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Ключові документи ЄКТС

 Каталог курсу/Інформаційний пакет.

 Угода про навчання для академічної мобільності.

 Угода про навчання для практики/стажування.

 Академічна довідка.

 Сертифікат про практику.



Наявність інформаційного 

пакету для 

 Участі університету у програмах академічної 

мобільності;

 Визнання дипломів іншими університетами;

 Коректної підготовки додатків дипломів європейського 

зразку;

 Акредитації освітніх програм у НАЗЯВО;

 Участі університету у рейтингах освітніх закладів.



Вимоги

 Інформаційний пакет має бути розміщений на 

головній сторінці навчального закладу як окрема 

веб-сторінка. Доступ до інформаційного пакету не 

може бути обмежений внутрішньою мережею 

університету.

 Інформаційний пакет має містити інформацію 

двома мовами (державною та англійською).



Вимоги - 2

 Важливою складовою сайту має бути пошук 

навчальних дисциплін за різноманітними 

реквізитами: шифром дисципліни, 

факультетами/інститутами/підрозділами, 

кафедрами, викладачами, назвами дисциплін.

 У системі має бути передбачена можливість 

завантаження графічних файлів для поля «Діаграми 

структури програми навчання в кредитах ECTS» з 

можливістю їх негайного перегляду.

 Правило 5 кліків.



Додаткові вимоги

 «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.



Проблеми з 

впровадженням в Україні

 Існують розбіжності у розумінні структури та форми 

інформаційного пакету. В більшості випадків, 

українські ЗВО надають у інформаційних пакетах 

лише інформацію про сам заклад з різним рівнем 

детальності подання інформації. 

 Іноді під інформаційним пакетом розуміється 

фактично навчальний план підготовки фахівців. 

 Деякі вузи впроваджують інтернет-портали для 

підтримки інформаційних пакетів.

 Проблеми з підтримкою.



Інформація про навчальну 

програму – 1 

 присудження кваліфікацій;

 тривалість програми;

 кількість кредитів;

 рівень кваліфікації відповідно до Національної 

рамки кваліфікацій та Європейської рамки 

кваліфікацій для навчання впродовж життя;

 галузь(і) знань;

 особливі умови прийому (якщо доречно);

 конкретні механізми визнання попереднього

навчання (формального, неформального та 

інформального) (якщо доречно);



Інформація про навчальну 

програму – 2 

 вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, 

зокрема вимоги щодо завершення програми

(якщо доречно);

 профіль програми;

 програмні результати навчання;

 структурно-логічна схема освітньої програми з 

кредитами (60 ЄКТС відповідають одному 

навчальному року очної форми навчання);

 форма навчання (очна/заочна/ електронне

(дистанційне) навчання тощо);

 правила екзаменування та шкала оцінювання;

 обов'язкові чи вибіркові «вікна мобільності» (якщо 

доречно);



Інформація про навчальну 

програму – 3 

 практика/стажування (якщо доречно);

 навчання на робочому місці/ стажування;

 директор освітньої програми або особа з 

еквівалентною відповідальністю;

 професійні профілі випускників;

 доступ до подальшого навчання.

Для спільних програм рекомендуються деякі

додаткові елементи:

 інформація про вид Диплома і Додатка до 

диплома (спільний/подвійний/багатосторонній);

 структура мобільності за освітньою програмою,

 члени консорціуму/партнерства та їх ролі.



Інформація про освітні 

компоненти

 код;

 назва;

 тип (обов'язковий/вибірковий);

 цикл вищої освіти (короткий/ перший/другий/третій);

 рік навчання, у якому цей компонент викладається
(якщо доречно);

 семестр/триместр, у якому цей компонент 
викладається;

 кількість призначених кредитів ЄКТС;

 ім'я викладача(ів);

 результати навчання;

 технологія навчання (очне/дистанційне тощо);



Каталог дисциплін















Проблеми заповнення

 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.

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

 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.



Приклади



А як у ЄС?

 University of Amsterdam (http://www.uva.nl)

 Ludwig-Maximilians-Universität München

(https://www.en.uni-

muenchen.de/about_lmu/index.html)

http://www.uva.nl/
https://www.en.uni-muenchen.de/about_lmu/index.html


































Питання

 Чому наші університети не розміщують 

Інформаційний пакет?



Дякую за увагу!
Координатор ECTS Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Голова Національної команди експертів із реформування вищої освіти України

к.е.н., доц. А.В. Ставицький
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