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Сучасна парадигма вищої освіти:

• Студентоцентроване навчання (student-centered
education)

• Навчання, орієнтоване на вихід (output-oriented study
programme)

• Компетентнісний підхід в побудові та реалізації
навчальних програм (competence-based approach)

• Навчання, орієнтоване на результати (result-based
education)



МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

1. Визначення потреби та потенціалу програми
2. Визначення профілю та ключових компетентностей
3. Формулювання програмних результатів навчання
4. Вирішення питання щодо модуляризації освітньої програми
5. Визначення компетентностей та формулювання результатів 

навчання для кожного модуля
6. Визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання
7. Перевірка охоплення ключових загальних та предметно-

спеціалізованих компетентностей
8. Розроблення освітньої програми та її структурних одиниць
9. Перевірка збалансованості та реалістичності програми
10. Моніторинг та удосконалення програми в процесі її реалізації



МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

1. Визначення потреби та потенціалу програми
• проконсультуватися з зацікавленими сторонами (потенційними 

студентами, науковцями, потенційними роботодавцями), щоби 
перевірити, чи є потреба в даній програмі,

• вирішити чи запропонована програма відповідає встановленим або 
новим професійним вимогам.



МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

2. Визначення профілю та ключових компетентностей
• визначити основні дисципліни/предметні області, що формують основу 

освітньої програми,
• визначити орієнтацію та вказати тип програми: загальна чи 

спеціалізована,
• визначити та описати потенційні галузі та сектори, де випускники 

зможуть знайти місце роботи
• визначити та описати внесок програми для розвитку особистого та 

громадянського рівня культури
• визначити ключові програмні компетентності, розподіливши їх на 

загальні та спеціальні компетентності, найбільш відповідні для 
запропонованої програми.



МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

3. Формулювання програмних результатів навчання
• cформулювати програмні результати навчання (15-20 результатів) 

відповідно до ключових програмних компетентностей.

4. Вирішення питання щодо модуляризації освітньої програми
• Вирішити, чи кожна одиниця програми повинна мати кратний кредитний 

вимір (наприклад, 5-10-15), або довільний вимір, що відповідає 
реальному навчальному навантаженню,

• присвоїти ЄКТС кредити кожній одиниці освітньої програми, за умови, 
що одному семестру відповідає 30 ЄКТС кредитів, а звичайному 
навчальному року – 60 ЄКТС кредитів. 1 ЄКТС кредит відповідає 30 
годинам загального навчального навантаження студента.



МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

5. Визначення компетентностей та формулювання результатів 
навчання для кожного модуля

• вибрати загальні та спеціальні компетентності, які слід сформувати та 
покращити в кожному модулі, на основі ключових програмних 
компетентностей, 

• сформулювати результати навчання для кожної компетентності, які слід 
розвинути в даній структурній одиниці освітньої програми.

6. Визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання
• погодити спосіб якнайкращого розвитку та оцінювання компетентностей

та досягнення бажаних результатів навчання,
• передбачити різноманітні підходи до навчання, викладання та 

оцінювання.



МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

7. Перевірка охоплення ключових загальних та предметно-
спеціалізованих компетентностей

• перевірити розвиток ключових загальних та спеціальних 
компетентностей,

• перевірити, чи всі програмні ключові загальні та спеціальні 
компетентності покриваються модулями/одиницями освітньої програми.

8. Розроблення освітньої програми та її структурних одиниць
• підготувати опис програми та описи її структурних одиниць на основі 

профілю, ключових програмних компетентностей, програмних 
результатів навчання, розподілу кредитів, визначених підходів до 
навчання та оцінювання.



МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

9. Перевірка збалансованості та реалістичності програми
• перевірте, чи завершена програма збалансована, тобто - чи прикладені 

зусилля вартують компетентностей, які мають бути досягнуті,
• перевірте, чи кредити присвоєні  раціонально, чи студенти здатні 

завершити окремі дисципліни та всю освітню програму, вклавшись у 
визначений час.



МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

10. Моніторинг та удосконалення програми в процесі її реалізації
• реалізуйте освітню програму та її компоненти відповідно до чіткої 

структури та прозорого плану впровадження,
• виконуйте моніторинг програми та її компонентів шляхом опитування 

студентів та працівників з метою оцінювання викладання, навчання та 
оцінювання, а також вихідної інформації відповідно до показника 
успішності, рекомендовано використовувати контрольний перелік 
запитань Tuning для оцінки навчального плану.

• використовуйте системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу 
результатів оцінювання та очікуваних розробок в предметній галузі з 
врахуванням потреб суспільства та наукового середовища.

• використовуйте отриману інформацію для удосконалення програми в 
цілому та її компонентів.



САМОАНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Питання щодо профілю програми:
• Чи чітко і повністю зазначено потребу в новій програмі та її потенціал?
• Чи є метою створення нової програми задовольнити встановлені або нові 

професійні і/чи соціальні вимоги?
• Чи проходило консультування із зацікавленими сторонами? Чи вони визначили 

потребу для нової програми? 
• Чи був вибраний відповідний підхід під час консультацій? Чи були вибрані 

відповідні групи для консультацій щодо нової програми?
• Чи чіткими є визначення профілю програми, цільових груп, на які програма 

спрямована, її місце в національному та міжнародному просторі?
• Чи є очевидним, що програма буде відповідно визнана в контексті майбутнього 

працевлаштування? Чи вона належить до конкретного професійного чи 
соціального контексту?

• Чи нова програма є науково цікавою для працівників та студентів?
• Чи є розуміння освітянського контексту, в якому нова програма буде реалізована?

12.07.2016Ю.М. Рашкевич



САМОАНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Питання щодо результатів навчання:
• Чи  чітко і правильно були визначені результати навчання на рівні всієї програми 

та окремих її компонентів?
• Чи будуть вони відображені у заданому профілі програми? Чи правильно вони 

розподілені між різними частинами програми?
• Чи гарантується прогрес та послідовний розвиток програми в цілому та її окремих 

модулів?
• Чи результати навчання сформульовані в рамках фахових (предметно-

специфічних) та загальних компетентностей, до яких входить знання, розуміння, 
уміння та навички, здатності та цінності?

• Що є гарантією того, що результати навчання будуть зрозумілі та відповідно 
визнані в Європі та за її межами?

12.07.2016Ю.М. Рашкевич



САМОАНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Питання щодо компетентностей:
• Чи загальні і фахові компетентності, які студент повинен набути в процесі 

навчання, є чітко визначеними і відповідно сформульованими?
• Чи відповідає рівень компетентностей задекларованому рівню освітньої програми?
• Чи виражені компетентності, яких потрібно набути, таким чином, що їх можна 

виміряти?
• Чи гарантується послідовний розвиток компетентностей по ходу реалізації 

програми?
• Як можна оцінити набуті компетентності, чи наявна методологія оцінювання 

компетентностей для вказаних результатів навчання?
• Чи чітко описані підходи до викладання та навчання з метою розвитку визначених 

компетентностей, які докази того, що результат буде досягнуто?
• Чи є вибрані підходи достатньо різноманітними, творчими/інноваційними?
• Чи є визначені у освітній програмі компетентності порівняльними (які можливо 

порівняти) і сумісними із загальноприйнятими європейськими точками прив’язки 
для даної предметної області?

12.07.2016Ю.М. Рашкевич



САМОАНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Питання щодо рівня програми:
• Чи брався до уваги початковий рівень вступників при визначенні для них 

навчальних потреб?
• Чи відповідає рівень результатів навчання та компетентностей вимогам даного 

циклу, передбачених європейською та національною Рамками кваліфікацій?
• Якщо передбачені підрівні програми, то чи вони описані мовою результатів 

навчання?
• Чи рівні описуються в термінах:

• набуття знань, розуміння, уміння, навиків та здатностей;
• застосування знань, розуміння, уміння, навиків та здатностей на практиці;
• прийняття рішень;
• комунікативних знань та розумінь;
• здатності для продовження навчання?
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САМОАНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Питання щодо кредитів та навантаження:
• Чи базується освітня програма на ЄКТС? Чи відповідає вона основним властивостям ЄКТС?
• Чи призначені кредити в програмі? Як гарантується правильність такого розподілу?
• Як пов’язані кредити з результатами навчання в цій програмі?
• Як перевіряється відповідність між навчальним навантаженням студента та розподілом 

кредитів?
• Як гарантується збалансованість навантаження студента під час кожного навчального періоду 

в сенсі навчання, викладання та оцінювання? Яким чином включають студентів у цей 
процес?

