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Інформаційний пакет 
ECTS



1. Нерозуміння нової сутності ЄКТС як системи 
накопичення кредитів.

2. Термінологічні неузгодженості у офіційних документах.
3. Неповні та неякісні інформаційні пакети.

ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ЄКТС В УКРАЇНІ



1. Каталог курсу/Інформаційний 
пакет.

2. Аплікаційна форма студента 
(Заява-анкета студента).

3. Академічна угода.

4. Опис навчальних досягнень 
(Академічна довідка).

Ключові документи 
ЄКТС



В рамках Бухарестського комюніке було 
висловлено прагнення до проведення більш 
узгодженості освітньої політики, особливо в 
області використання кредитів ECTS, випуску 
додатків до диплома, підвищення гарантії 
якості та впровадження кваліфікаційних 
рамок. 

Одним з найважливіших елементів, що 
дозволяє наблизитися до розв’язання 
поставлених задач, є створення бази 
інформаційних пакетів навчальних 
дисциплін відповідного ВУЗу. 

Інформаційні пакети



2) Іноді під інформаційним пакетом 
розуміється фактично навчальний план 
підготовки фахівців. 
3) Деякі вузи впроваджують Інтернет-
портали для підтримки інформаційних 
пакетів.

Проблеми з 
впровадженням в Україні

1) Існують розбіжності у розумінні структури та форми 
інформаційного пакету. В більшості випадків, українські 
ВУЗи надають у інформаційних пакетах лише інформацію про 
сам заклад з різним рівнем детальності подання інформації. 



 Інформація про ВНЗ
 Інформація про навчальні програми
 Загальний опис
 Опис навчальних дисциплін

 Загальна інформація для студентів

Структура інформаційного 
пакету



 Кваліфікація, що присвоюється;
 Рівень кваліфікації;
 Спеціальні вимоги до зарахування;
 Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього
 навчання (формального, неформального, неофіційного);
 Нормативні вимоги і регуляторні положення;
 Профіль програми;
 Ключові результати навчання;
 Професійні профілі випускників з прикладами;
 Доступ до подальшого навчання;
 Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (60 на навчальний
 рік);
 Положення про екзамени, оцінювання і оцінки;
 Вимоги до випуску (закінчення навчання) (навчального закладу);
 Форма навчання (денна (повна), заочна, вечірня (часткова));
 Директор програми або відповідна посадова особа.

Інформація про навчальну 
програму



 Назва модуля;
 Код модуля;
 Тип модуля (обов’язковий, факультативний);
 Рівень модуля (напр. першого, другого, третього 

циклу; підрівень, якщо необхідно);
 Рік навчання (якщо необхідно);
 Семестр/триместр, в яких викладається модуль;
 Кількість кредитів ЄКТС, що присвоюються;
 Ім’я лектора (викладача);

Опис окремих модулів 
(навчальних дисциплін)-1



 Результати навчання модуля;
 Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне 

навчання);
 Необхідні обов’язкові попередні та супутні 

модулі (пререквізити і кореквізити);
 Зміст навчальної дисципліни (курсу);
 Рекомендована література;
 Запланована навчальна діяльність та методи 

навчання;
 Методи і критерії оцінювання ;
 Мова навчання.

Опис окремих модулів
(навчальних дисциплін)-2



 Сайт має бути підготовлений для інтеграції із 
сайтом університету з посиланням з головної 
сторінки сайту і функціонувати як окремий елемент 
у режимі вільного доступу з підтримкою 
архівних копій минулих років.

 На сайті мають бути представлені необхідні 
елементи інформаційного пакету. При виборі 
структурного підрозділу необхідно виводити 
інформацію про назву підрозділу, його контакти, 
характеристику, навчальні плани, список кафедр, 
список дисциплін.

Розробка інформаційного пакету у 
Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка



* Важливою складовою сайту має бути пошук навчальних 
дисциплін за різноманітними реквізитами: шифром 
дисципліни, факультетами/інститутами/підрозділами, 
кафедрами, викладачами, назвами дисциплін. У результаті 
пошуку має видаватися список дисциплін/підрозділів, що 
задовольняють умові користувача. При виборі конкретної 
дисципліни має видаватися сторінка з даними з бази 
даних.

* У системі передбачена можливість завантаження 
графічних файлів для поля «Діаграми структури програми 
навчання в кредитах ECTS» з можливістю їх негайного 
перегляду.

Розробка інформаційного пакету у 
Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка-2



 уніфікація та впорядкування бази даних 
дисциплін, що вивчаються в університеті;

 впровадження єдиної системи підготовки 
додатків до дипломів європейського зразка;

 здійснення однозначного пошуку та відбору 
навчальних дисциплін.

«Положення про 
шифр дисципліни»



Номер 

символу у 

шифрі

Опис значення
Можливі 

значення

1
Містить закодований номер структурного підрозділу, в 

якому викладалася дисципліна.
A–Z 

2
Номер курсу та семестру, на якому приймався фінальний 

іспит/залік з дисципліни
0-F 

3-5 Номер дисципліни у наскрізному списку факультету. 001-FFF

6 Тип дисципліни 1-F

7-8 Кількість кредитів, помножена на 2. 1-ZZ

9-10

Останні дві цифри навчального року вивчення дисципліни 

(обраховується на початок навчального року незалежно 

від семестру вивчення дисципліни)

10-99

Структура шифру



 «Архівування» – створення архіву всіх дисциплін, 
що викладалися у поточному навчальному році, 
що унеможливлює їх подальше редагування та 
знищення. Для координатора ECTS доступна 
функція підтримки списку архівних баз даних.

