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Потреба у нових кваліфікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності  
й енергозбереження в Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці (у рамках 
проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енер-
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В умовах зростання вагомості людського капіталу освіта стає найважливішим засобом формування нової ге-
нерації висококваліфікованих робітничих кадрів. Водночас існує розрив між зростанням попиту на нові про-
фесії, професійні кваліфікації і компетентності та пропозицією освітніх послуг від закладів освіти, наявністю 
відповідних кваліфікованих фахівців на ринку праці. 

Упродовж 2020 року групою експертів-аналітиків Білоцерківського інституту неперервної професійної осві-
ти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, роботодавців та ключових стейкґолдерів у рамках 
проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Украї-
ні» (2020-2025) проведено дослідження щодо потреб у нових кваліфікаціях (компетентностях) у сфері енер-
гоефективності й енергозбереження для розроблення та впровадження нових освітніх програм у закладах 
освіти різних рівнів. Матеріали проведеного дослідження вміщено в інформаційно-аналітичному комплексі 
«Потреба у нових кваліфікаціях у сфері енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан та 
розвиток ринку праці», який включає: аналіз сучасного стану, тенденцій і бар’єрів на ринку праці у сфері 
енергоефективності та енергозбереження, інформаційно-аналітичне інтерв’ю щодо потреб у нових ква-
ліфікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження, презентаційний кейс «Потре-
ба у нових кваліфікаціях у сфері енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан  
та розвиток ринку праці», відеоінтерв’ю з експертами-аналітиками та ключовими стейкґолдерами. Ви-
значено перелік професій/спеціальностей на ринку праці, необхідний для розроблення короткотермінових 
компетентнісно орієнтованих освітніх програм, що забезпечать підготовку та підвищення кваліфікації здобу-
вачів професійних кваліфікацій, працюючого та незайнятого населення.

Цифровий інформаційно-аналітичний комплекс підготовлено в друкованому вигляді та на електронному 
носії (CD). Матеріали можуть бути опановані в off-line і on-line режимах. Усі складники комплексу розміщено  
в Електронній бібліотеці НАПН України.

Для широкого загалу освітян, хто дотичний до організації різних сегментів підготовки фахівців за новими 
програмами у сфері енергоефективності, термоізоляції та енергозбереження, хто цікавиться питаннями мо-
дернізації системи професійної освіти та освіти дорослих.
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ВСТУПНЕ СЛОВО
ДО  ЗАМОВНИКІВ  ОСВІТНІХ  ПОСЛУГ,  РОБОТОДАВЦІВ 
І  КЛЮЧОВИХ  СТЕЙКҐОЛДЕРІВ,  РОЗРОБНИКІВ  ОСВІТНІХ  ПРОГРАМ 

НОВІ  КВАЛІФІКАЦІЇ 
З  ЕНЕРГОЕФЕТИВНОСТІ 
ТА  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ: 
ВИКЛИК  ЧАСУ  ЧИ  САМОЦІЛЬ?
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НОВІ КВАЛІФІКАЦІЇ  
З ЕНЕРГОЕФЕТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ: 
ВИКЛИК ЧАСУ ЧИ САМОЦІЛЬ?

ВСТУПНЕ СЛОВО
ДО ЗАМОВНИКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, 
РОБОТОДАВЦІВ І КЛЮЧОВИХ СТЕЙКҐОЛДЕРІВ,
РОЗРОБНИКІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

У ХХІ столітті енергоефективність є ключовим критерієм якості функціонування 
економічної моделі держави, злагодженості взаємодії між суб’єктами господарювання,  
населенням та органами влади.

Серед пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних роз-
робок із найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економіч-
ного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспро-
можності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави є напрям «Енергетика  
та енергоефективність» (постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011р. №942) 1,  
що включає: технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд, технології  

У ХХІ столітті кораблі потрібно змінювати 
 під річки, а не річки – під кораблі
Ольга Каскевич, голова ГО «Багна» 

 1 Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок 
на період до 2020 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011р. №942. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/942-2011-%D0%BF#Text
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електроенергетики та теплоенергетики, технології атомної енергетики та методи оцінки її 
безпеки, технології енергетичного машинобудування, технології розроблення та викори-
стання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива, 
технології використання скидних енергоресурсів тощо.

В умовах зростання вагомості людського капіталу освіта, зокрема професійна (професій-
но-технічна), стає найважливішим засобом формування нової генерації висококвалі-
фікованих робітничих кадрів.

Водночас і досі існує розрив між зростанням попиту на нові професії, професій-
ні кваліфікації і компетентності у сфері енергоефективності та енергозбереження  
та пропозицією освітніх послуг від закладів освіти, наявністю відповідних кваліфі- 
кованих фахівців на ринку праці. 

Саме тому на замовлення Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH в рамках компонента «Професійні кваліфікації» проєкту «Реформи у галузі енергое-
фективності в Україні» групою експертів-аналітиків Білоцерківського інституту неперерв-
ної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та ключових 
роботодавців у листопаді-грудні 2020 року проведено Всеукраїнське дослідження щодо 
оцінки потреб ринку праці в нових кваліфікаціях/компетентностях у сфері енергое-
фективності, термоізоляції та енергозбереження.

Експертами-аналітиками визначено 
перелік професій/ спеціальностей, не-
обхідний для розроблення необхід-
них освітніх програм, що забезпечать 
підготовку, перепідготовку та підвищен-
ня кваліфікації здобувачів професійних 
кваліфікацій, педагогічних працівників, 
працюючого та незайнятого населення 
в рамках професій, що пов’язані із енер-
гоефективністю, термоізоляцією та енер-
гозбереженням, сприятимуть реалізації 
принципу навчання впродовж життя 
шляхом формальної, неформальної та ін-
формальної освіти.

Очікується, що завдяки компоненту близько 4000 працівників у галузях, пов’язаних із 
енергоефективністю, із них 20 % жінки, пройдуть короткострокові курси для отримання 
компетенцій, що користуються попитом у роботодавців. 

Проєкт «Реформи у галузі енергоефективності в Україні» спрямований на підтримку наці-
ональних інституцій, долучених до цього процесу: Міністерство розвитку громад та терито-
рій України (Мінрегіон), Міністерство енергетики України (Міненерго) та Державне агентство 
енергоефективності та енергозбереження України (ДАЕЕ) у трьох напрямах: створення полі-
тик і впровадження часткових реформ, поширення енергоменеджменту на муніципальному 
рівні в різних регіонах України та розбудова можливостей для працівників та робітників із 
формування та отримання кваліфікацій, пов’язаних із енергоефективністю. Новий компо-
нент «Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності» продовжує завдання вже 
завершеного проєкту та спрямований на заповнення прогалин між потребами ринку праці 
в секторі енергоефективності та наявною пропозицією на ринку праці. Цей процес немож-
ливий без залучення ключових стейкґолдерів у сфері кваліфікацій.
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Упродовж листопада-грудня 2020 року гру-
пою аналітиків Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» 
НАПН України було проведено Всеукраїн-
ське опитування «Виявлення потреб і за-
питів у нових кваліфікаціях у сфері енер-
гоефективності і енергозбереження» в 
рамках компоненту «Професійні кваліфікації 
у сфері енергоефективності» проєкту «Про-
сування енергоефективності та імплемен-
тації Директиви ЄС про енергоефективність  
в Україні» (2020-2025). 

Результати дослідження, зокрема вивчен-
ня ринку праці, аналіз потреб роботодавців 
і ключових стейкґолдерів у нових спеціальностях (кваліфікаціях, додаткових компетентно-
стях) у сфері енергоефективності, термоізоляції та енергозбереження із метою розроблення 
та впровадження нових освітніх програм, подано в цифровому інформаційно-аналітич-
ному комплексі «Потреба у нових кваліфікаціях у сфері енергоефективності й енер-
гозбереження в Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці».

Цифровий інформаційно-аналітичний комплекс мас чітку й послідовну структуру. Він 
складається із розділів, що є взаємопов’язаними і взаємодоповнювальними в межах теми 
дослідження, зокрема:

1. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ІН-
ТЕРВ’Ю щодо потреб у нових кваліфіка-
ціях (компетентностях) у сфері енерго-
ефективності й енергозбереження для 
розроблення та впровадження нових 
освітніх програм у закладах освіти різ-
них рівнів 

(Режим доступу в Електронній бібліотеці 
НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/723109/; 
https://lib.iitta.gov.ua/723109/).
Зазначимо, що сучасна інформаційна 

аналітика займається виробництвом но-
вого знання на основі переробки наявної ін-
формації з метою оптимізації прийняття 
рішень. Інформаційна аналітика виконує 
насамперед завдання якісно-змістовного 
перетворення інформації, функціонально 
перетинаючись в цьомуи плані з науковою 
(виробництво нового знання) і управлін-
ською (розробка варіантів рішень, сцена- 
ріїв) діяльністю. 
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Під час проведення інформаційно-аналітичного інтерв’ю щодо потреб у нових кваліфіка-
ціях (компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження було використано 
два рівні інформаційно-аналітичної роботи:

•  інформаційний рівень, що включав пошук, збирання, зберігання, поширення інформа-
ції від замовників освітніх послуг, роботодавців щодо потреб у нових спеціальностях, квалі-
фікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності, термоізоляції та енергозбереження, 

•  аналітичний рівень, що передбачав узагальнення, класифікацію отриманої під час мо-
ніторингу, опитування, інтерв’ю інформації, її аналіз і перетворення, розробку висновків, 
пропозицій, рекомендацій і прогнозів для розроблення та впровадження нових освітніх 
програм з енергоефективності та енергозбереження в закладах освіти різних рівнів.

Жанр інтерв’ю (від англ. interview) під час 
дослідження був використаний як один із ос-
новних методів збору первинної інформа-
ції (ринок праці, ринок освітніх послуг), як 
бесіду (діалог) із замовниками освітніх послуг, 
ключовими стейкґолдерами у сфері енергоз-
береження та енергоефективності. Діалог був 
вибудований за певним планом через без-
посередній контакт інтерв’юерів-аналітиків  
БІНПО із респондентами (представниками за-
кладів професійної, вищої, фахової передви-
щої освіти, роботодавцями) з обов’язковою 
фіксацією відповідей для інформування ауди-
торії, інформаційного орієнтування, відповід-
ності правовим, етичним вимогам (правди-
вість, об’єктивність, вичерпність відповідей, 
різноманітність поглядів).

2.  ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ КЕЙС «Потреба  
у нових кваліфікаціях у сфері енергоефек-
тивності й енергозбереження в Україні: 
актуальний стан та розвиток ринку пра-
ці» (Режим доступу в Електронній бібліотеці 
НАПН України: https://lib.iitta.gov.ua/723109/; 

                          https://lib.iitta.gov.ua/723109/)
3.  ВІДЕОІНТЕРВ’Ю з експертами-аналі-

тиками та ключовими стейкґолдерами 
щодо потреб у нових кваліфікаціях (ком-
петентностях) у сфері енергоефективнос-
ті й енергозбереження для розроблення та 
впровадження нових освітніх програм у за-
кладах освіти різних рівнів.