• Які використовуються механізми для перевірки відповідності призначених кредитів обсягам 
навчальної діяльності студента (навчання, викладання, оцінювання).

• Чи інформація про дану освітню програму міститься в Інформаційному пакеті ЄКТС 
університету?

• Як забезпечується мобільність студентів в програмі?
• Яким чином студентів інформують про мобільність?
• Як використовують основні документи ЄКТС для мобільності?
• Хто є відповідальним за процеси визнання, якими є процедури?

12.07.2016Ю.М. Рашкевич



САМОАНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Питання щодо наявних ресурсів:
• Як гарантується наявність офіційного затвердження освітньої програми та 

необхідних для її реалізації ресурсів?
• Чи гарантується наявність кадрового забезпечення для реалізації програми, чи 

потребує програма залучення викладачів з-поза меж даного 
факультету/університету?

• Чи передбачається підвищення кваліфікації викладацького складу у зв’язку із 
новим підходом до створення та реалізації нової програми, в першу чергу –
новими підходами до викладання, навчання та оцінювання?

• Яким чином програма буде забезпечена необхідними для її успішної реалізації 
структурними, фінансовими, інформаційними, технічними засобами?

• Чи є гарантовані місця практики для студентів?

12.07.2016Ю.М. Рашкевич



АНАЛІЗ ХОДУ ВИКОНАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

• Як здійснюється моніторинг якості виконання програми та її окремих складових?
• Як здійснюється моніторинг якості персоналу та його мотивація до виконання програми?
• Чи є на факультеті/навчальному закладі система оцінювання якості, чи відповідає вона 

європейським стандартам та рекомендаціям з внутрішнього забезпечення якості?
• Чи відповідає вимогам програми якість навчальних класів та обладнання?
• Як перевіряється вхідний рівень потенційних студентів?
• Як здійснюється моніторинг успішності студентів з точки зору досягнутих результатів навчання та 

компетентностей, чи відповідає реальне навчальне навантаження студентів задекларованому 
кредитному виміру окремих модулів/навчальних дисциплін та освітньої програми в цілому?

• Як відслідковується працевлаштування випускників? Чи є база даних випускників?
• Чи збирається та аналізується інформація про рівень задоволеності випускників даною програмою?
• Як організовано систему підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу?
• Яким чином відбувається перегляд та оновлення освітньої програми?
• Як гарантується життєздатність програми, відповідальність за підтримку та оновлення програми 

відповідними органами?
• Як організовано і забезпечується оновлення інформації, що стосується даної програми?
• Яким чином забезпечується адекватність системи підтримки студентів, консультування та 

наставництва?
• Чи видається студентам автоматично та безоплатно Додаток до диплома європейського зразка?
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СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНІСТЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ

Стандарти і рекомендації із забезпечення якості в ЄПВО
(Єреван, 2015 р.)

Частина 1. Стандарти та рекомендації для внутрішнього забезпечення якості
1.3. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання

• Повага та врахування різноманітності студентів та їх потреб,
уможливлення гнучких навчальних траєкторій.

• Врахування та використання різних способів надання освітніх послуг.
• Гнучке використання різноманітних педагогічних методів.
• Регулярне оцінювання та корекція способів надання освітніх послуг та

педагогічних методів.
• Заохочення відчуття автономності у того, хто навчається, із забезпеченням

відповідного супроводу та підтримки з боку викладача.
• Сприяння взаємній повазі в стосунках “студент-викладач”.
• Наявність належних процедур для розгляду скарг студентів.

