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Збірка національних методичних рекомендацій щодо регулювання балансу між 

освітніми програмами та кваліфікаційними рамками 

ALIGN (Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та 

кваліфікаційними рамками): це трирічний міжнародний проект при підтримці Державної 

реформи EACEA N° 35/2012, 6-го конкурсного відбору спільних проектів Темпус.  

Це видання складається з двох основних частин – Національного звіту щодо 

узгодження освітніх програм та забезпечення якості згідно з європейськими стандартами, 

де основна увага приділяється візитам до вищих навчальних закладів України з метою 

імплементації 6 освітніх програм, та презентації Національних методичних рекомендацій 

щодо впровадження інструментів для ЗВО з метою досягнення узгодженості освітніх 

програм з Національними рамками кваліфікації (National Qualifications Framework) та 

агенціями з контролю якості освіти (QA agancies) для подальшої перевірки досягнутого 

балансу. 

Ці Рекомендації підготовлені на основі матеріалів партнерів ЄС, використання 

найкращих практик, рекомендацій у відповідності з фундаментальними цінностями та 

принципами Європейського простору вищої освіти (European Higher Education Area). 

Видавництво СумДУ, 2017 

Цей проект отримав фінансування за підтримки Європейської Комісії. Цей матеріал 

відображає погляди лише його автора. У свою чергу, Комісія не несе відповідальності за 

використання цього матеріалу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вітальне слово від команди проекту «ALIGN» 

Дорогі колеги, 

проект «ALIGN» був запроваджений Міжнародною мережею агенцій із забезпечення якості 

вищої освіти (International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – 

INQAAHE) та спільними зусиллями лідерів думок у закладах вищої освіти Вірменії, Росії, 

України та Європейського союзу. Проект спрямований на перенесення програми реформ у 

пост-радянському контексті на новий рівень імплементації відповідно до міжнародних 

тенденцій. Команда керувалась багаторічним досвідом розробки та впровадження освітніх 

програм у межах Європи, прагнучи виробити інноваційні методики, що забезпечують 

узгодження освітньої програми з Національною рамкою кваліфікацій (NQF), паралельно 

вимірюючи якість досягнутого узгодження. 

 Міжнародна мережа агенцій із забезпечення якості вищої освіти (ММАЗЯВО) 

презентує собою розгалужену систему постачальників послуг із забезпечення якості у 

вищій освіті. Вона є першою в історії та була створена у 1991 році для забезпечення 

продуктивної співпраці серед постачальників вищезазначених послуг, а також сприяння 

дослідженням та інноваціям у забезпеченні якості освіти. На сьогоднішній день ММАЗЯВО 

налічує близько 350 членів, як зовнішніх так і внутрішніх постачальників послуг із 

забезпечення якості освіти з усього світу. Внесок Міжнародної мережі агенцій щодо 

забезпечення якості вищої освіти є величезним й продовжує успішно виконувати свою 

шляхетну місію.  

Подорож проекту «ALIGN» тривала чотири роки. Вона сповнена вивченням 

пострадянської системи розробки та впровадження освітніх програм, накопиченим 

досвідом ЗВО ЄС, а також важкою роботою всього консорціуму для розробки найбільш 

сумісних й, у той же час, легітимних методів забезпечення актуальності освітніх програм 

та результатів з соціально-економічними потребами Вірменії, Росії та України.   

Репрезентовані методичні рекомендації для української системи вищої освіти є 

вінцем роботи команди проекту «ALIGN», водночас, вони запускають більш широкий 

процес узгодження освітніх програм з НРК та поширення відповідності кваліфікацій на 

національному, регіональному та міжнародному рівнях. Очолена європейськими 

партнерами під керівництвом Міністерства освіти і науки України команда, а саме 

Сумський державний університет, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка та Хмельницький національний університет, об'єднала зусилля заради системи 

вищої освіти України шляхом розробки методичних рекомендацій з наміром розпочати 

широке впровадження їх на системному рівні. Ми сподіваємось, що ці рекомендації стануть 

корисними для ключових стейкхолдерів на їх шляху узгодження та вимірювання 

узгодженості з Національною рамкою кваліфікацій. До складу ініціативної команди 

ММАЗЯВО належать: Девід Вудхаус, колишній президент і один із засновників 

ММАЗЯВО, Керол Боббі, колишній президент ММАЗЯВО, Іринг Вассер, колишній член 

правління ММАЗЯВО. Усі виважені рекомендації, отримані від команди ММАЗЯВО під 

час розробки та впровадження проекту, є неоціненним джерелом, що заслуговує на 

найбільшу оцінку всіх залучених стейкхолдерів. 

