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Привітання

Вступ

Огляд програми COMPETING

Стан справ

Що в цьому цікавого для України?

Якими можуть бути подальші кроки?
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Моє ім'я: Йан Смаллеханхе

• Моя сім'я походить із Зеландії (Нідерланди)

• Вік: 52 роки

• Батько двох дітей (дочка та син)

У STC Group із січня 2020 року > старший менеджер проекту

• Сертифікований по системі Prince2  

• Професійне сертифікація щодо управління проектами в сфері освіти

• Магістр організації та управління бізнесом (МВА)
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Попередній досвід роботи
Проект-менеджер / робота із грантами з 1997 р.

Робота у секторі професійно-технічної освіти з 2007 року (три 

послідовні заклади)

Досвід у національних та міжнародних проектах
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Директива ЄС 2017/2397

Прийняття: 12 грудня 2017 року

Визнання професійної кваліфікації 

• Стандарти компетенції

• Стандарти складання іспитів

Можливість нового визначення функцій на операційному та 

управлінському рівні.
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Директива 2017/2397 - що станеться, якщо нічого не робити?

> до січня 2022 року STC Group
та її партнери з освіти 
та практичної підготовки 
не матимуть роботи! 
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Партнерство

• 11 інститутів, що надають послуги освіти та практичної підготовки у 

сфері ВВТ

• 4 соціальні партнери

• 8 країн ЄС

Бюджет: приблизно 1 мільйон євро

• Фінансується: Erasmus+

Тривалість: 3 роки
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Продовжується модальне перенесення

Покращення мережі внутрішніх водних шляхів

Тенденції:

• Діджиталізація 

• Нові вимоги щодо захисту 

навколишнього садовища

• Автономні судна
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Гармонізовані матеріали занять  

Однакові правила гри для всіх працівників  

Підвищення мобільності робочої сили

Покращення безпеки на річках 
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Навігація

Обробка вантажів та 
перевезення пасажирів

Обслуговування та 
ремонт

Стандарт на основі
компетентності для…

Експлуатація
суден

Суднобудівна техніка та електика, 
електротехніка та управління

Комунікація

Охорона праці та безпека 
життєдіяльності, права пасажирів та 
захист довкілля 

Визнання професійної кваліфікації у внутрішньому судноплавстві 
Гармонізовані правила щодо професійної кваліфікації сприятимуть мобільності 

робочих сил на внутрішньому судноплавстві Європи
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Інтелектуальні результати

Розробка 14 інструкцій для викладання курсів

• Для імплементації освіти та практичної підготовки на основі 

компетентності (січень 2022 р.)

Розробка системи аудиту (жовтень 2021 р.)

Примітка: Усі освітні матеріали будуть у відкритому доступі
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Робоча група Робоча група Навчальні модулі
Кількість 
інструкцій 
по курсу

STC, MAH, 
SBKR, UoZ, 
KTA

STC (Нідерланди), Морська академія міста Гарлінген
(Нідерланди), Судновий професійний коледж Рейну, 
Університет міста Жіліна (Словаччина), Школа 
судноплавства Бельгії

Навігація (операційний та 
управлінській рівень) 2

CER, MAH, 
UoR, KTA

Морський навчальний центр Румунії (CERONAV), Морська
академія міста Гарлінген (Нідерланди), Рієцький університет 
(Угорщина),  Школа судноплавства Бельгії

Експлуатація судна (операційний та 
управлінській рівень) 2

STC, CER, 
UoR

STC (Нідерланди), Морський навчальний центр Румунії 
(CERONAV), Рієцький університет (Угорщина)

Обробка та зберігання вантажів, 
перевезення пасажирів (операційний
та управлінській рівень)

2

IMST, UoZ, 
AGCNAM, CtD

Крайовський університет (Румунія), Університет міста Жіліна
(Словаччина), Інститут внутрішнього судноплавства Франції, 
Оршовський технічний коледж (Румунія)

Суднобудівна техніка та електика, 
електротехніка та управління
(операційний та управлінській рівень)

2

IMST, UoZ, 
AGCNAM, CtD

Крайовський університет (Румунія), Університет міста Жіліна
(Словаччина), Інститут внутрішнього судноплавства Франції, 
Оршовський технічний коледж (Румунія)

Обслуговування та ремонт 
(операційний та управлінській рівень) 2

STC, CER, 
UoR

STC (Нідерланди), Морський навчальний центр Румунії 
(CERONAV), Рієцький університет (Угорщина)

Комунікація (операційний та 
управлінській рівень) 2

CER, UoZ, 
MAH

Морський навчальний центр Румунії (CERONAV), 
Університет міста Жіліна (Словаччина), Морська академія 
міста Гарлінген (Нідерланди)

Охорона праці, безпека 
життєдіяльності та захист довкілля 
(операційний та управлінській рівень)
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Робочий пакет 3 > розробка матеріалів

Вже зроблено

Звіт про комбіноване навчання

Орієнтація вручну між проектами курсів

Сховище / структура матеріалів занять

Проект європейської навчальної книжки

Навчання викладачів у сфері 
судноплавства України

Необхідно зробити

Збір матеріалів робочими групами

Інструкції щодо курсів та матеріали занять 
для розробки 

Матеріали комбінованого навчання

Інструкцій щодо курсів навчання викладачів 
(квітень 2021 р.)
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Робочий пакет 4 > Оцінка та контроль якості (QA & QC)

Вже зроблено

Проект переліку аудиту щодо операційного та 

управлінського рівнів

Проект модельних іспитів

Інструкції

Пілотний проект органу міста Гарлінген, що видає 
посвідчення на право керування транспортними 
засобами, в т. ч. водними  (CCV/CBR)

Необхідно зробити

Коригування згідно зворотного зв'язку зі 
сторони робочої групи CESNI щодо 
управління якістю

Примітка. Різниця між (звичною) професійно-
технічною освітою та підготовкою
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Робочий пакет 5 > 
Розповсюдження

Вже зроблено 

Вебсторінка / інфо бюлетень

Пости у соціальних медіа

Розсилки

Публікації

Представництво  

Необхідно зробити

(Онлайн) заходи
• Морська промисловість 2022 (Нідерланди)
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Гармонізовані матеріали занять для студентів за напрямами ВВТ

Матеріали комбінованого навчання для усіх сфер компетентності 

(тести, фільми і т. ін.)

Усі освітні матеріали будуть у відкритому доступі

• Платформа ILIAS доступна через EDINNA 

Рівні правила гри в сфері кваліфікації для окремих країн 
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Перегляд таблиць компетенцій (наприклад, пов'язаний з новими 

функціями)

Перегляд навчальних програм / модулів

Зосередження на навчанні протягом усього життя

Фокус на подальшій діджиталізації освіти та підготовки (як контенту, так і 

організацій)

Примітка. Platina 3 / NAIADES III стосуватиметься навичок, пов'язаних із 

діджиталізацією та «озелененням» промисловості
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www.iwt-competencies.eu

competing@stc-r.nl

http://www.iwt-competencies.eu/
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