До відеоінтерв’ю був залучений на основі 
договору про співпрацю ключовий стейк-
ґолдер та експерт-аналітик Андрій Хорін, 
президент Консорціуму інжинірингових під-
приємств України «Еко 21» (м. Київ).
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Експертами-аналітиками подано пропозиції щодо розроблення та здійснення нав- 
чання за освітніми програмами/компетентностями у сфері енергоефективності, 
енергозбереження, термомодернізації для навчання/підвищення кваліфікації у сфе-
рі фахової передвищої освіти, у сфері професійно-технічної освіти. Зокрема розроблення 
короткотермінових варіативних освітніх програм для підвищення кваліфікації працівників 
підприємств та організацій «Персонал, який навчається на підприємстві»; короткотерміно-
вих варіативних освітніх програм (30 год., 45 год., 60 год.) для підвищення кваліфікації пе-
дагогічних працівників, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для 
будівельної галузі за компетентностями у сфері енергоефективності та енергозбереження; 
короткотермінових освітніх програм для опанування здобувачами професійних кваліфіка-
цій додаткових компетентностей із сучасних енергозберігаючих технологій та матеріалів 
за напрямками підготовки з професій: «Монтажник систем утеплення будівель» (код 7129), 
«Монтажник гіпсокартонних конструкцій» (7129), «Робітник з комплексного обслуговування 
й ремонту будинків» (код 7129), «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» 
(код 7129), «Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів» (код 7131).

Дослідження виконано в межах НДР «Удоско-
налення сучасних моделей підвищення ква-
ліфікації педагогів професійної освіти у кон-
тексті формування та розвитку професійної 
компетентності» (0117U002381; 2017–2021 рр.) 
Білоцерківського інституту неперервної профе-
сійної освіти.

Презентовані матеріали розміщено в Елек-
тронній бібліотеці НАПН України (ресурс ка-
федри педагогіки, психології та менеджменту 
Білоцерківського інституту неперервної профе-
сійної освіти. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.
ua/723109/; https://lib.iitta.gov.ua/723109/), мають 
високий рівень скачування. Це свідчить про ак-
туальність і значущість розробки для підготовки 
конкурентоздатних на ринку праці фахівців, от-
римання нових професійних кваліфікації (набут-
тя додаткових фахових компетентностей) у сфері 
енергоефективності й енергозбереження.

Цифровий інформаційно-аналітичний ком-
плекс «Потреба у нових кваліфікаціях у сфері 
енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан та розвиток рин-
ку праці» підготовлено в друкованому вигляді та на електронному носії (CD).

Авторський колектив виконавців розробленого цифрового інформаційно-аналітичного 
комплексу сподівається, що його результати будуть актуальними, цікавими й професійно  
корисними широкому загалу освітян, хто дотичний до організації різних сегментів підготов-
ки фахівців за новими програмами у сфері енергоефективності, термоізоляції та енергозбе-
реження, і сподівається на подальший науковий дискурс.

Вікторія Сидоренко,  
докторка педагогічних наук, директорка Білоцерківського інституту  

неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України
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РОЗДІЛ І

АКТУАЛЬНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ

ОЦІНКА  
ТЕНДЕНЦІЙ У СФЕРІ  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
Й ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  
В УКРАЇНІ:
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ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ  
У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  
Й ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ:
АКТУАЛЬНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ

РОЗДІЛ І

Енергоефективність – це галузь знань, що 
знаходиться на стику інженерії, економіки, юри-
спруденції та соціології, позначає раціональне 
(розсудливе, доцільне) використання енер-
гетичних ресурсів, досягнення економічно 
доцільної ефективності використання існу-
ючих паливно-енергетичних ресурсів при 
дійсному рівні розвитку техніки та техноло-
гії та дотриманні вимог до навколишнього 
середовища. 

Поняття «енергоефективність» означає досяг-
нення певного результату, наприклад, опалення 
будинку, з використанням меншої кількості енер-
гії, ніж потрібно зазвичай. Хто ефективно вико-
ристовує енергію, той запобігає зловживанням 
ресурсами та охороняє навколишнє середовище.

Поняття «енергоефективність» означає до-
сягнення певного результату, наприклад, опа-
лення будинку, з використанням меншої кількості 
енергії, ніж потрібно зазвичай. 

Енергоефективність є лише одним аспек-
том енергозбереження. 

1.1. У чому полягає різниця між енергоефективністю  
               та енергозбереженням?
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Енергоефективність (користь енер-
госпоживання) – це корисна, ефективна 
витрата енергії 1. Говорячи про енергое-
фективність, маємо на увазі не лише «енер-
гозбереження», тобто економію енергії  
у повсякденному житті. Мова йде про ра-
ціональне та свідоме використання енер-
гетичних ресурсів, доступних кожному, 
з метою їх дбайливого збереження для 
навколишнього середовища та наших на-
щадків. 

Енергозбереження включає в себе змі-
ни в поведінці людей, наприклад, відклю-

чення електроприладів замість залишання їх в режимі очікування. Ефективне використан-
ня енергії призводить до її економії, скорочення виплат по рахунках за комунальні послуги  
і захисту навколишнього середовища. Як наслідок, зменшується споживання енерго- 
ресурсів і викиди парникових газів.

Реформа енергоефективності є однією  
з пріоритетних реформ України 2, яка була, 
зокрема, передбачена Коаліційною угодою ще  
у 2014 році. Україна взяла на себе ряд міжна- 
родних зобов’язань щодо впровадження ре-
форм енергоефективності підписавши Угоду 
про Асоціацію з ЄС, ставши членом Енергетич-
ного Співтовариства та приєднавшись до кон-
цепції та цілей сталого розвитку ООН. Основою 
для створення системи енергоефективності є 
транспонування Директив ЄС, зокрема, Дирек-
тиви 2012/27/ЄС та Директиви 2010/31/ЄС.

Реформа енергоефективності активно підтримується міжнародним співтовариством, 
зокрема Європейською Комісією, Світовим банком, Урядом Німеччини та іншими партне-
рами, які надають як технічну допомогу, так і співфінансують впровадження конкретних  
енергоефективних проєктів.

1.2.  Чому проблема енергоефективності 
           на сьогодні актуальна?

1 Для населення – це значне скорочення комунальних витрат, для країни – заощадження ресурсів, підвищення продук-
тивності промисловості і конкурентоздатності, для довкілля – це обмеження викиду парникових газів в атмосферу, для 
енергетичних компаній – зниження витрат на паливо і необґрунтованих витрат на будівництво. 

Для оцінки енергоефективності: випуску продукції або технологічного процесу, використовується «показник енерге-
тичної ефективності», який оцінює споживання або втрати енергетичних запасів. 

2 Україна щорічно споживає близько 92 млн тон нафтового еквіваленту енергії (тне) та має одну з найбільш енергоємних 
економік в світі. Якщо Українська економіка мала б енергоємність на середньосвітовому рівні це дозволило б скоротити 
споживання енергії приблизно на 50 млн тне.
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В економічно розвинених країнах вже знають та розглядають енергоефективність, еконо-
мію енергоресурсів і скорочення викидів як умову конкурентоспроможності компаній  
і наявності доступного та чистого джерела енергозабезпечення у майбутньому. 

Загальновідомо, що підвищення енергоефективності дозволяє країнам долати тиск, який 
на них чинить залежність від енергоресурсів, вирішувати питання ненадійності енергопо-
стачання, нерівності, високих цін і рахунків за енергоресурси, а також екологічної шкоди  
і збитків здоров’ю. 

Власники підприємств і менеджери також розуміють, що енергоефективність – це запору-
ка конкурентоспроможності компанії на ринку праці. На сьогодні ефективне використання 
енергоресурсів є найбільш важливим і економічно доцільним, але в той же час, найменш 
використовуваним і найменш зрозумілим способом підвищення рівня життя кожного.

Україна є однією з найбільш енергоємних 
економік світу і має величезний потенціал 
до енергозбереження та енергоефектив-
ності. Володіючи значними природними запа-
сами традиційних паливно-енергетичних ре-
сурсів (ПЕР) – вугіллям, газом метану вугільних 
родовищ, природного газу, газового конденса-
ту, урану тощо, наявним істотним потенціалом 
відновлюваних джерел енергії (сонця, вітру, 
біомаси тощо), країна недостатньо використо-
вує наявну ресурсну базу (рис.1.3.1). Питома 
вага енергоресурсів вітчизняного походження  
в структурі енергетичного балансу складає менше 50 %.

1.3.   Енергоефективність як ключовий елемент 
            економічної та національної безпеки: 
            оцінка тенденцій і ризиків 

Рис. 1.3.1. Енергетичний баланс України 3

3 Енергетичний баланс України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/energ.htm
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Основним із показників, який дозволяє визначити енергоефективність економіки країни, 
є енергоємність валового внутрішнього продукту (ЕВВП). Він визначається відношенням 
кількості використаних паливно-енергетичних ресурсів до валового внутрішнього продук-
ту країни. Енергоефективність жорстко пов’язана з енергоємністю ВВП, яка є узагальненим 
макроекономічним показником.

Україна має найменший номінальний ВВП на душу населення в Європі та займає 58 місце  
у світі за величиною номінального ВВП (таблиця 1.3.2, рис.1.3.2). Встановлено, що ма-
ючи в достатній кількості серед паливно-енергетичних ресурсів тільки вугілля та атомну 

Таблиця 1.3.1. 
Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні 2021 4

Валовий внутрішній продукт України з 2012 по 2020 рр. (млн. грн.)

Номінальний ВВП
(в фактичних цінах)

Реальний ВВП
(в цінах попереднього 

року)

Різниця
(реальний – номінальний)

2012 1408889 1304064 -104825 -7.4%
2013 1454931 1410609 -44322 -3.0%
2014 1566728 1365123 -201605 -12.9%
2015 1979458 1430290 -549168 -27.7%
2016 2383182 2034430 -348752 -14.6%
2017 2982920 2445587 -537333 -18.0%
2018 3558706 3083409 -475297 -13.4%
2019 3974564 3675728 -298836 -7.5%

4 Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні 2021. Режим доступу: URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/
gdp/

Рис. 1.3.2. Номінальний ВВП у 2018 році країн світу, млн. доларів
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 енергетику, національна економіка України дуже сильно залежить від експорту нафти  
та природного газу. Постачання цих енергоресурсів здійснюється в основному через посе-
редни-ків – інші країни, що принципово не змінює походження цих енергоресурсів. Відсут-
ність диверсифікації джерел постачання паливно-енергетичних ресурсів ставить під загрозу 
енергетичну безпеку та незалежність країни.