Також, ми висловлюємо щиросердечну вдячність за неоціненний внесок у 

реалізацію проекту та  забезпечення сталого розвитку систем вищої освіти Вірменії, Росії 

та України Європейській Комісії та її Виконавчій Агенції з питань освіти, аудіовізуальної 



діяльності та культури, національним офісам Erasmus+ у Вірменії, Росії та України, 

міністерствам освіти, органам з контролю якості, студентським та робітничим об’єднанням, 

а також, Єреванському державному університету мов ім. В.Я. Брюсова за гостинність. 

Сюзанна Караханян, кандидат наук 

Президент Міжнародної мережі агенцій із забезпечення якості вищої освіти, 

автор проекту та член координаційної групи 
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Преамбула 

 

Проект «ALIGN» (Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та 

кваліфікаційними рамками) це трирічний міжнародний проект за підтримки Державної 

реформи EACEA N° 35/2012, 6-го конкурсного відбору спільних проектів Темпус.  

Загальна ціль цього проекту – це покращити зрозумілість, узгодженість та 

можливість обміну кваліфікаційних вимог за допомогою запровадження у ЗВО (HEIs) 

механізмів приведення у відповідність освітніх програм до Національних рамок 

кваліфікацій (РК) та в Агентствах забезпечення якості (EQAA) механізмів перевірки цих 

відповідностей. 

Залучені до проекту бенефіціари – університети та органи національної зовнішньої 

оцінки з Регіону східного партнерства (Україна, Вірменія, Росія), успішно провели пілотні 

заходи для внутрішньої і зовнішньої оцінки освітніх програм згідно з Європейськими 

стандартами та рекомендаціями протягом усього проекту. 

Це видання складається із двох основних частин – Національного звіту про роботу 

та результати проекту з основною увагою на відвідування об’єктів українських ЗВО, де 

проходять 6 пілотних освітніх програм, та Національних рекомендацій щодо впровадження 

інструментів у ЗВО для досягнення забезпечення якості освіти з Національними рамками 

кваліфікацій (НРК) та для Агентств забезпечення якості для перевірки цих узгодженостей. 

Ці методичні рекомендації є результатом роботи команди у рамках міжнародного 

проекту TEMPUS ALIGN між Україною, Вірменією та Росією та їх партнерами з ЄС – 

Бельгії, Німеччини, Ірландії, Польщі та Великобританії, а також членів Мережі 

агентств із забезпечення якості Східної та Центральної Європи (CEENQA). Проект 

«ALIGN» має на меті поширити сучасні моделі передового досвіду щодо розробки освітніх 

програм та їх управління якістю в контексті процесу затвердження освітньої програми, як 

такої, що задовольняє кваліфікаційну систему або, за її відсутності, Дублінські моделі 

універсальних характеристик компетенцій (дескрипторів) або будь-які релевантні 

національні стандарти, враховуючи галузеві стандарти професійних, регуляторних та 

законодавчих органів.  

Цей документ базується на оцінці управління якістю у вищій освіті та визнанні того, 

що, незалежно від юридичного або культурного контексту, ЗВО несе головну 

відповідальність за власні кваліфікаційні та освітні обов’язки. Незважаючи на те, що 

можуть виникати юридичні вимоги щодо зовнішньої акредитації, внаслідок чого окремі 

рішення можуть прийматись поза інституцією, установи мають первинну і постійну 

відповідальність щодо забезпечення високих стандартів відповідно до стипендіальної 

моделі та підходів управління якістю. У сучасній європейській мові цей процес позначено 

як «internal quality assurance» (внутрішнє забезпечення якості) або «internal quality 

management»  (внутрішнє управління якістю). 

