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ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ КАДРІВ 

 

Після закінчення загальноосвітньої школи молодь залучається у 

суспільне виробництво різними шляхами. 

Мета будь-якого професійного навчання - підвищувати якість 

професійного складу працівників підприємства, організації чи установи, 

формувати в них високий професіоналізм, майстерність, сучасне економічне 

мислення, вміння працювати в нових економічних умовах і забезпечувати на 

цій основі високу продуктивну працю й ефективну зайнятість. Згідно з пунктом 

3.1 Постанови  Кабінету міністрів України:  «Про удосконалення системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і 

фахівців у сфері цивільного захисту» № 127 професійне навчання кадрів на 

виробництві буває таких видів: 

 - первинна професійна підготовка робітників; 

 - перепідготовка робітників; 

 - підвищення кваліфікації робітників; 

 - підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців.[1] 

Первинна професійна підготовка робітників проводиться для осіб, які 

зараховані на роботу на підприємство учнями та раніше не мали робітничої 

професії. Таке професійно-технічне навчання забезпечує рівень професійної 

кваліфікації нових працівників, потрібний для продуктивної професійної 

діяльності. 

Перепідготовка робітників - це професійно-технічне навчання, 

спрямоване на оволодіння іншою професією працівниками, які здобули 

первинну професійну підготовку. Перепідготовка проводиться задля  навчання 



робітників, що вивільнюються у зв’язку з перепрофілюванням чи 

реорганізацією підприємства тощо; задля розширення їх професійного 

профілю; якщо треба змінити професію через брак роботи, яка відповідає 

професії робітника, або в разі втраченої здатності виконувати роботу за 

попередньою професією. 

Підвищення кваліфікації робітників - це професійно-технічне навчання 

працівників, що дає можливість розширювати й поглиблювати раніше здобуті 

професійні знання, уміння і навики на рівні вимог виробництва чи сфери 

послуг. 

Підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців  проводиться 

для вдосконалення знань, умінь та навиків за наявною спеціальністю, 

оволодіння функціональними обов’язками, основами менеджменту, 

маркетингу, вдосконалення навиків управління сучасним виробництвом, 

раціональної та ефективної організації праці тощо. 

 Підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців може 

відбуватися як: 

 - спеціалізація; 

 - довгострокове підвищення кваліфікації; 

 - короткотермінове підвищення кваліфікації;  

 - стажування.  

Спеціалізація проводиться з метою отримання працівником додаткових 

спеціальних знань, умінь та фахових навиків в межах спеціальності, якою він 

уже володіє. Спеціалізація здійснюється у відповідних навчальних закладах за 

професійним спрямуванням виробничої діяльності працівника без присвоєння 

кваліфікації та зміни освітньо-кваліфікаційного рівня. Тривалість спеціалізації 

становить не менше 500 год., після завершення якої працівникові видається 

диплом про перепідготовку. 

Довгострокове підвищення кваліфікації здійснюється передусім для 

керівних працівників та фахівців, щойно прийнятих на роботу, або в разі їх 

переміщення по службі. У загальному порядку для керівних працівників та 



фахівців таке навчання має проводитися залежно від виробничої потреби, але 

не рідше одного разу на п’ять років. Зазвичай навчання здійснюється в закладах 

післядипломної освіти, а його тривалість установлюється від 72 до 500 год. 

Довгострокове підвищення кваліфікації підтверджується відповідним 

свідоцтвом. 

Короткотермінове підвищення кваліфікації  - це поглиблене вивчення 

керівними працівниками та фахівцями підприємства певного напряму 

діяльності. Проводиться періодично залежно від виробничої потреби, а саме: 

модернізації, перепрофілювання чи структурної перебудови підприємства, 

значних змін у нормативно-правовій базі, яка регулює його діяльність, тощо. 

Тривалість навчання становить не більше 72 год. Підтвердженням такого 

навчання є посвідчення або довідка. 

Стажування - проводиться на підприємствах як в Україні, так і за її 

межами задля того, щоб працівники засвоїли вітчизняний і зарубіжний досвід 

та набули практичних умінь і навиків для виконання обов’язків на займаній 

посаді або на посаді вищого рівня. Тривалість стажування залежить від мети й 

виробничої потреби та становить не більше 10 місяців. Після закінчення 

стажування працівникові видається довідка довільної форми.[2] 

Висновок. Для підвищення свого рівня достатню піти в навчальний 

заклад, в якому з задоволенням передадуть вам знання, а також свої настанови і 

досвіт в своїй роботі. А також не варто боятися навчатися індивідуально і 

самостійно під час роботи, так як є можливість випробувати теорію на 

практиці. 
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