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● Національна команда експертів з реформування вищої 
освіти (загальна інформація)  

● Компетентності та результати навчання 

● Національна рамка кваліфікацій 

● Забезпечення якості вищої освіти (основні елементи) 
та акредитація 

● ЄКТС: шкали оцінювання (конверсія оцінок)  
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National HERE team (Higher Education Reform Experts) 
 

 

  

 

Національна команда експертів (1) 
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Завдання  на національному рівні: 

  ● брати участь у вироблені національної політики та модернізації 

системи вищої освіти відповідно до завдань Болонського процесу; 

  ● надавати консультації та поради безпосередньо ЗВО, 

допомагаючи їм у плануванні та проведенні реформ; 

  ● працювати із неакадемічними закладами (об'єднання 

промисловців, культурні товариства, організації громадянського 
суспільства), роз'яснюючи їм сутність Болонського процесу та 
національну стратегію його впровадження в Україні; 

  ● поширювати ідеї Болонського процесу та пропагувати 

Лісабонську стратегію фахових кіл та широких верств населення в 
Україні 

 

 

  

 

Національна команда експертів (2) 
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Компетентності та  

результати навчання 
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Існують підходи: 

- У Законі України “Про вищу освіту” розрізняються 
поняття компетентностей та результатів навчання 

Водночас  

- іноді формулюють тільки результати навчання та  

- вважають, що поняття компетентностей та результатів 
навчання є еквівалентними 

 

Компетентності 

Результати  
навчання  

? ? 

 
Компетентності    VS 

Результати навчання (1) 
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Компетентності    VS 

Результати навчання (2) 
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із Закону України “Про вищу освіту” :  

Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 
цінностей, яка визначає здатність особи успішно 
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і 
є результатом навчання на певному рівні вищої освіти 

Результати навчання - знання, уміння, навички, способи 
мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна 
ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа 
здатна продемонструвати після завершення освітньої 
програми або окремих освітніх компонентів 
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Компетентності    VS 

Результати навчання (3) 
 



Як сформулювати ? 
 

 
 
 

 
 
 
● Компетентності доцільно формулювати як якості особи:  

 здатність.., усвідомлення.., обізнаність.., дотримання.., і т.п.  

 ● Для формулювання Результатів навчання доцільно 
використовувати такі терміни як   

Знання …., розуміння …., уміння ….., навички …  

або  Знати, розуміти…,  уміти  
 

●  Програмні результати навчання мають бути 
«укрупненими» у порівнянні з результатами навчання за 
окремими навчальними дисциплінами 

Компетентності 

Програмні результати навчання 

Результати навчання  

за навчальними дисциплінами 
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Національна рамка кваліфікацій  
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       Зміни до НРК (1)     

▪ Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341  
“Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” 
 
НРК містила 10 кваліфікаційних рівнів (0-9)  
 
 

▪ Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. 
№ 509  “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 “ 

 

Виконано норму Закону України “Про освіту”  

Додано новий кваліфікаційний рівень (новий рівень 5)   
НРК містить 11 кваліфікаційних рівнів (0 – 10)  
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Кваліфікаційний 
рівень  

 (НРК – 2011) 

 
Освітня кваліфікація  

Кваліфікаційний 
рівень  

(НРК – 2019) 
 

9 Доктор наук 10 

8 Доктор філософії  9 

7 Магістр 8 

6 Бакалавр 7 

5 Молодший бакалавр  6 

Фаховий молодший бакалавр 5 

       Зміни до НРК (2)     Erasmus +  



       

 

 

    Забезпечення якості   

вищої освіти 
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Забезпечення якості  

вищої освіти (1) 
 

● Standards and Guidelines for Quality Assurance 

 in the European Higher Education Area (ESG) – 2015 
 

Стандарти і рекомендації щодо  забезпечення якості в 
Європейському просторі  вищої освіти 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf  
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Забезпечення якості  

вищої освіти (2) 
 

 

Стандарти і рекомендації щодо  забезпечення 
якості в Європейському просторі  вищої освіти  

 

Частина 1: Стандарти щодо внутрішнього  забезпечення якості 

 

Частина 2: Стандарти щодо зовнішнього забезпечення якості 

 

Частина 3: Стандарти щодо агенцій із забезпечення якості 
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Внутрішнє забезпечення якості 

Стандарти щодо внутрішнього забезпечення якості 

1. Політика забезпечення якості  

2. Розробка та затвердження програм 

3. Студентоцентричне навчання, викладання та оцінювання  

4. Зарахування студентів, навчання, визнання кваліфікацій 
і сертифікація 

5. Викладацький склад 

6. Навчальні ресурси та підтримка студентів 

7. Управління інформацією  

8. Публічна інформація  

9. Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм 

10. Циклічне зовнішнє забезпечення якості  
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Національне агентство 
 із забезпечення якості вищої освіти       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://naqa.gov.ua/акредитація 
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       Акредитація 

● Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

Наказ МОН від 11 липня 2019 року № 977 

● Критерії оцінювання якості освітньої програми  

Додаток до Положення 

 

● Глосарій 

● Схема процесу акредитації 

● Методичні рекомендації для експертів Національного 

агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання 
якості освітньої програми 
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       Критерії оцінювання якості 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми 

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми 

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання 
результатів навчання 

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів 
вищої освіти та академічна доброчесність 

Критерій 6. Людські ресурси 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої 
програми 

Критерій 9. Прозорість та публічність 

Критерій 10. Навчання через дослідження 
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Зміст програм –  
методологія перевірки        

Освітня програма 

Навчальний план 

Практичні заняття  

Компетентність 

Результат навчання 

Обладнання 

Навчальна дисципліна 

Оцінювання 
Зміст 

Процес 
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ЄКТС - конверсія оцінок  
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● ECTS Users’ Guide 2015 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна 
система. Довідник користувача  
file:///C:/Users/User/Downloads/2016_ECTS_Users_Guide-
2015_Ukrainian_translation.pdf 
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● Скасовано Положення про організацію навчального процесу 
у вищих навчальних закладах (наказ N 161 від 02.06.93 р.) 

   - Скасовано національну шкалу оцінювання  

● Форма Додатка до диплома передбачає внесення інформації 
про схему оцінювання (Grading scheme) та Довідник з 
розподілу оцінок (Reference book on ratings / Grade 
distribution table)    

● Довідник з розподілу оцінок відіграє важливу роль для 
академічної мобільності та визнання кваліфікацій  

 

Довідник користувача ЄКТС  

Кожний заклад вищої освіти має надати, окрім 
національної/інституційної шкали оцінювання та її пояснення, 
статистичну таблицю розподілу прохідних оцінок, що 
використовується в рамках програми або спеціальності / галузі 
освіти  

 

 

 

Шкали оцінювання  Erasmus +  



       
 

 

  

 

Довідник з розподілу оцінок Erasmus +  



       
 

 

  

 

Довідник з розподілу оцінок Erasmus +  
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Examples for grade conversion  

Приклад  конверсії оцінок (1)   



       
 

 

  

 

Examples for grade conversion  

Приклад  конверсії оцінок (2)   Erasmus +  



Дякую за увагу! 

В.М. Захарченко 

zvn@onma.edu.ua 

+38-048-793-16-74 

Erasmus +  


