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Нормативні та методологічні основи 

забезпечення якості вищої освіти в Україні

◦ Закон України «Про освіту»

◦ Закон України «Про вищу освіту» (EHEA)

◦ Національна рамка кваліфікацій = QF EHEA + EQF LLL

◦ Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти
(TUNING EU project + CoRe2 EU project )

◦ Стандарти вищої освіти (TUNING EU project + ISCED + ECTS + DS)

◦ Положення про акредитацію освітніх програм  (ESG)

◦ Методичні матеріали Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти

◦ Перелік галузей знань і спеціальностей = МСКО – Галузі (ISCED) + 
EUROSTAT/Євростат
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Акредитація освітніх програм

оцінювання освітньої програми закладу вищої освіти
на предмет забезпечення та вдосконалення якості
вищої освіти – відповідності умов провадження
освітньої діяльності та результатів навчання
вимогам законодавства та стандартам вищої освіти,
професійним та/або міжнародним стандартам (за
наявності), а також потребам заінтересованих
сторін і суспільства, що забезпечується шляхом
здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього
забезпечення якості.
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Розроблення та затвердження стандартів

Розроблення – НМР, НМК

Фахова експертиза

Галузева експертиза (роботодавці + органи державної влади)

Методична експертиза

Узгодження, експертиза – Нацагентство, ГЕР

Затвердження – МОН



Розроблення стандартів вищої освіти 
- виклики

 Опис предметної області – МСКО (спільним для всіх рівнів є теоретичний зміст, інші

пункти (об'єкти діяльності, цілі навчання, методи, інструменти) можуть дещо відрізнятися)

Молодший бакалавр – Бакалавр – Магістр – Доктор філософії/Доктор мистецтв

Виклики – спільна для всіх рівнів; фокус на кінцевій меті підготовки

 Перелік компетентностей випускника 

Виклики – обмеження кількості; формулювання здатності особи, що 
може бути наскрізною для всіх рівнів, і саме відповідного рівня 
складності; один пункт переліку = 1 компетентність; відповідність з 
описами НРК; узгодженість з результатами навчання; спільні вимоги
до всіх освітніх програм за спеціальністю, а не для окремих освітніх
програм.
Компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити 

професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, 
способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей

Виклики – різниця між загальними і спеціальними компетентностями

o Загальні компетентності не залежать від предметної  області, але 

важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності 

o Спеціальні (фахові, предметні) компетентності залежать від 
предметної області та є важливими для успішної професійної діяльності за 

певною спеціальністю
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Розроблення стандартів вищої освіти -
виклики

 Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання

Виклики: обмеження кількості; формулювання та конструкція
(починати з дієслова) РН задля вимірюваності та досяжності;
один пункт переліку = 1 РН; забезпечення відповідного рівня
складності; запобігання дублюванню РН для різних рівнів вищої
освіти; баланс між кількістю компетентностей та результатів
навчання (К > = РН); узгодженість з компетентностями

 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
(програмні результати навчання) або окремих освітніх компонентів
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Компетентності 

та 

результати навчання



Матриця відповідності визначених Стандартом 
компетентностей / результатів навчання дескрипторам НРК

Класифікація 

компетентностей

(результатів 

навчання) за НРК

Знання 

Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що 

включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або 

галузі знань і є 

основою для 

оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень

Зн2 Критичне 

осмислення 

проблем у галузі 

та на межі галузей 

знань

Уміння/Навички

Ум1 Спеціалізовані 

уміння/навички розв’язання 

проблем, необхідні для 

проведення досліджень 

та/або провадження 

інноваційної діяльності з 

метою розвитку нових знань 

та процедур

Ум2 Здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати 

складні задачі у широких або 

мультидисциплінарних

контекстах

Ум3 Здатність розв’язувати 

проблеми у нових або 

незнайомих середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності

Комунікація 

К1 Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних знань, 

висновків та 

аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до 

осіб, які 

навчаються 

Відповідальність і 

автономія

АВ1 Управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів 

АВ2 Відповідальність за 

внесок до професійних 

знань і практики та/або 

оцінювання результатів 

діяльності команд та 

колективів 

АВ3 Здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії

Загальні компетентності

ЗК1 Зн1

ЗК2 Ум1 АВ3

ЗК8 К1

ЗК7 К2

ЗК5 Зн2 АВ1

Спеціальні (фахові) компетентності

СК11 АВ2

СК2 Ум1

СК15 К2



Матриця відповідності визначених Стандартом 
результатів навчання та компетентностей

Результати

навчання

Компетентності

Інтегральна компетентність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності

ЗК1 СК10

РН1 +

РН10 +

+



Дякую за увагу!

© При підготовці матеріалів використано матеріали презентацій HERE, НЕО, при будь-
якому подальшому використанні матеріалів обов'язково вказувати джерело 

«Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект ЄС)»
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Web-site: ERASMUSPLUS.ORG.UA

Сторінка Національної команди експертів з 
реформування вищої освіти Програми ЄС  Еразмус+

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-
reform/materialy-here-team.html

E-mail: office@erasmusplus.org.ua

Facebook: NEOinUkraine; #ErasmusUA

Skype: erasmusplus_ua

Tel.: +380442866668, +380443322645

erasmusplus.org.ua
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/