Україна повною мірою забезпечена тільки власним природним вугіллям, а запаси нафти та 
природного газу не перевищують 40% від власних потреб на рівні споживання до 2012 року 
(таблиця 1.2, рис. 1.2), а рівень енергоємності є дуже високим. Після того, як у 2014 році 
на непідконтрольній частині Донбасу залишилися значна частина промислового потенціалу 
країни значно зменшилося споживання нафти та газу, але зменшилася кількість вугілля, що 
видобувається на підконтрольній території. Тому в структурі забезпечення власними палив-
ними ресурсами відбулися суттєві зміни.

Таблиця 1.3.2
Номінальний ВВП у 2018 році країн світу, млн. доларів 5  

Міс-
це Країна ВВП

(млн.$) Micцe Kpaïна
ВВП

(млн.$) Micцe Країна ВВП
(млн.$)

Світ 84740322 10 Канада 1711387 22 Польща 586015
1 США 20494060 11 Pociя 1630659 23 Швеція 551136

— ЄC 18750062 12 Австралія 1418275 24 Бельгія 533163

Єврозона 13669167 13 Південна 
Корея 1619424 26 Apгeнтина 518092

2 KHP 13407398 14 Іспанія 1425865 26 Таїланд 487239
3 Японія 4971929 15 Meкcика 1223359 27 Австрія 457637

4 Німеччи-
на

4000386 16 Індонезія 1022454 28 Іран 452275

5 Велика 
Британія

2828644 17 Нідерланди 912899 29 Норвегія 434937

6 Франція 2776262 18 Саудівська 
Аравія 782483 30 OAE 424635

7 Індія 2716746 19 Typeччина 766428 ….

8 Італія 2072201 20 Швейца-
рія 703750 58 Україна 130832

9 Бразилія 1868184 21 KHP 689391

5 Складено авторами на основі вивчення даних: Валовий внутрішній продукт. Режим доступу: https://seosait.com/dinam
ikaHvvpHukrainyHsH2002HpoH2016Hgody/
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Таблиця 1.3.3. 
Забезпечення економіки України власними 

паливно-енергетичними ресурсами, % 

Види палива й енергії
Рік Вугілля й торф Сира нафта Природний газ

1990 104,52 8,99 24,60
1991 100,14 9,08 20,30
1992 96,57 11,50 19,65
1993 92,31 13,74 19,34
1994 95,24 20,98 20,74
1995 83,88 23,50 22,24
1996 84,33 30,49 20,73
1997 89,68 31,52 22,93
1998 89,58 28,46 25,33
1999 95,61 32,37 23,51
2000 94,29 39,10 24,09
2001 96,12 21,57 24,69
2002 95,11 16,52 25,48
2003 89,81 15,55 22,88
2004 93,92 16,54 24,01
2005 92,98 22,17 23,81
2006 88,03 29,32 28,12
2007 89,12 30,00 28,54
2008 90,05 38,93 30,53
2009 97,46 34,98 39,60
2010 88,14 31,23 27,93
2011 97,24 37,44 33,15
2012 94,24 67,60 35,81
2013 98,46 79,61 40,62
2014 89,64 92,57 44,96
2015 63,72 91,83 56,86
2016 70,41 82,11 59,21
2017 53,17 66,90 63,01
2018 51,06 64,41 64,27

6 Складено авторами на основі вивчення даних: Дейна А. Ю. Енергетична незалежність України: статистична оцінка, 
моделювання та прогнозування автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.10 Держ. служба статистики України, Нац. акад. 
статистики, обліку та аудиту. Київ, 2018. 20 с.
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Щорічно країна споживає близько 92 млн тон нафтового еквіваленту енергії (тне) та має 
одну з найбільш енергоємних економік в світі. Якщо Українська економіка мала б енергоєм-
ність на середньосвітовому рівні це дозволило б скоротити споживання енергії приблизно 
на 50 млн тне.

Згідно результатів аналізу, який виконано в межах розробленої Енергетичної стратегії 
України до 2030 року, на момент її розробки енергетична залежність України від зовнішніх 
поставок органічного палива становила 60,7%, країн ЄС – 51%. Подібною або близькою до 
української є енергозалежність таких розвинутих країн Європи, як Німеччина – 61,4%, Фран-
ція – 50%, Австрія – 64,7%. Багато країн світу мають значно нижчі показники забезпечення 
власними первинними паливно-енергетичними ресурсами, зокрема Японія використовує 
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їх близько 7%, Італія – близько 18%. Незважаючи на те, що рівень енергетичної залежності 
України є середньоєвропейським, структура споживання енергоносіїв економікою України 
значно відрізняється від структури енергоспоживання світу (табл. 1.3.4., рис. 1.3.4).

Таблиця 1.3.4. 
Енергетична залежність України та деяких країн світу 

(згідно енергетичної стратегії до 2030 року)

Бельгія 80,1
Данія -27,2

Німеччина 61,4
Греція 68,9
Іспанія 74,3

Франція 50
Фінляндія 55,9

Швеція 35,9
Англія -8,9

Ірландія 90
Італія 82,1

Люксембург 97,9
Нідерланди 34,1

Австрія 64,7

Португалія 71,6
Естонія 33,3

Чехія 26,5
Угорщина 57,7

Румунія 23,8
Польща 11,6
Україна 60,7

Рис. 1.3.4. Енергетична залежність України та деяких країн світу 
(згідно енергетичної стратегії до 2030 року)
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За останнє десятиліття Україна доcягла 
певного прогресу в розробці державних 
стратегій в галузі енергоефективності та фор-
муванні відповідної нормативно-правової 
бази (особливо в секторі житлових будинків): 
прийнято важливі закони 7, підзаконні акти, 
на завершальній стадії процес запуску Фон-
ду енергоефективності. Популяризується 
практика енергозбереження в різних галузях 
економіки та впровадження низки стимулю-
вальних механізмів. Усі ці заходи призвели до 
підвищення попиту на послуги, техноло-
гії, матеріали та обладнання, які допома-
гають заощаджувати енергію, ефективно 
її використовувати і отримувати з віднов-
люваних джерел.

1.4. Державна політика у сфері енергоефективності    
         та енергозбереження

Ринкова економіка чітко визначає орієнтири профе-
сійної (професійно-технічної) освіти, робить очевид-
ним, що головна мета всіх суб’єктів освітнього про-
цесу полягає в необхідності врахування сучасних 
соціально-економічних реалій ринку праці та тран-
сформування їх в інноваційні освітні програми під-
вищення кваліфікації і перепідготовки. 

В основі підготовки і підвищення кваліфікації праців-
ників професійної (професійно-технічної) освіти мають 
бути покладено професійні стандарти, які відповідають 
динаміці поведінкових настанов молоді, задовольня-
ють потреби роботодавців і ключових стейкґолдерів 
і достовірність прогнозування ринку праці. Постає 
завдання створення інтегрованих, широкопрофільних 
професій. Практично в будь-якій галузі вимоги до умінь 
і навичок працівників змінюватимуться. Підприєм-
ствам, які мають намір відповідати вимогам четвертої 

1.5. Аналіз бар’єрів ринку праці 
         у сфері енергоефективності та енергозбереження
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промислової революції, доведеться допомогти виробничому персоналу адаптуватися до 
нових умов. 

19 листопада 2020 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України була проведена Всеукраїнська науково-практична ін-
тернет-конференція «Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галу-
зі» (режим доступу в Електронній бібліотеці НАПН України: https://lib.iitta.gov.ua/723148/).  
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Серед тематичних напрямів Е-конференції – Використання сучасних технологій енерго-
ефективності та енергозбереження у будівельній галузі.

Для участі в роботі конференції зареєструвалися 152 учасники із 14 областей України: 
Сумської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Одеської, Волинської, Рівненської, 
Закарпатської, Київської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Вінницької та Микола-
ївської. До публікації було подано більше 40 тез.

Перед учасниками конференції виступив Хорін Андрій Володимирович, президент 
Консорціуму інжинірингових підприємств України «Еко 21», який презентував інноваційні 
технології в сфері будівництва та зробив аналіз бар’єрів ринку праці у сфері енергое-
фективності та енергозбереження. Передусім це нестача кваліфікованих фахівців у сфері 
енергоефективності та енергозбереження. 
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Серед запропонованих ринкових бар’єрів з енергоефективності роботодавцями 
названо такі 7:

• Обмежений доступ до технологій
• Недосконалі національні стандарти
• Слабка організаційна та незадовільна правова база
• Висока вартість послуг з енергоефективності
• Нестача кваліфікованих фахівців
• Низька якість пропозиції послуг з енергоефективності на ринку
• Низький попит
• Недостатня підтримка з боку державних/місцевих органів влади
• Відсутність доступу до капіталу у клієнта

Упродовж листопада-грудня проведено Всеукраїнське опитування «Виявлення по-
треб і запитів у нових кваліфікаціях у сфері енергоефективності і енергозбереження» 
в рамках компоненту «Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності». 

7 Оцінка ринку постачальників послуг з енергоефективності. Проект «Консультування підприємств щодо енергоефек-
тивності». Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHм. Бонн та м. Ешбон, Німеччина. – 2018.  
56с. С.42
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В опитуванні взяло участь 573 респонденти. Із них: 89, 9 % (481 особа) – представники 
закладів професійно-технічної освіти, 5,9 % (34 особи) – заклади вищої освіти, 17 % (3 осо- 
би) – заклади післядипломної освіти, 1,9 % (16 осіб) – загальноосвітні навчальні заклади,  
1,2% (7 підприємств) – роботодавці. Серед роботодавців в опитуванні взяли участь: консор-
ціум інжинірингових підприємств України «ЕКО 21», група компаній KNESS – міжнародна 
група компаній з розроблення технологій та втілення проєктів відновлювальної та тради-
ційної енергетики. Кільнісний та якісний склад учасників представлено на рис.1.5.1.

Серед роботодавців в опитуванні взяли участь:
Консорціум інжинірингових підприємств України «ЕКО 21»,
Група компаній KNESS – міжнародна група компаній з розроблення технологій  

та втілення проєктів відновлювальної та традиційної енергетики.

Рис. 1.5.1.  Кількісний та якісний склад учасників Всеукраїнського опитування
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Територіальна участь респондентів опитування (області, рис.1.5.1): Донецька (73 осо-
би), Полтавська (69 осіб), Миколаївська (63), м.Київ (57), Одеська (54), Івано-Франківська 
(44), Дніпропетровська (36), Київська (33), Одеська – 24, Харківська (21), Закарпатська (20),  
Вінницька (19), Луганська (16), Хмельницька (14), Волинька (14), Рівненська (9), Сумська (5), 
Херсонська (2).

