
Якість освітніх програм 

за Еразмус+ проектами: 

національне 

законодавство –

інструменти 

Болонського процесу



 Більше відповідальності за якість
результатів проектів Еразмус+ з розвитку 
потенціалу вищої освіти (СВНЕ), їх 
відкритість для світу з метою поширення 
та використання, посилення їх впливу та 
стійкості.

 Платформа:
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/



ВАЖЛИВО!

План із контролю та моніторингу якості:

(1) процесу реалізації проекту

(2) заявлених результатів проекту

*зовнішнє та внутрішнє колегіальне оцінювання / 

external and internal peer review



 Один з критеріїв оцінювання результатів 

проекту: 

ефективність і результативність проекту в контексті

запровадження положень Болонського процесу



Важливо розробляти освітні програми у тісній 

співпраці з партнерами проектів з Європи
при підготовці навчально-методичних матеріалів, - опис 

освітньої програми, навчальний план, програма 

навчальної дисципліни, методи викладання&навчання та 

оцінювання, методичні рекомендації тощо, – необхідно 

використовувати сучасні європейські джерела та 

літературу, у т.ч. матеріали університетів-партнерів з 

Європи



 Довідник користувача ЄКТС (2015 р.)

 Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в

Європейському просторі вищої освіти (2015 р.)

 Tuning (http://www.unideusto.org/tuningeu/)

 CoRe2 project – “Competences in Recognition and Education 2”
(www.core-project.eu)

 Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації (2014 р.)

 Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих

програм, включаючи програмні компетентності та програмні

результати навчання (2016 р.)

 Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в

контексті нових стандартів вищої освіти

(http://erasmusplus.org.ua/erasmus/54-materiali-here/1514-ceminar-metodychni-

rekomendatsii-shchodo-opysu-osvitnoi-prohramy-v-konteksti-novykh-standartiv-

vyshchoi-osvity-24-03-2017.html)

Основи забезпечення якості освітніх програм за 
проектами Еразмус+

http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://www.core-project.eu/
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/54-materiali-here/1514-ceminar-metodychni-rekomendatsii-shchodo-opysu-osvitnoi-prohramy-v-konteksti-novykh-standartiv-vyshchoi-osvity-24-03-2017.html


 Угода про Асоціацію Україна-ЄС

 Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.)

 Закон України «Про освіту» (2017 р.)

 Перелік галузей знань і спеціальностей (2015) – ISCED

 Національна рамка кваліфікацій (2011 р.) – EQF LLL

 Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів

вищої освіти (2016 р.)

 Стандарти вищої освіти

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-

komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html

Нормативно-правові основи забезпечення якості 
освітніх програм за проектами Еразмус+

http://erasmusplus.org.ua/


Розроблення освітніх програм / курсів LLL (освіти 

дорослих) – на основі запровадження ключових 

інструментів Болонського процесу, представлених у 

національному законодавстві: 

студентоцентрований підхід (student-centered 

approach)

компетентністний підхід і результати навчання

(competence-based approach and learning outcomes)

ЄКТС (ECTS)

рамки кваліфікацій (NQF) (EQF LLL 2017; QF EHEA 2018 

– ЄКТС + результати навчання)

додаток до диплому (DS) (2018)

забезпечення якості (QА)



Національна рамка кваліфікацій: 
- 11 рівнів кваліфікацій (Закон України «Про освіту»)

- Вища освіта – 6 (молодший бакалавр) – 7 (бакалавр) 

– 8 (магістр) – 9 (доктор філософії / доктор 

мистецтв) – 10 (доктор наук – постдокторський

рівень)

- Категорії НРК:

• Інтегральна компетентність (коротка загальна

характеристика, зрозуміла роботодавцям)

• Знання

• Уміння

• Комунікація

• Автономність та відповідальність



Перелік галузей знань і спеціальностей (2015) –

ISCED / МСКО, EUROSTAT/Євростат

- 29 галузей (27 вузьких галузей (Narrow field) за 

МСКО 2013; 22 вузькі галузі за Євростат)

- 121 спеціальність (72 деталізовані галузі (Detailed 

field) за МСКО 2013; 79 деталізованих галузей за 

Євростат)

(Таблиці відповідності напрямів, спеціальностей, МОН)

N освітніх програм = спеціалізацій



Закон України «Про освіту»

• - Акредитація освітніх програм (оцінювання освітньої 

програми на предмет відповідності стандарту вищої освіти; 

спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у 

програмі результатів навчання; досягнення заявлених у програмі 

результатів навчання)

- Інституційна акредитація (право ЗВО на самоакредитацію 

освітніх програм)

- Громадська акредитація закладу освіти (репутаційна)

- Моніторинг якості освіти внутрішній та зовнішній



Закон України «Про освіту»

• - Галузеві рамки кваліфікацій (затверджуються КМУ)

- формальна, неформальна, інформальна освіта
(«Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в 

порядку, визначеному законодавством»)

- Професійний розвиток та підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників 
(«Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок 

визнання результатів підвищення кваліфікації, затверджується 

Кабінетом Міністрів України»)



Закон України «Про вищу освіту»

•Система забезпечення якості вищої освіти в Україні 

складається із:

•1) системи забезпечення закладами вищої освіти якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості);

•2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності закладів вищої освіти та якості вищої освіти;

•3) системи забезпечення якості діяльності 

Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення 

якості вищої освіти



Закон України «Про вищу освіту»

•Система внутрішнього забезпечення якості:

•1) визначення принципів та процедур забезпечення якості 

вищої освіти;

•2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм;

•3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-

сайті закладу;

•4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, 

наукових і науково-педагогічних працівників;



Закон України «Про вищу освіту»

•Система внутрішнього забезпечення якості:

•5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 

кожною освітньою програмою;

•6) забезпечення наявності інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом;

•7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації;

•8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення

академічного плагіату у наукових працях працівників і 

здобувачів вищої освіти;

•9) інших процедур і заходів 



? Модернізація освітньої програми: 

• Освітня програма = спеціальність/спеціалізація

• Нова навчальна дисципліна – «нормативна» / 

«вибіркова»

• Навчальний план – передбачає академічну

мобільність

• ESG – самооцінювання ЗВО, участь студентів, 

роботодавців; визнання

• ECTS – вимірювані результати навчання та 

встановлені відповідні їм кредити ЄКТС



Дякую за увагу! 

Київ, вул.Бастіонна 9, 8 поверх, +380443322645/ 2866668

office@erasmusplus.org.ua www.erasmusplus.org.ua

Skype: erasmusplus_ua

© При підготовці матеріалів використано презентації ЕАСЕА, HERE,

при будь-якому подальшому використанні матеріалів обов'язково вказувати джерело 

Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект ЄС)

mailto:office@erasmusplus.org.ua
http://www.erasmusplus.org.ua/


Looking forward to 

fruitful collaboration and partnership!

ДЯКУЄМО 

Follow us at Facebook: 

National Erasmus+ Office in Ukraine&HERE team

Together we can make difference!

Help your ideas fly 