Зокрема, Рекомендації надають уявлення про розробку (або адаптацію) освітньої 

програми вищої освіти, як правило, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра 

або ж доктора, та узгодження її результатів навчання з результатами, встановленими в 

Національній рамці кваліфікацій, або за її відсутності в Болонській рамці кваліфікацій та 

Дублінських дескрипторах. Це своєрідний процес управління якістю, який є одним із 

багатьох в інфраструктурі забезпечення якості освіти установи. Як правило, це є 

невід’ємною частиною процесу затвердження освітньої програми. 



 Цільова аудиторія  

Ці Рекомендації розраховані на 3 основні цільові групи, для яких окремі частини 

цього документу представлятимуть більший інтерес: 

 викладачі закладів вищої освіти (ЗВО); 

 cпівробітники ЗВО, які відповідають за управління якістю (QM); 

 представники зовнішнього агентства забезпечення якості (EQA), а також 

зовнішні експерти. 

Припущення  

Описаний процес затвердження освітньої програми не вказує на те, чи він є 

керованим співробітниками ЗВО, які відповідають за управління якістю (QM) або ж 

представниками зовнішнього агентства забезпечення якості (EQA), чи є повторюваним, 

при зміні внутрішнього процесу на відповідний зовнішній. Будь-яка модель, прийнята у 

межах національного простору, зазвичай завершується відповідним процесом акредитації/ 

схваленням. 

Описаний процес відповідає сучасній стандартній міжнародній моделі та 

складається із семи кроків. Другий крок (розділ 8.2) знаходиться у фокусі Рекомендацій та 

зосереджує увагу на критеріях узгодження очікуваних результатів навчання відповідної 

освітньої програми з Національними рамками (чи Болонськими рамками та Дублінськими 

дескрипторами) та на способах їхнього перетворення у загальний перелік питань і 

використання у межах процесу самооцінки, а потім й у зовнішній оцінці. Одним і тим 

самим критерієм можна керувати декількома релевантними процесами з метою  мінімізації 

дублювання, але різновиди критеріїв можуть бути більш доречними аудиторії, яка різниться 

(наприклад, внутрішня та зовнішня). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ключові терміни 

 

Термін Переклад 

українською 

Тлумачення Джерело 

Alignment  

 

Узгодження (баланс) Згідно з Рекомендаціями, 

процес узгодження – це 

процес визначення 

відповідності 

кваліфікації, наданої 

законним органом-

розпорядником, 

визначеному рівню 

Національної рамки 

кваліфікацій (або за її 

відсутності Дублінським 

дескрипторам для 

першого циклу 

(наприклад, Бакалаврат), 

другого циклу 

(Магістратура) або 

третього (Докторантура). 

Проект «ALIGN» 

Study 

programme  

 

Освітня програма  Освітня  програма – це 

будь-який процес, за 

допомогою якого учні 

можуть отримувати 

знання, вміння та 

компетенції. Вона 

включає в себе програми 

навчання або 

інструктажу, стажування, 

курси з підвищення 

кваліфікації та 

працевлаштування. 

Освітня програма 

пропонує учням 

можливості для навчання, 

за допомогою яких вони 

можуть досягти певних 

освітніх цілей, шляхом 

участі в освітніх заходах у 

навчальному середовищі. 

 

Цілі виражаються як 

очікуванні результати 

навчання відповідної 

освітньої програми. 

 

Освітня програма 

зазвичай складається з 

модулів. 

 

Глосарій, 

Управління 

Ірландії з питань 

національних 

кваліфікацій  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality & 

Qualifications 

Ireland, General 

Validation 



Програма на отримання 

освітньо-кваліфікаційного 

рівня (наприклад, 

бакалаврат, магістратура, 

післядипломна освіта) за 

визначеною 

спеціальністю,  

як правило, вимагає 

певного процесу 

«згуртованості», який 

об'єднує складові модулі 

таким чином, що 

підтримується 

мінімальний рівень 

очікуваних  результатів 

навчання. Процес 

формування згуртованості 

має встановити 

гносеологічну та 

культурну ідентичність 

освітньої програми. 