Серед нових професій у сфері енергоефектив-
ності, енергозбереження та термомодернізації, 
які з’явились на ринку праці за останні 5 років, 
респонденти назвали: монтажник теплових на-
сосів, ізолювальник з термоізоляції, ізолюваль-
ник у термообробленні, менеджер (управитель) 
з організації ефективного використання енергії 
(енергоменеджер), професіонал з енергетичного 
менеджменту, фахівець з енергетичного ме-
неджменту, архітектор «розумних будинків», 
інженер енергозберігаючих будинків. 

Серед професій у сфері енергоефектив-
ності, енергозбереження та термомодерні-

зації, які потребують нових професійних знань, навичок, компетентностей, респон-
денти назвали: електромонтажник з ремонту та обслуговування електроустаткування, 
електромонтер з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник силових мереж 
та електроустаткування, монтажник систем утеплення будівель, професіонал з експлуатації 
електричних станцій, енергетичних установок та мереж, інженер-електрик в енергетич-
ній сфері. На думку роботодавців, ці професії потребують знань нових технологій, уміння ді-
брати альтернативні технології, уміння орієнтуватися на ринку послуг, нових компетенцій.

Рис. 1.5.2. Територіальна участь респондентів Всеукраїнського опитування 
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Національна асоціація бізнес-освіти вважає, 
що м'які навички є критичними важливими  
для фахівця на сучасному робочому місці. 
М'які навички доповнюють важкі навички, та-
кож відомі як технічні навички, для продуктив-
ної роботи на робочому місці та повсякденних 
компетенцій (Arkansas Department of Education 
2007).

Soft skills (надпрофесійні, гнучкі або м'які 
навички) – це комплекс неспеціалізованих, 
надпрофесійних, наскрізних навичок та моти-
ваційних характеристик фахівця у сфері кому-
нікативної взаємодії, лідерства, емоційного ін-
телекту, планування своїм часом та кар’єрою, 
критичного мислення, роботі в команді тощо, 
які відповідають за успішну участь в робочому 
процесі, високу продуктивність, професійну 
комунікацію та не пов'язані з конкретною про-
фесійною сферою. Це характеристики потен-
ційних якостей, властивостей, що дозволяють 
описати складники готовності персонала до 
ефективної праці в тій чи іншій ситуації на ро-
бочому місці в трудовому колективі.

Респондентам Всеукраїнського опитування було запропоновано зробити градацію на-
вичок (компетенцій), які, на їхню думку, важливі для сучасного фахівця для якісного 
виконання професійних ролей і функцій (від найважливіших навичок до менш затре-
буваних): критичне мислення, стресостійкість, аналітичне ми слення, вирішення проблем, 
творчість, робота в команді, гнучкість і адаптивність, комунікація, саморегуляція, емпатія, 
повага до різноманітності, орієнтація на надання послуг іншим, емоційний інтелект, управ-
ління людьми, комплексне розв’язання проблем, здатність оцінювати ситуацію і приймати 
рішення, робоча етика, управління часом, вирішення конфліктів. 

Співвідношення навичок розподілено респондентами наступним чином (рис. 1.5.3, у %): 
орієнтація на надання послуг іншим (92%), стресостійкість (90%), гнучкість і адаптавність 
(89%), комунікація (82%), здатність оцінювати ситуацію і приймати рішення (82%), управ-
ління часом (76%), саморегуляція (72%), критичне мислення (70%), лідерство та робота  
в команді (53%), вирішення конфліктів (51%), управління людьми (39%), емоційний інтелект 
(34%), емпатія (32%), робоча етика (20%).

Для підготовки кваліфіковних фахівців  
у сфері енергоефективності та енергозбере-
ження, термомодернізації, отримання фа-
хівцями нових кваліфікацій (фахових ком-
петентностей) мають бути передбачено такі 
форми роботи:
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Рис. 1.5.3. Важливість навичок у професійній діяльності сучасного фахівця

1. Розроблення нових та впровадження вже розроблених компетентністно-орієнто-
ваних освітніх програм (курсів) у програми навчання технічних університетів, коледжів та 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Ці курси мають бути спрямовані на здо-
бувачів освіти цих закладів.

2. Розроблення та впровадження компетентністно-орієнтованих короткостроко-
вих курсів для підвищення (отримання додаткової часткової) кваліфікації в техніч-
них університетах, коледжах та закладах професійної (професійно-технічної) освіти 
для вже працюючих професіоналів та робітників.

3. Розбудова потенціалу закладів освіти у залученні зацікавлених абітурієнтів та на-
данні послуг із формального та неформального навчання, спрямованого на формування 
компетенцій, затребуваних у секторі енергоефективності (підвищення кваліфікації викла-

дачів та вчителів; освітні заходи; сприяння на-
лагодженню та укріпленню зв’язків із місцевою 
владою та приватними компаніями тощо).

4. Популяризація професій та кваліфікацій 
сфери енергоефективності серед молоді, осо-
бливо серед жінок та дівчат. 

5. Заходи, спрямовані на покращення діа-
логу різних груп зацікавлених осіб, стосовно 
формування та впровадження стійкої моделі 
підготовки здобувачів освіти та працівників за 
компетенціями, затребуваними на ринку праці 
в секторі енергоефектив ності.
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ВІДПОВІДІ  НА  ЗАПИТАННЯ  ДЛЯ  НАВЧАЛЬНО (НАУКОВО)-
МЕТОДИЧНИХ  ЗАКЛАДІВ/УСТАНОВ  У  СФЕРІ  НАУКОВОГО 
ТА  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДГОТОВКИ  КВАЛІФІКОВАНИХ  КАДРІВ

1. До розроблення яких освітніх стандартів, освітніх програм, компетентно-
стей долучалася ваша організація (установа) упродовж останніх 5 років? Чи були  
серед них професії/освітні програми для підготовки кваліфікованих кадрів/підви- 
щення кваліфікації педагогічних працівників у галузі будівництва (енергетичній  
галузі, у сфері зварювальних технологій)? 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної осві-
ти щороку  за державним замовленням здійснюється підвищення 
педагогічних працівників для педагогічних працівників професій-
ної (професійно-технічної освіти) в обсязі 2000 осіб (ліцензійний 
обсяг становить 6000). Основним контингентом слухачів підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників є викладачі профе-

сійно-теоретичної підготовки, 
майстри виробничого навчання, 
старші майстри ЗП(ПТ)О. Підви-
щення кваліфікації здійснюється 
на базі 17 НМЦ та НМЦ у м. Київ.

Щороку підвищують кваліфіка-
цію за авторськими освітніми 
програмами підвищення ква-
ліфікації директори НМЦ ПТО, 
заступники директорів, мето-
дисти. 

У 2020 році підвищили кваліфі-
кацію за освітньою програмою 
розвитку управлінської компе-
тентності 34 директори НМЦ,  
18 методистів.

НАШ ДОСВІД
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МАЙСТРИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗП(ПТ)О, 
ВИКЛАДАЧІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗП(ПТ)О

Назва модуля
Години /
кредити 

ЄКТС

Розвиток ключових, 
загальнопрофесійних і професійних 

компетентностей
Трудові відносини та охорона праці 30 / 1 нормативно-правова, працеохоронна, 

гро-мадянська
Педагогічний менеджмент і психологія про-
фесійної діяльності

30 / 1 соціальна, особиста, професійно-педа-
гогічна

Дидактика професійної освіти 30 / 1 фахова, методична
Освітні інновації в професійній діяльності 
педагога професійної (професійно-технічної) 
освіти

30 / 1 навчальна, інноваційно-дослідницька

Інноваційні технології в закладі професійної 
(професійно-технічної) освіти

30 / 1 цифрова, комунікативна, виховна
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СТАРШІ МАЙСТРИ ЗП(ПТ)О

ПЕРСОНАЛ, ЯКИЙ ЗАЛУЧАЄТЬСЯ 
ДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Назва модуля
Години /
кредити 

ЄКТС

Розвиток ключових, 
загальнопрофесійних і професійних 

компетентностей

Трудові відносини та охорона праці 30 / 1 нормативно-правова, працеохоронна, 
громадянська

Педагогічний менеджмент 30 / 1 соціальна, особиста, професійно-педа-
гогічна

Дидактика професійної освіти 30 / 1 фахова, методична

Освітні інновації в професійній діяльності 
педагога П(ПТ)О

30 / 1 навчальна, інноваційно-дослідницька

Цифрові технології в закладі П(ПТ)О 30 / 1 цифрова, комунікативна, виховна

Психологія професійної діяльності 30 / 1 навчальна, інноваційно-дослідницька

Модель сучасного закладу П(ПТ)О 30 / 1 цифрова, комунікативна, виховна

Назва модуля
Години /
кредити 

ЄКТС

Розвиток ключових, 
загальнопрофесійних і професійних 

компетентностей

Трудові відносини та охорона праці 30 / 1 нормативно-правова, працеохоронна, 
громадянська

Психологія професійної діяльності 30 / 1 соціальна, особиста, професійно-педа-
гогічна

Дидактика професійної освіти 30 / 1 фахова, методична

Інноваційні технології у професійному нав-
чанні на виробництві

30 / 1 цифрова, комунікативна, виховна
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 
ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Назва модуля
Години /
кредити 

ЄКТС

Розвиток ключових, 
загальнопрофесійних і професійних 

компетентностей
Методика викладання фахових дисци-плін 15 / 0,5 спеціальна, методична, методологічна
Цифрові технології в освіті 15 / 0,5 цифрова
Сучасні технології цифровізації освіти 15 / 0,5 цифрова
Менеджмент і лідерство 15 / 0,5 управлінська, інноваційно-

дослідницька, андрагогічна
Педагогічний менеджмент 15 / 0,5 інноваційно-дослідницька, 

інтегрована, освітологічна
Інклюзія. Робота із студентами з особ-ливими 
освітніми потребами

15 / 0,5 інклюзивна

ДИРЕКТОРИ, ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРІВ ЗП(ПТ)О

Назва модуля
Години /
кредити 

ЄКТС

Розвиток ключових, 
загальнопрофесійних і професійних 

компетентностей

Трудові відносини та охорона праці 30 / 1 нормативно-правова, працеохоронна, 
громадянська

Концептуальні основи управління 
інноваційним розвитком закладу освіти 

30 / 1 соціальна, особиста, управлінська, 
інноваційно-дослідницька, 

Дидактика професійної освіти 30 / 1 фахова, методична

Освітні інновації в професійній діяльності 
педагога П(ПТ)О

30 / 1 навчальна, інноваційно-дослідницька

Сучасні технології цифровізації освіти 30 / 1 цифрова, комунікативна
Менеджмент і лідерство в освіті дорослих 30 / 1 управлінська, інноваційно-дослідниць-

ка, андрагогічна
Психологія професійної діяльності 30 / 1 навчальна, інноваційно-дослідницька
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МЕТОДИСТИ ЗП(ПТ)О

Назва модуля
Години /
кредити 

ЄКТС

Розвиток ключових, 
загальнопрофесійних і професійних 

компетентностей

Трудові відносини та охорона праці 30 / 1 нормативно-правова, працеохоронна, 
громадянська

Педагогічний менеджмент і психологія про-
фесійної діяльності

30 / 1 соціальна, особиста, професійно-педа-
гогічна

Дидактика професійної освіти 30 / 1 фахова, методична

Освітні інновації в професійній діяльності 
педагога П(ПТ)О

30 / 1 навчальна, інноваційно-дослідницька

Сучасні технології цифровізації освіти 30 / 1 цифрова, комунікативна
Інноваційні технології в закладі професійної 
(професійно-технічної) освіти

30 / 1 цифрова, комунікативна, виховна
30 / 1

У 2020 році 2783 особи педагогічних працівників фахової передвищої освіти пройшли 
навчання за авторською короткотерміновою варіабельною програмою ПК педагогічних 
працівників закладів фахової передвищої освіти «Розвиток професійних (предметних) ком-
петентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти»: 1348 (за дис-
танційною моделлю навчання), 1099 (за очною моделлю навчання).