12.07.2016Ю.М. Рашкевич



ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

1. Реалістичність можливості оволодіння студентами запланованих 
результатів навчання.
 Необхідно пам’ятати, що для отримання кваліфікації студент повинен 

засвоїти усі результати навчання;
 Заплановані результати навчання не повинні базуватися на амбіціях 

викладачів, а повинні орієнтуватися на найслабшого студента, який на їх 
думку заслуговує присудження кваліфікації (тут підкреслюється те, що 
формулювання результатів навчання визначають поріг, за умови досягнення 
якого студенту ставиться позитивна оцінка, зараховується результат навчання 
та відповідні кредити ЄКТС);

 Немає нічого поганого в тому, що заплановані результати навчання є 
“малоамбітними”;

 Можливість студентами оволодіти запланованими результатами навчання 
повинна бути обґрунтована.



ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

2. Ступінь деталізації опису результатів навчання.
 Занадто велика деталізація: обмежує свободу викладачів, нечитабельність, 

занадто велика розмірність документації (матриці результатів навчання);
 Занадто мала деталізація: робить опис мало конкретним, модулі можуть 

стати мало пов’язаними між собою, втрачається цілісність програми;
 Рекомендована кількість результатів навчання для програми першого рівня 

– 45-60 позицій (ЄКТС рекомендує не більше 6-8 результатів навчання для 
кожного модуля (польські рекомендації – 4-8).



ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

3. Формулювання результатів навчання.
Альтернативні варіанти формулювання результатів навчання категорії знання:
 у формулюваннях змісту навчання – “Володіє знаннями в області 

математики, фізики, хімії та інших дисциплін, характерних для даного 
напряму”;

 підкресленням того, чому служать знання  - “має знання, необхідні для 
проектування …”.

Спосіб формулювання результатів навчання пов’язується із способом 
верифікації їх досягнення: у першому випадку логічним є “студент може 
назвати …”, у другому - “студент здатний пояснити …”.

Добра практика – результати навчання для програми описувати першим 
способом,  а для окремих модулів – другим.



ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

4. Особливість формування загальних компетентностей.

Необхідно врахувати, що вони формуються не лише через зміст освіти, але й
через технології викладання та навчання, через залучення студентів до
активних суспільних діянь (із відповідним формальним врахуванням
результатів).



ЄКТС В ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ

Як кредитно-трансферна система ЄКТС забезпечує:
• трансфер змісту освіти (шляхом використання узгоджених результатів 

навчання);
• трансфер обсягу навчальної діяльності (шляхом перезарахування

відповідної кількості кредитів);
• трансфер результатів оцінювання (на основі використання Шкали 

оцінювання ЄКТС або Таблиці оцінок ЄКТС). 

ЄКТС залишається основним інструментом забезпечення академічної мобільності. 

Як кредитно-накопичувальна система ЄКТС дає можливість: 
• накопичування результатів навчання;
• накопичування кредитів.



НОВИЙ ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА ЄКТС

Схвалений Конференцією міністрів освіти країн-учасників Болонського 
процесу в Єревані в травні 2015 р.

ec.europa.eu/education/tools/ects_en.htm
1. Ключові властивості ЄКТС.

2. ЄКТС та Європейський простір вищої освіти.

3. Використання ЄКТС при створенні, реалізації та моніторингу освітніх 
програм.

4. Застосування ЄКТС для мобільності та визнання кредитів.

5. ЄКТС та навчання впродовж життя.

6. ЄКТС та забезпечення якості вищої освіти.

7. Основні документи ЄКТС.

Додатки

12.07.2016Ю.М. Рашкевич



НОВИЙ ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА ЄКТС

Нові акценти Довідника користувача ЄКТС 2015 року

• Особлива увага питанням академічної мобільності (як ступеневої, так і 
кредитної).

• Новий підхід до перезарахування оцінок в рамках мобільності.

• Моніторинг застосування ЄКТС в процесах забезпечення якості.

• Наголос на використанні ЄКТС в системі навчання впродовж життя.

• Проблема визнання попереднього навчання, визнання неформального та 
інформального навчання. 

• Уточнення профілю програми.

• Корисний набір прикладів в додатках.

12.07.2016Ю.М. Рашкевич