Також, він повинен 

координувати узгодження 

діяльності з мінімальним 

рівнем очікуваних  

результатів навчання та 

ознайомити учнів з 

ширшою спільнотою 

практиків, до якої вони 

тяжіють. 

 

При розробці нової 

програми навчання чітко 

встановлюється зв'язок 

між очікуваними 

результатами навчання та 

розробленими модулями. 
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Learning 

Outcomes  

 

 

 

Intended 

Learning 

Outcomes  

 

Результати навчання  Існує різниця між 

результатами навчання 

(learning outcomes) та 

очікуваними 

результатами навчання 

(intended learning 

outcomes). 

 

Результати навчання – 

це зміна якості знань, 

навичок та вмінь учня в 

результаті навчання. Як 

правило, результати 

навчання можуть 

 



описувати зміну знань, 

навичок або 

компетентностей 

особистості 

(диференційна форма). 

Також, результати 

навчання можуть 

позначати сукупний 

результат усього 

навчання, включно з 

попереднім навчання на 

момент початку освітньої 

програми (інтегральна 

форма). Результатами 

навчання рівня «N» 

вважаються результати, 

зазначені на цьому рівні, 

включно з сумою 

результатів нижчих 

рівнів. 

 

Очікуванні результати 

навчання репрезентують 

собою навчальні 

результати: цілі. Вони 

описують такі результати 

навчання, які координатор 

програми чи вчитель має 

намір досягти в учнів у 

результаті викладання та 

навчання. 

 

Очікуванні результати 

навчання обов’язково 

повинні включати в себе 

мінімальний рівень 

очікуваних  результатів 

навчання. 

 

Фактичні результати 

навчання, досягнуті 

учнями, повинні мати 

принаймні мінімальний 

рівень очікуваних 

результатів навчання; 

вони, як правило, 

включають додаткові 

результати. 

 

Очікувані результати 

навчання визначають 

передбачувані результати 



навчання протягом усієї 

освітньої програми, які у 

кінцевому результаті 

будуть відповідно оцінені. 

Таким чином,  очікувані 

результати навчання за 

певною освітньою 

програмою є сукупністю 

отриманих умінь та 

навичок, які учень може 

застосувати у реальному 

житті. 

Qualifications 

Framework  

 

Рамка кваліфікацій Механізм взаємовідносин 

між кваліфікаціями, який 

має на меті інтегрувати та 

координувати національні 

кваліфікаційні підсистеми 

та полегшити доступ, 

підвищити прозорість, 

ріст та якість кваліфікацій 

для учнів та спільнот, у 

яких вони зростають. 

Зокрема, він описує 

ієрархію кваліфікаційних 

рівнів, де кожна 

кваліфікація пов'язана з 

одним із цих рівнів. 

 

Descriptors  

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 

Descriptors  

 

 

Дескриптори 

(характеристики) 

 

 

 

 

 

 

 

Рівневі дескриптори 

Загальні твердження, які 

вказують на результати 

навчання, релевантні до 

певних кваліфікації на 

відповідних рівнях, 

визначені з точки зору 

знань, навичок та 

компетенції. 

 

Результати навчання, які 

використовуються як 

загальні твердження, що 

описують характеристики 

та контекст процесу 

навчання. 

 

Module/unit  

 

Модуль Це невеликі окремі 

частини освытньої 

програми з власними 

визначеними 

результатами навчання, 

які піддаються процесу 

оцінювання. Деякі країни 

встановлюють правила 

стосовно нормування 

 



розміру модуля з метою їх 

диференціації. 

 

2. Набір зразків міжнародних документів для підтримки 

розробки підходу, базованого на результатах навчання 

Нижче наведено короткий перелік документів, які можуть бути використані для 

надання рекомендацій щодо конкретних аспектів розробки освітньої програми та 

використання прозорого та перевіреного процесу її затвердження. 