 Із них – представники циклової комісії викладачів відділення спеціальності «Будів-
ництво та цивільна інженерія» Вінницького транспортного коледжу.

Експерт Програми ПК:

Бородіна Наталія Анатоліївна, доктор наук, про-
фесор, професор кафедри технологій навчання, охо-
рони праці і дизайну Білоцерківського інституту непе-
рервної професійної освіти Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», сертифікова-
ний експерт НАЗЯВО

Експерти-ключові стейкґолдери:
Варварук Інна Василівна, директорка коледжу  

Університету Короля Данила, кандидат філологіч-
них наук, доцент кафедри перекладу та філології  
(м. Івано-Франківськ);

Зайковський Олег Сергійович, директор Держав-
ного вищого навчального закладу «Миколаївський по-
літехнічний коледж» (м. Миколаїв), член регіональної 
Ради Миколаївської обласної державної адміністрації 
з розвитку професійної освіти, заступник Голови Ради 
директорів вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акре-
дитації Миколаївської області.
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Програма підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів фахової перед-
вищої освіти містить комплекс освітніх компонентів, зокрема змістових модулів, на-
вчальних занять, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо, спрямованих 
на досягнення визначених результатів навчання (компетентностей), що дає право 
фахівцям на отримання визначеної освітньої та професійної кваліфікації відповідно 
до суспільних та освітніх викликів, роботодавців і ключових стейкґолдерів.

Програма підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів фахової 
передвищої освіти є короткотерміновою (30 год., 1 ЄКТС-кредит), після усішного опа-
нування програми набуваються або вдосконалюються професійні (фахові, предмет-
ні) компетентності.

Варіабельність програми підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів  
фахової передвищої освіти, тобто змінність, взаємозамінність і взаємодовнюваність її зміс-
тових складників (тем, спецкурсів), дає можливість швидко реагувати на запити споживачів 
освітніх послуг та ключових стейкхолдерів, ураховувати їхні здібності, професійні потреби, 
запити, вибудовувати професійний розвиток фахівців за індивідуальною освітньою траєкто-
рією.

Роботодавці і ключові стейкхолдери безпосередньо та/або через свої об’єднання 
були залучені до процесу періодичного перегляду програми ПК та інших процедур 
забезпечення її якості як партнери.

Програма передбачає досягнення результатів навчання (компетентностей), визна-
чених Положенням про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті 
неперервної професійної освіти (затверджено Вченою радою Білоцерівського інсти-
туту неперервної професійної освіти від 27 листопада 2019 року протокол № 4).

Програму підвищення кваліфікації успішно апробовано в групах слухачів КПК закладів фа-
хової передвищої освіти на основі угод про співрацю між БІНПО і закладами фахової перед-
вищої освіти.

Професійні компетентності (від англ. professional competence) є гармонізацією науко-
во-предметних, світоглядно-методологічних, дидактичних і психологічних знань педаго-
га фахової передвищої освіти для забезпечення її якості. Окреслює професійний тезаурус, 
включає професійно значущі знання, уміння, настанови, ціннісні орієнтири, професійну ква-
ліфікацію і досвід професійно-педагогічної діяльності, що уможливлює створення оптималь-
них умов для загальнокультурного, морального, естетичного, мовно-мовленнєвого розвит-
ку здобувачів фахової передвищої освіти.

Серед професійних компетентностей педагога фахової передвищої освіти розвинуто такі:
• андрагогічна компетентність;
• спеціальна компетентність;

Профілі  базових  компетентностей  педагогічних працівників фахової
передвищої освіти передбачають вичерпний опис основних індивідуально
особистісних та професійно-діяльнісних якостей, здібностей,
властивостей, необхідних сучасному фахівцю для успішного виконання
стратегічної мети і завдань реформування як вітчизняної освіти,  
так і конкретної освітньої галузі
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• методична компетентність;
• методологічна компетентність (праксеометодологічна і гносеометодологічна);
• соціально-громадянська;
• інноваційно-дослідницька;
• компететність з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку;
• психологічно-фасилітативна компетентність;
• ціннісно-світоглядна компетентність.

У 2020 році з урахуванням інноваційних освітніх 
викликів, запитів замовників освітніх послуг і ключо-
вих стейкґолдерів розроблено цифровий програм-
но-методичний комплекс «Розвиток професійних 
(предметних) компетентностей педагога фахової 
передвищої освіти в умовах діджиталізації», що 
включає Програму підвищення кваліфікації педа-
гогічних працівників закладів фахової передвищої 
освіти та робочі навчальні програми спецкурсів 
«Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», «Мето-
дика викладання фахових дисциплін», «Основи андра-
гогіки. Особливості роботи із здобувачами фахової 
передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із студентами  
з особливими освітніми потребами», «Цифрові техно-
логії в освіті». Матеріали комплексу можуть бути опа-
новані замовниками освітніх послуг в off-line і on-line 
режимах та всебічно сприятимуть розвитку їхньої ан-
драгогічної, інклюзивної, управлінської, методичної, 
цифрової компетентностей в системі формальної, не-
формальної та інформальної освіти.

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ (ПРЕДМЕТНИХ) КОМПЕ- 
ТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

Таблиця 1

Зміст робочих навчальних програм спецкурсів та розподіл годин 
за видами діяльності

Варіативний складник програми Загальна кіль-
кість годин

Обсяг аудитор-
них год

Обсяг самостійної 
роботи (год.)

Модуль 1.
Основи андрагогіки/Менеджмент і 
лідерство в освіті дорослих

10 6 4

Модуль 2.
Методика викладання фахових дисци-
плін

10 8 2

Модуль 3.
Цифрові технології в освіті 10 6 4

Усього 30 20 10
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ОСВІТИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: цифровий про-
грамно-методичний комплекс : В.Сидоренко,  
А. Єрмоленко, А. Денисова, В. Кулішов, О. Коваль-
чук / за науковою редакцією доктора педагогіч- 
них наук В.В. Сидоренко. К.: НМЦ ВФПО, 2020. 

Цифровий програмно-методичний комплекс  
23 листопада 2020 року нагороджено золотою 
медаллю Міжнародної спеціалізованої виставки 
«Освіта та кар’єра – 2020» у номінації «Упроваджен-
ня сучасних засобів навчання, проєктів, програм 
і технологій для вдосконалення та підвищення 
ефективності освітнього процесу».

За програмами «ПЕРСОНАЛ, ЯКИЙ ЗАЛУЧАЄТЬСЯ 
ДО НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ» пройшли підви-
щення кваліфікації співробітники підприємств TOB 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» (м. Дніпро), ПАТ «Чер-
нігівобленерго» (м. Чернігів), «Мелітопольгаз» (м. Мелі-

тополь), ПрАТ «Київобленерго» (м. Київ), Чернігівської обласної організації ТСО України (м. 
Чернігів), ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (м. Дніпро), КП «Швидкісний 
трамвай» (м. Кривий Ріг), КП «Міський тролейбус» (м. Кривий Ріг), Нікопольської технічної 
школи (м. Нікополь), Державного Дніпропетровського навчального центру «Дніпроагротех-
сервіс» (м. Дніпро), ВП «Учбовий центр» приватного акціонерного товариства «Українське 
Дунайське пароплавство» (м. Ізмаїл),   ПАТ «Дніпрогаз» (м. Дніпро), ПРАТ «Інгулецький гірни-
чо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг), ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбі-
нат» (м. Кривий Ріг) тощо.

Для фахівців будівельної галузі здійснюється науково-методичний супровід між-
курсового періоду.

На базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 19 листопада 2020 
року буде проведена Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інновацій-
ні технології при підготовці фахівців будівельної галузі». 

Мета проведення заходу: обговорення навчально-організаційних та науково-методич-
них засад професійної підготовки кваліфікованих робітників за сучасними моделями нав-
чання у контексті освітніх інноваційних процесів; обмін досвідом з проблем використання 
сучасних освітніх та новітніх виробничих технологій при навчанні за професіями будівельної 
галузі; визначення ефективності впровадження компетентнісного підходу до підготовки ро-
бітничих кадрів для будівельного сектору.

Серед тематичних напрямів Е-конференції –  Використання сучасних технологій енер-
гоефективності та енергозбереження у будівельній галузі.

Для участі в роботі конференції зареєструвалися 152 учасники із 14 областей України: 
Сумської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Одеської, Волинської, Рівненської, 
Закарпатської, Київської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Вінницької та Миколаїв-
ської. До публікації було подано більше 40 тез.

Перед учасниками конференції виступив Хорін Андрій Володимирович, президент Кон-
сорціуму інжинірингових підприємств України «Еко 21», презентував інноваційні технології 
в сфері будівництва та підтримав ідею всебічної співпраці стейкхолдерів та закладів освіти.
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За результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції підготовлено 
програму та електронний збірник матеріалів конференції.
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2. Чи проводились моніторингові дослідження потреб ринку праці у нових  
професіях, освітніх програмах, додаткових компетентностях у сфері енерго-
ефективності, енергозбереження, термомодернізації? Які серед них є найбільш  
актуальними?

З метою спостереження за процесом безперервного професійного розвитку фахівців, 
прогнозування та здійснення інноваційного науково-методичного супроводу нами застосо-
вується комплексний перманентний моніторинг, що проводиться як єдине дослідження 
за визначеними пріоритетними напрямами, критеріями, індикаторами. 

Упродовж 2020 року на освітній платформі «Профосвіта», яка об’єднує більше 5000 за-
мовників освітніх послуг, роботодавців, представників формальної та неформальної 
освіти, функціонує постійно діюча рубрика «У фокусі моніторингу».
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Комплексний перманентний моніторинг проводиться на індивідуальному (відбувається 
самооцінка суб’єктами моніторингу рівня професійного розвитку, формування компетент-
ностей), локальному (пов’язаний з організацією і проведенням дослідження, збором інфор-
мації у межах окремих експериментальних закладів), муніципальному (місцевими орга-
нами управління освіти, навчально-методичними центрами професійної освіти оцінюється 
динаміка професійного розвитку фахівців шляхом використання технологій  формальної  
і неформальної освіти, виявлялись проблеми і подальші перспективи), регіональному рів-
нях (відстежується розвиток освітнього об’єкта на рівні області, міста, району, з’ясовувалась 
ефективність використання технологій безперервної освіти).