 «Копіювання структури» – створення копії всіх 
дисциплін попереднього навчального року (після 
здійснення функції «Архівування»), які 
відрізняються від попередніх лише шифром 
(останні два символи шифру мають відповідати 
номеру нового поточного року). Після виконання 
цієї процедури база даних з новими шифрами має 
бути готова для редагування.

Додаткові функції



Каталог дисциплін

















1. Недостатня уніфікованість введення інформації представниками 
різних структурних підрозділів. Для розв’язання цієї проблеми 
були створені додаткові обов’язкові для заповнення поля бази 
даних, що змусило вводити інформацію за визначеною формою.

2. Недостатнє володіння певними викладачами англійською 
мовою, що ускладнило своєчасне введення інформації до бази 
даних двома мовами.

Проблеми заповнення

3. Необхідність введення великої кількості 
однотипних предметів. Дисципліни з однаковою 
назвою, але які викладаються на різних 
спеціальностях чи різними викладачами, повинні 
мати різні шифрами, а й відповідно, вводитися до 
бази даних окремо.



Незаповнені дисципліни



Адміністрування



Додатки до дипломів



 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 
листопада 1997 р. № 1260 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 4 
вересня 2013 р. № 655

 Постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Законодавство



ДОДАТОК
до диплома про вищу освіту
DIPLOMA SUPPLEMENT

Диплом серія ___ № ______
(без диплома не дійсний)

 Повне найменування вищого навчального закладу
(із зазначенням форми власності)

 Емблема/логотип вищого навчального закладу
 Структурний підрозділ вищого навчального закладу

(за наявності)

Структура Додатку до диплома 
про вищу освіту – 1 



1. ІНФОМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ/
INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE 
QUALIFICATION
1.1. Прізвище/
Family name(s)
1.2. Ім’я та по батькові/
Given name(s)
1.3. Дата народження/
Date of birth

Структура Додатку до диплома 
про вищу освіту – 2



Приклад



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ/
INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
2.1. Назва кваліфікації і звання (якщо надається)/
Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language)
2.2. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією/
Main field(s) of study for the qualification
2.3. Найменування і статус навчального закладу, який присвоїв кваліфікацію/
Name and status of awarding institution (in original language)
2.4. Найменування і статус навчального закладу, який здійснював навчання (якщо 
відмінні від пункту 2.3)/
Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original 
language)
2.5. Мова(и) навчання/екзаменів/
Language(s) of instruction/examination

Структура Додатку до диплома 
про вищу освіту – 3



Приклад



3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУТИЙ РІВЕНЬ 
КВАЛІФІКАЦІЇ/
INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
3.1. Рівень кваліфікації/
Level of qualification
3.2. Офіційна тривалість програми/
Official length of programme
3.3. Вимоги до вступу/
Access requirements(s)

Структура Додатку до диплома 
про вищу освіту – 4



Приклад



4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ/
INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED
4.1. Форма навчання/ Mode of study
4.2. Вимоги програми/ Programme requirements
4.3. Детальні відомості про програму (наприклад, модулі або навчальні 
компоненти) і отримані особою результати навчання: 
бали/оцінки/години/кредити/
Programme details (e.g. modules or units studied) and the individual 
grades/marks/hours/credits obtained
4.4. Схема оцінювання і довідник з розподілу оцінок (за наявності)/
Grading scheme and, if available, grade distribution guidance
4.5. Загальна класифікація присвоєної кваліфікації/
Overall classification of the qualification (in original language)

Структура Додатку до диплома 
про вищу освіту – 5



Приклад – 1 



Приклад – 2





5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА 
ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА/
INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE 
QUALIFICATION
5.1. Академічні права/
Access to further study
5.2. Професійні права (якщо надаються)/
Professional status (if applicable)

Структура Додатку до диплома 
про вищу освіту – 6



Приклад



6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ/ 
ADDITIONAL INFORMATION
6.1. Додаткова інформація/
Additional information
(попередній документ про освіту; попередній документ про освітньо-
кваліфікаційний рівень, напрям підготовки, спеціальність, 
кваліфікацію; дата вступу, дата випуску тощо)/
(the pregoing document on education; the pregoing document on 
qualification level of education, direction of training, speciality, 
qualifications; date of entering, date of issue, etc.)
6.2. Інші джерела інформації/
Further information sources

Структура Додатку до диплома 
про вищу освіту – 7



Приклад



7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА/

CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1. Дата/

Date

7.2. Підпис/

Signature

7.3. Посада/

Capacity

7.4. Офіційний штамп або печатка/

Official stamp or seal

Структура Додатку до диплома 
про вищу освіту – 8



Приклад



8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ 
СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ/
INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER 
EDUCATION SYSTEM”.

Структура Додатку до диплома 
про вищу освіту – 9



Приклад







 Координатор ECTS Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

 Член Національної команди експертів
із реформування вищої освіти України
к.е.н., доц. А.В. Ставицький
a.stavytskyy@gmail.com
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