Використання технологій моніторингу та оцінювання задоволеності замовників освіт-
ніх послуг та ключових стейкґолдерів допомагає забезпечити якість підвищення кваліфікації 
фахівців та досягти конкурентних переваг на ринку освітніх послуг. Проведено дорадчий 
моніторинг, який, за визначенням програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ повинен бути 
сфокусованим на вивченні роботи партнерства, плануванні та реалізації запланованих захо-
дів, пріоритетах, методології, виконанні завдань та досягненні результатів. 

До проведення моніторингових досліджень якості професійного розвитку фахівців 
шляхом формальної і неформальної освіти залучались навчально-методичні центри про-
фесійно-технічної освіти у Волинській, Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Жи-
томирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, 
Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Харківській областях та НМК у м. Київ, керівники і пе-
дагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти тощо.

Для збору інформації використовуються такі методи: експертне опитування, інтерв’ю, 
анкетування, тестування, спостереження; аналіз документів, оцінні засоби рівня до-
сягнення результатів навчання на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий 
період тощо.

Оцінювання та вивчення динаміки професійного розвитку фахівців шляхом використання 
технологій формальної та інформальної освіти відбувається за десятьма показниками, зо-
крема:

• розвиток/вдосконалення компетентностей відповідно до вимог ринку праці, робото-
давців і ключових стейкхолдерів;
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• якість організації освітнього процесу;
• рівень використання цифрових технологій в освітньому процесі,
• практична орієнтованість змісту підвищення кваліфікації;
• інноваційність науково-методичного забезпечення освітнього процесу (доступність, 

чітка логічна послідовність викладу, зв’язок навчального матеріалу із практичною професій-
ною діяльністю, новизна, адресна спрямованість, зв’язок курсового і міжкурсового періоду 
тощо);

• загальна якість викладання модулів, спецкурсів на курсах підвищення кваліфікації;
• ступінь задоволеності запитів і потреб слухачів щодо новітніх виробничих 
          технологій;
• відповідність змісту навчання професійним потребам слухачів;
• комфортні психологічні умови під час освітнього процесу;
• упровадження результатів навчання в практику професійної діяльності.  
З метою здійснення науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогіч-

них працівників, надання їм методичної, організаційної та дорадницької допомоги, оволодін-
ня новітніми виробничими технологіями створений інформаційно-аналітичний ресурс 
«Методична скарбничка». 

Сформований банк кращих освітніх практик в електронному та паперовому варіантах за 
професіями:

• електрогазозварник;
• електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж; 
• слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;
• інструкційно-технологічні картки з професії «Елетрогазозварювальник»;
• штукатур, маляр, лицювальник плиточник; 
• столяр будівельний;
• монтажник санітарно-технічних систем та устаткування.
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Узагальнений досвід роботи майстра виробничого навчання Ізюмського професій-
но ліцею Шеремета Є.Б. з професії «муляр».

На допомогу викладачам та майстрам виробничого навчання створені мультимедійні 
інформаційні ресурси сучасних технологій виробництва для впровадження в освіт-
ній процес закладів професійної освіти для професій зварювальної та будівельної 
галузей, за якими здійснюється підготовка  
в закладах П(ПТ)О, які включають навчальні 
відеофільми, відеоролики та 3Д фільми. 

•  робот-зварювальник Kyka та зварюваль-
ний апарат;

•  види зварювання;
•  новітні технології будівництва; 
•  інноваційні технології шахтобудування;
•  утеплення фасаду;
•  як будують будинки в Японії;
•  бельгійська нероз’ємна опалубка та інше.

Інформаційні матеріали по новітнім виробничим технологіям створюються також 
за результатами відвідування спеціалізованих виставок, де були представлені галузі 
енергоефентивності та будівництва.

• XVIII Міжнародний промисловий форум
(машинобудування, металургія, литво, металообробка, інструмент, технології обробки по-

верхні, компресори, приводна техніка, насосне обладнання, труби, арматура, фільтри, неме-
талеві промислові

• Міжнародна будівельна та інтер’єра виставка KYIVBUILD. 
(Металеві конструкції, каркаси і системи в будівництві (ЛМК, ЛСТК, БМЗ, сендвіч-панелі, 

повнокомплектні будівлі, мталевий оцинкований профнастил, несучі металоконструкції (ко-
лони, балки, ферми, зв’язки, прогони), металопрокат, будівельні ліси, опалубка, устаткування 
для виробництва будматеріалів Крани, землерийна техніка )

• Міждународна будівельна виставка  InterBuildExpo
• Виставка Деревообробка Львів 2019
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Матеріали кращих освітніх практик представлені 
закладами професійної(ПТ) освіти 24 областей України:

• 21-а Міжнародна будівельна та інтер’єрна виставка
• 21-а Міжнародна будівельна та інтер’єрна виставка
• Міжнародна виставка світлодіодного освітлення LED EXPO
• 21-а Міжнародна виставка енергоефективного опалення, вентиляції, 
          кондиціювання, водопостачання, енергетики
Підготовлені альбоми, презентації та створені каталоги, які вміщують інформацію про ви-

робника, їх продукцію, а найголовніше – посилання про те, де можна більше дізнатися про 
сучасні технології з певної галузі виробництва.

У січні 2020 року відділом сучасних технологій виробництва Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти відкрито онлайн консультпункт «Новітні виробничі тех-
нології» для замовників освітніх послуг. Складений графік проведення консультацій. Учас-
ники консультацій можуть отримати інформацію щодо новітніх  технологій, передового дос-
віду педагогічних працівників з різних професій.
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Всеукраїнське опитування 
«ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБ І ЗАПИТІВ У НОВИХ КВАЛІФІКАЦІЯХ 

У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ»

Упродовж листопада-грудня проведено Всеукраїнське опитування «Виявлення по-
треб і запитів у нових кваліфікаціях у сфері  енергоефективності і енергозбережен-
ня» в рамках компоненту «Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності» проєкту 
«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність  
в Україні» (2020-2025).

Опитування передбачає виявлення потреб  
і запитів у нових кваліфікаціях у сфері енергое-
фективності і енергозбереження. 

В опитуванні взяло участь 573 респонденти.

Лист про проведення опитування був надісла-
ний на всі НМЦ ПТО України.

Анкету «Виявлення потреб і запитів у нових 
кваліфікаціях у сфері енергоефективності і енер-
гозбереження» розміщено на сайті ДЗВО «Універ-
ситет менеджменту освіти» Національної академії 
педагогічних наук України:

http://umo.edu.ua/university/ogoloshenya/prosimo-
doluchitisja-do-vseukrajinsjkogho-opituvannja-profesijni-
kvalifikaciji-u-sferi-energhoefektivnosti

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhyJEx98xCt19OWZrLdXQfSV78U3BTIMSfjIYuZKD
Fgikx5A/viewform
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У  СОЦІАЛЬНИХ  МЕРЕЖАХ:
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Взяли участь в опитуванні:

89, 9 % (481 особа) – представники закладів ПТО
5,9 % (34 особи) – ЗВО
17 % (3 особи) – заклади післядипломної освіти
1,9 % (16 осіб) – загальноосвітні навчальні заклади
1,2% (7 підприємств) – роботодавці 

Рис.1 Заклади освіти, які взяли участь в опитуванні

ВЗЯЛИ  УЧАСТЬ  В  ОПИТУВАННІ:
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Серед роботодавців: 
Консорціум інжинірингових підприємств України «ЕКО 21»

Група компаній KNESS – міжнародна група компаній з розроблення технологій 
та втілення проєктів відновлювальної та традиційної енергетики
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Донецька – 73
Полтавська – 69
Миколаївська – 63
м. Київ – 57
Одеська – 54
Івано-Франківська – 44

Дніпропетровська – 36
Київська – 33
Одеська – 24
Харківська – 21
Закарпатська – 20
Вінницька – 19

Луганська – 16
Хмельницька –14
Волинька – 14
Рівненська – 9
Сумська – 5
Херсонська – 2

ТЕРИТОРІАЛЬНА УЧАСТЬ 
РЕСПОНДЕНТІВ ОПИТУВАННЯ 
(області, кількість осіб)
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На питання «Чи відомі Вам нові професії у сфері енергоефективності, енергозбере-
ження та термомодернізації, які з’явились на ринку праці за останні 5 років?»

так – 308 респондентів (53,8%)
ні – 265 респондентів (46,2%)

На запитання «Які нові професії у сфері енергоефективності, енергозбереження  
та термомодернізації з’явились на ринку праці за останні 5 років?» респонденти  
відповіли:

• Монтажник теплових насосів
• Ізолювальник з термоізоляції
• Ізолювальник у термообробленні
• Менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії 
          (енергоменеджер)
• Професіонал з енергетичного менеджменту
• Фахівець з енергетичного менеджменту
• Архітектор «розумних будинків»
• Інженер енергозберігаючих будинків
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На запитання: «Які професії у сфері енергоефективності, енергозбереження  
та термомодернізації потребують нових професійних знань, навичок, компетент-
ностей?» респонденти надали таку відповідь:

• Електромонтажник з ремонту та обслуговування електроустаткування
• Електромонтер з освітлення та освітлювальних мереж
• Електромонтажник силових мереж та електроустаткування
• Монтажник систем утеплення будівель
• Професіонал з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж
• Інженер-електрик в енергетичній сфері

На думку роботодавців, ці професії потребують знань нових технологій, умін-
ня дібрати альтернативні технології, уміння орієнтуватися на ринку послуг, нових  
компетенцій.

У зв’язку із модернізацією систем електрогенерації, проєктування систем накопичення 
енергії, створення та впровадження систем мікро- (для конкретного користувача) та ло-
кальної (для домогосподарств або невеликих компаній) генерації вивчено ринок професій 
майбутнього:

• електрозаправник – фахівець, який обслуговує інфраструктуру для заправки елек-
тромобілів та інших транспортних засобів;

• системний інженер інтелектуальних енергомереж – фахівець, який займається 
проектуванням і моделюванням «розумних мереж», мікрогенераційних систем, «розумних» 
енергетичних середовищ, контролювати енергоспоживання в конкретному будинку в режи-
мі реального часу);

• розробник систем ергоспоживання – спеціаліст, 
покликаний зробити користувальницькі середовища макси-
мально комфортними і споживаючими мінімум енергії, що 
робити з самими «ненажерливими» побутовими приладами, 
такими як кондиціонер і холодильник;

• енергоаудитор – фахівець, який займається аудитом і 
консалтингом у сфері енергоспоживання, перевіряє приватні 
будинки, житлові комплекси, окремі будинки, заводи на пред-
мет енерговитрат та оптимізації енергоспоживання, дає реко-
мендації щодо поліпшення енергоспоживання;

• наладчик / контролер енергозбуту для розподілу 
енергетики – фахівець, здатний проаналізувати можливі збої 
системи, прогнозувати оптимальні режими експлуатації і за-
безпечити розрахункову безпеку енергомереж та утилізацію відходів; володіє методами не-
руйнівного контролю, вміє вводити в експлуатацію «розумні мережі»;

• захисник прав споживачів електроенергії – перевіряє енергетичні мережі на від-
повідність показникам безпеки, ефективності й іншим вимогам, здатний надати кваліфіко-
вану консультацію у сфері законодавства з енергозбереження, консультують як платити за 
енергію менше. 

• маркетолог енергетичних ринків – спеціаліст з хорошим знанням глобального  
і українського ринків енергоспоживання, займається вирішенням завдань енергозбуту. 
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1.  Чи досліджувалося питання щодо гендерно-орієнтованого підходу при набутті 
професійних кваліфікацій, зокрема у сфері енергоефективності та енергозбережен-
ня? Які професії на сьогодні є найбільш доступними для всіх здобувачів освіти, а які  
є сугубо «чоловічими» чи «жіночими» і чому?

На запитання: «Чи існує, на вашу думку, гендерно-орієнтований підхід при набутті 
професійних кваліфікацій за професіями/спеціальностями у сфері будівництва (енер-
гетики, зварювальних технологій)?» респонденти відповіли:

Ні – 236 (41,1 %)
Так – 338  (58,9%)
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Серед професій, що є найбільш доступними для всіх здобувачів освіти при набутті 
професійних кваліфікацій, зокрема у сфері енергоефективності та енергозбережен-
ня, респондентами названо:

• монтажник по утепленню фасадів і стін
• монтажник систем утеплення будівель
• муляр фарбування стін енергоефективною фарбою
• енергетик
• електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
• електрозаправник
• електромонтажник електроустаткування, електромонтер освітлювальних мереж,  
          монтажник теплових систем
• електромонтажник з ремонту та обслуговування електроустаткування 
• електромонтажник силових мереж та електроустаткування
• менеджер з модернізації систем енергогенерації
• монтажник енергозберігаючих систем (теплопроводи, замкнутий цикл, теплові 
          насоси)
• менеджер у сфері енергоефективності та енергозбереження
• монтажник-складальник металопластикових конструкцій
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На запитання «Які професії є виключно «чоловічими» у сфері енергоефективності, 
енергозбереження та термомодернізації?» респонденти відповіли таким чином: 

• монтажник кліматичних систем
• монтажник винтовых свай
• монтажник-висотник
• електромонтер
• електромонтер з освітлення та освітлю-
        вальних мереж
• електромонтажник силових мереж 
        та електроустаткування
• монтажник-складальник металопластико-
        вих конструкцій

На запитання «Які професії є виключно «жіночими» у сфері енергоефективності  
та енергозбереження та термомодернізації?»  респонденти відповіли:

1. диспетчер енергопостачання
2. енергоаудитор
3. маркетолог енергетичних ринків
4. інспектор електричних мереж.
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На запитання: «Які організації, компанії, підприємства в галузі будівництва (енерге-
тичній галузі, у сфері зварювальних технологій), що впроваджують сучасні техноло-
гії/матеріали у сфері енергоефективності, енергозбереження будівель і споруд, Вам 
відомі?» респонденти в основному співвідносили такі організації, підприємства із 
тими регіонами, які вони представляли. 

Наприклад, 
Київбуд, Білоцерківська ТЕЦ, Держенергоефективності, ДП «УкрНДНЦ», Асоціація інжене-

рів енергетиків України, ВП „Придніпровська ТЕС” ПАТ „ДТЕК Дніпроенерго”, ПП ВКФ «АЕК» 
м. Дніпро,  Ekodevelop, Полтавський ГЗК, «РівнеЕнергоАльянс», « Рівнеобленерго». ДП «HERZ 
Україна», ТОВ «Вест М», Житлобуд, «Запоріжжя Мотор-Січ», «Київміськбуд», «Запорізький до-
мобудівний комбінат» та інші.
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2. Які можете надати пропозиції щодо розроблення та здійснення навчання  
за освітніми програмами/компетентностями у сфері енергоефективності, енергоз-
береження, термомодернізації для навчання/підвищення кваліфікації?  Які заклади, 
підприємства, можуть виступити вашими партнерами? 

розробити короткотермінові варіативні 
освітні програми фахового спрямування 
(30 год., 45 год., 60 год.) (будівельні, елек-
тротехнічні професії, санітарно-технічні 
тощо) для підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, що здійснюють підготовку кваліфі-
кованих кадрів за фаховими компетентностя-
ми, що необхідні у сфері енергоефективності та 
енергозбереження.

розробити короткотермінові варіативні 
освітні програми для підвищення кваліфіка-
ції працівників підприємств та організацій 
«Персонал, який навчається на підприєм-
стві» (30 год., 45 год., 60 год., 120 год.)

розробити короткотермінові варіативні 
освітні програми (30 год., 45 год., 60 год.) 
для підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників, що здійснюють підготовку кваліфіко-
ваних робітничих кадрів для будівельної галузі 
за компетентностями у сфері енергоефективності та енергозбереження;

розробити короткотермінові освітні програми для опанування здобувачами професійних 
кваліфікацій додаткових компетентностей із сучасних енергозберігаючих технологій та ма-
теріалів за напрямками підготовки з професій:

«Монтажник систем утеплення будівель» (код 7129), 
«Монтажник гіпсокартонних конструкцій» (7129), 
«Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків» (код 7129), 
«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» (код 7129), 
«Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів» (код 7131),

Най заклад готовий здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації 
здобувачів професійних кваліфікацій, педагогічних працівників, працюючо-
го та незайнятого населення в рамках професій, що пов’язані із енергое-
фективністю

У  СФЕРІ  ФАХОВОЇ  ПЕРЕДВИЩОЇ  ОСВІТИ:

У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ:
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Консорціум інжинірингових підприємств України «ЕКО 21», 
зокрема:
ООО «Акліма»
ООО «Альтек»
ООО «Атмосфера»
ООО «Геліос»
ООО «Вентс»
ООО «Івелси-інжиніринг»
ТМ «Максус»
ООО «Інтелтек-Україна»

Будівництво інтерактивного хабу, на базі якого може здійснюватися практична 
підготовка фахівців у сфері енергоефективності, енергозбереження, термоізоляції

Консорціуму інжинірингових підприємств України «ЕКО 21»:

НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАТИ ПЛОЩІ 
ДЛЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ, ФАХІВЦІВ-ПРАКТИКІВ 
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ МОЖУТЬ БУТИ:

ПРОПОЗИЦІЯ 
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РОЗДІЛ ІІІ

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ КЕЙС

«ПОТРЕБА У НОВИХ КВАЛІФІКАЦІЯХ 
У СФЕРІ  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
Й ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ: 
АКТУАЛЬНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК 
РИНКУ ПРАЦІ»
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МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

• 80 Plus – північноамериканська програма, яка сприяє розвитку комп’ютерних блоків 
живлення, що мають коефіцієнт корисної дії (ККД) не менше 80 %.

• Міжнародне партнерство зі співробітництва в галузі енергоефективності (IPEEC) – 
http://www.ipeec.org

• Міжнародне енергетичне агентство (IEA) – Energy Efficiency: http://www.iea.org/
efficiency/

• Україна – Державне агентство енергоефективності та енергозбереження: http://saee.
gov.ua/

• Австралія – The Ministerial Council on Energy (MCE): https://web.archive.org/
web/20130515214845/http://www.ret.gov.au/energy/efficiency/Pages/EnergyEfficiency.aspx

• Бразилія – Ministry of Mines and Energy (MME): http://www.mme.gov.br/
• Нова Зеландія – Energy Efficiency Conservation Authority: http://www.eeca.govt.nz/
•  Індія – Bureau of Energy Efficiency: http://www.beeindia.in/
• Іран – Iran Energy Efficiency organozation (SABA): http://www.saba.org.ir/
• Китай: China Energy Conservation Program National Energy Conservation Center of China 

(NECC)
• Японія – Energy Conservation Center Japan (ECCJ): http://www.eccj.or.jp/
• Південна Корея – Korean Management Corporation: http://www.kemco.or.kr/
• ПАР – Department Of Energy: http://www.energy.gov.za/
• США: «Energy Star» American Council for an Energy-Efficient Economy
• Канада – Office of Energy Efficiency (OEE): https://web.archive.org/web/20070310231135/

http://oee.nrcan.gc.ca/
• Мексика – National Commission for Energy Conservation (CONAE): https://web.archive.

org/web/20080524235737/http://www.conae.gob.mx/
• Європейський Союз: European Commission – Energy efficiency European Council for an 

Energy Efficient Economy
• Велика Британія: https://web.

archive.org/web/20100127092206/http://
www.envirowise.gov.uk/ (орг.) http://www.
energysavingtrust.org.uk/ (перс.)

•  Білорусь – Департамент з енергое-
фективності: http://energoeffekt.gov.by/

• Казахстан – Комітет з державного 
енергетичного нагляду: https://web.archive.
org/web/20140719015946/http://www.kgen.
gov.kz/
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МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ
У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

www.reee.org.ua
Проєкт ЮНІДО-ГЕФ «Підвищення енергоефек- 

тивності та стимулювання використання віднов- 
люваної енергії в агро-харчових та інших малих та 
середніх підприємствах (МСП) України»

www.kpi.ua/web_recpc
Проєкт UNIDO з розвитку ресурсоефективного 

та чистого виробництва в Україні
http://www.ukeep.org/
Українська програма підвищення енергоефек-

тивності (UKEEP)
www.ua.undp.org
Проєкт ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій в муніципально-

му секторі в України»
www.ua.undp.org
Проєкт ПРООН «Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення»
www.ua.undp.org
Проєкт ПРООН «Нарощування потенціалу для зниження викидів вуглецю в Україні»
USAID Україна. Енергоефективність
http://www.mhrp.org.ua
Проєкт USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні»
www.uself.com.ua
Програма фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF)
Проєкт IFC «Енергоефективність у житловому секторі України»
www.eeim.org.ua
Проєкт GIZ «Енергоефективність у громадах»
www.eepp.org.ua
Проєкт GIZ «Пілотний проект Енергоефективна забудова»
Проєкт GIZ «Створення енергетичних агентств в Україні»
http://eeii.org.ua/page/home/uk/
Проєкт GIZ Енергоефективна та спрямована на зменшення змін клімату модернізація про-

мисловості Донецької області
www.eeib.org.ua
Проєкт GIZ «Енергоефективність у будівлях»
www.giz.de
Програма GIZ з підтримки зеленої модернізації української економіки
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

• Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 №676

         ЗАКОНИ

• Закон України «Про електроенергетику»
• Закон України «Про альтернативні джерела енергії»
• Закон України «Про альтернативні види палива»
• Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (коге-

нерацію) та використання скидного енергопотенціалу»
• Закон України «Про енергозбереження»
• Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сти-

мулювання заходів з енергозбереження»
• Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
• Закон України «Про засади державної мовної політики»
• Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування 

прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 
енергомодернізації»
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• Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запрова-
дження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єк-
тів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»

• Закон України № 514-VIII від 04.06.2015 «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних дже-
рел енергії»

• Закон України № 1713-VIII від 01.11.2016 «Про внесення змін до статті 8 Закону України 
«Про альтернативні види палива»

• Закон України №1959-VIII від 21.03.2017 «Про внесення змін до Закону України  
«Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних 
джерел енергії»

• Постанови
• Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 р. № 69 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р.  
№ 1056»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 589 «Про внесення змін 
до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р.  
№ 1056»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 №63 «Про внесення змін до поста-
нов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 929 «Про продовження строку 
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери 
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 
на 2010–2015 роки»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 845 «Про затвердження При-
мірного енергосервісного договору»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 340 «Про затвердження Техніч-
ного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 338 «Про внесення змін до по-
станови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 702»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 «Про внесення змін до по-
станов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 177 «Деякі питання викори-
стання у 2015 році коштів для здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбе-
реження»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 4 «Деякі питання діяльності 
центральних органів виконавчої влади»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 № 719 «Про визнання такими, 
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо ввезення на митну  
територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплек- 
туючих»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 676 «Про затвердження Поло-
ження про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання викори-
стання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 453 «Про стимулювання замі-
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щення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що 
фінансуються з державного і місцевих бюджетів»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 314 «Про внесення змін 
до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної  
підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 293 «Про стимулювання замі-
щення природного газу у сфері теплопостачання»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. №702 «Про затвердження 
технічних регламенті щодо енергетичного маркування»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. №787 «Про затвердження 
Технічного регламенту щодо максимально дозволеного споживання електроенергії холо-
дильними приладами»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 687 «Про внесення змін 
до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р.  
№ 1056»

• Постанова КМУ від 14 листопада 2012 року № 1043 «Про внесення змін до поряд-
ків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 689 і від  
17 жовтня 2011 р. № 1056»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 105 «Деякі питання вико-
нання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери ви-
робництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 
2010–2015 роки»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання ви-
користання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. № 1005 «Про затвердження пе-
реліку товарів власного виробництва, 80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких 
на митній території України звільняється від оподаткування»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. № 689 «Про затвердження По-
рядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної 
цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енерго-
носіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2015 роки»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. № 447 «Питання реалізації Дер-
жавної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 587 «Про внесення змін до 
Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010–2015 роки»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.10 №243 «Про затвердження Держав-
ної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енер-
гоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2015 роки»

• Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.10 №243
• Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.10 №243
• Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.06 №1670 «Про затвердження Порядку 

проведення кваліфікації когенераційної установки»
• Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.04 №1307 «Про порядок видачі свідо-

цтва про належність палива до альтернативного»
• Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04 №1084 «Про затвердження По-

рядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових  
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досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експери-
ментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету»

• Постанова Кабінет Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1094 «Про державну екс-
пертизу з енергозбереження»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.96 №830 «Про затвердження Типового 
положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослід-
но-конструкторських робіт»

• Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994р. № 827 «Про затвердження пере-
ліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення»

         РОЗПОРЯДЖЕННЯ

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1228-р «Про Національний 
план дій з енергоефективності на період до 2020 року»

• Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року
• План заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 

2020 року
• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 499-р «Про схвалення 

розробленого Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження плану 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1150-р «Про 
схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплемента-
ції деяких актів законодавства ЄС»

• Директива 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 5 квітня 2006 р. про 
ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасуван-
ня Директиви Ради 93/76/ЄЕС

• Директива 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 р. про вка-
зування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання 
енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами

• Директива 2010/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 р. щодо 
енергетичної ефективності будівель

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.14 р. № 1014-р «Про затвердження 
плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природ-
ного газу на період до 2017 року»

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 791-р «Про за-
твердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 
2009/28/ЄС»

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 902-р «Про Націо-
нальний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року»

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12. 2011 р. № 1321-р «Про утворення 
територіальних органів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження»

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.09 №891-р «Про затвердження 
плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на пе-
ріод до 2015 року»

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.08 №1567-р «Про програми підви-
щення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів»
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         НАКАЗИ

• Наказ Держенергоефективності від 28.04.2016 р. № 33 «Про внесення змін до наказів 
Держенергоефективності від 26.03.2013 № 51 та від 29.03.2013 № 52»

• Наказ Мінрегіону від 18.02.2016 № 27 «Про затвердження Порядку проведення квалі-
фікації когенераційної установки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.03.2016 
№376/28506 

• Наказ Держенергоефективності від 21.03.2016 № 23 «Про внесення змін до Порядку 
здійснення службових відряджень в межах України та за кордон працівників Державного 
агентства з енергоефективності та енергозбереження України»

• Наказ Держенергоефективності від 21.10.2015 № 119 «Про затвердження Порядку 
здійснення службових відряджень в межах України та за кордон працівників Державного 
агентства з енергоефективності та енергозбереження України»

• Наказ Держенергоефективності України від 20.11.14. № 54 «Про переміщення терито-
ріальних органів Держенергоефективності України та державних підприємств»

• Наказ Держенергоефективності України від 06.09.2013 № 93 «Про внесення змін до 
наказу Держенергоефективності від 29.03.13 р. № 52»

• Наказ Держенергоефективності України від 21.06.2013 №79 «Про затвердження Галу-
зевого класифікатора енергозберігаючих товарів»

• Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.02.2013 №142 «Про 
затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, 
розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України, і форми для подання запиту на одержання публічної інформації»

• Наказ Держенергоефективності України від 07.05.12 №36 «Про затвердження Перелі-
ку видів публічної інформації, розпорядником якої є Держенергоефективності та Переліку 
відомостей, що становлять службову інформацію в Держенергоефективності»

• Наказ Держенергоефективності від 21.03.12 № 28 «Про затвердження Угоди про вза-
ємодію між спеціалізованою організацією, атестованою Держенергоефективності на право 
проведення енергетичного аудиту та Центральною групою енергетичного аудиту Держе-
нергоефективності»

• Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.10.2011 р. № 105 
«Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх дер-
жавної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання 
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери вироб-
ництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на  
2010–2015 роки»

• Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.09.2011 р. № 64 
«Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх дер-
жавної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 
«Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів»»

• Наказ Держенергоефективності України від 21.07.11 №63 «Про затвердження Методи-
ки розрахунку показника енергоємності валового регіонального продукту»

• Наказ НАЕР від 24.09.10 № 114-10 «Про затвердження Порядку виконання НДДКР»
• Наказ НАЕР від 20.05.10 № 56 «Про затвердження Типової методики «Загальні вимоги 

до організації та проведення енергетичного аудиту»»
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• Наказ НАЕР від 17.03.09 №33 «Про затвердження Методики галузевих, регіональ-
них програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів  
бюджетними установами шляхом їх раціонального використання»

• Наказ НАЕР від 01.04.2008 р. № 49 «Про затвердження Порядку включення до Держав-
ного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням 
та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів»

• Наказ Держкоменергозбереження від 10.12.04 № 183 «Про затвердження Порядку 
проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного»
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АНКЕТА 
«ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБ І ЗАПИТІВ
У НОВИХ КВАЛІФІКАЦІЯХ  
У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» 1

Шановні колеги! 

Просимо Вас долучитися до Всеукраїнського опитування, яке проводить Білоцерківський 
інститут неперервної професійної освіти в рамках компоненту «Професійні кваліфікації  
у сфері енергоефективності» проєкту «Просування енергоефективності та імплементації 
Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020–2025), який реалізується в Україні 
компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням 
Урядів Німеччини та Швейцарії. 

Опитування передбачає виявлення потреб і запитів у нових кваліфікаціях у сфері енерго-
ефективності і енергозбереження. 

Ця інформація є потрібною для розроблення та впровадження нових освітніх програм  
у закладах освіти різних рівнів, підготовки затребуваних на ринку праці фахівців.

Дякуємо, що Ви з нами.

1 Розроблено Сидоренко В.В. (анкетування проводилось у листопаді-грудні 2020 року в рамках Всеукраїнського опи-
тування «Виявлення потреб і запитів у нових кваліфікаціях у сфері енергоефективності і енергозбереження»  
в рамках компоненту «Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності» проєкту «Просування енергоефективності  
та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні»  (2020–2025)
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1. Прізвище, ім’я
2. Місто (регіон, область)
3. Заклад освіти (потрібне вибрати):
А) заклад вищої освіти
Б) НМЦ
В) коледж
Г) заклад післядипломної освіти
Ґ) заклад професійно-технічної освіти
Д) школа
Е) інше
4. Чи відомі Вам нові професії у сфері енергоефективності, енергозбереження та 

термомодернізації, які з’явились на ринку праці за останні 5 років?
А) Так
Б) Ні
5. Чи існує, на вашу думку, гендерно-орієнтований підхід при набутті професій-

них кваліфікацій за професіями/спеціальностями у сфері будівництва (енергетики, 
зварювальних технологій)?

А) Так
Б) Ні
6. Які професії, на Вашу думку, є найбільш доступними для всіх здобувачів освіти 

при набутті професійних кваліфікацій, зокрема у сфері енергоефективності та енер-
гозбереження?

Відповідь:

7. Які професії, на Вашу думку, є виключно «чоловічими» у сфері енергоефектив-
ності, енергозбереження та термомодернізації?

Відповідь:

8. Які професії, на Вашу думку, є виключно «жіночими» у сфері енергоефектив-
ності та енергозбереження та термомодернізації?

Відповідь:

9. Які організації, компанії, підприємства в галузі будівництва (енергетичній  
галузі, у сфері зварювальних технологій), що впроваджують сучасні технології/мате-
ріали у сфері енергоефективності, енергозбереження будівель і споруд, Вам відомі?

Відповідь:
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Інформаційно-аналітичне видання

Вікторія Сидоренко
Анастасія Денисова
Андрій Єрмоленко

Андрій Хорін

ПОТРЕБА У НОВИХ КВАЛІФІКАЦІЯХ (КОМПЕТЕНТНОСТЯХ)  
У СФЕРІ  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Й ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

В УКРАЇНІ: 
актуальний стан та розвиток ринку праці

(у рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації  
Директиви ЄС про енергоефективність в Україні»  (2020–2025)
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