Внутрішнє забезпечення якості освіти – Внутрішнє управління якістю 

 Guideline for developing a Quality Assurance Manual 

http://projects.kahosl.be/qpm/qualityManual.html  

 Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education, 2014 – 2015  

https://issuu.com/revisionesg/docs/esg_-_draft_endoresed_by_bfug  

 INQAAHE Guidelines of Good Practice for Quality Assurance Agencies (GGP)  

http://www.inqaahe.org/admin/files/assets/subsites/1/documenten/1231430767_inqaahe--

-guidelines-of-good-practice%5b1%5d.pdf  

 The Quality Code, UK QAA Quality Code 

http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code  

 

Оцінка освітньої програми 

 Методичні рекомендації для процесу оцінювання освітніх програм університетів 

Боснії та Герцеговини, розроблені у рамках проекту Темпус ESABIH. 

 

Результати навчання; таксономія та вокабулярій для формулювання освітньої 

програми та результатів модулів  

 National University of Ireland, Maynooth, 2010, Learning Outcomes handbook 

 

Процес оцінювання 

 UK Higher Education Academy (HEA), 2012, A Marked Improvement Transforming 

assessment in higher education  

http://www.heacademy.ac.uk/assets/documents/assessment/A_Marked_Improvement.pdf  

а також, 

 Інформаційні листи простору вищої освіти: методи оцінювання та дескриптори  

 Спектр оцінювання 

 Типи оцінювання 

 Мета оцінювання 

 

Кредити та навчальне навантаження 

 Wagenaar, R. (2010) Bologna and the European Credit Transfer and Accumulation System 

(ECTS): Role of Learning Outcomes and Workload in European Perspective.  

 Tuning Templates, prepared by Julia González and Robert Wagenaar, Workload 

Calculation 

Студентоцентроване викладання та викладання орієнтоване на ефективне 

навчання  

http://projects.kahosl.be/qpm/qualityManual.html
https://issuu.com/revisionesg/docs/esg_-_draft_endoresed_by_bfug
http://www.inqaahe.org/admin/files/assets/subsites/1/documenten/1231430767_inqaahe---guidelines-of-good-practice%5b1%5d.pdf
http://www.inqaahe.org/admin/files/assets/subsites/1/documenten/1231430767_inqaahe---guidelines-of-good-practice%5b1%5d.pdf
http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code
http://www.heacademy.ac.uk/assets/documents/assessment/A_Marked_Improvement.pdf


 European Students Union, Time for a new paradigm in education: Student Centred- 

Learning Toolkit  

 Clarke, J. (1995) Suggestions for effective university teaching  

 Online Programme on Becoming a Better University Teacher  

http://www.ucdoer.ie/index.php/Category:Becoming_a_Better_University_Teacher 

(covers Constructive Alignment – Biggs) 

 

 

3. Підхід до системи вищої освіти, базований на результатах 

навчання: ключові принципи 

 

1. Заклади вищої освіти (ЗВО) наділені автономією та несуть відповідальність за 

визначення власних цілей та отримання від них послідовних та зрозумілих результатів. 

Освітні програми розробляються та забезпечуються шляхом встановлення відповідних 

результатів навчання, які повинні відповідати цілям та профілю ЗВО, включно з його 

регіональним контекстом. 

2. Внутрішнє управління якістю вищого навчального закладу має бути спрямоване на 

підтримку підходу до забезпечення освіти, що базується на результатах навчання. 

3. Дотримання методу управління якістю на основі результатів навчання дозволяє 

узгоджувати результати навчання відповідних освітніх програм з результатами, 

визначеними у Національній рамці кваліфікацій (або, у разі її відсутності, в  

Європейській рамці кваліфікацій (EQF) або у Дублінських дескрипторах). 

4. Досягнення результатів навчання є головним для сучасного підходу забезпечення 

якості. Викладання та весь навчальний процес, враховуючи середовище, повинні бути 

зосереджені на студентах, а це означає, що потреби учнів та їх навчання безпосередньо 

повинні бути орієнтиром для визначення кожного стандарту якості. 

5. Результати навчання відповідних освітніх програм повинні бути узгоджені з 

національним (система освіти, соціологічні особливості тощо), правовим (положення 

компетентних органів, таких як міністерства та ін.) та соціально-економічним 

середовищем (потреби суспільства та окремих осіб стосовно праці), а також, де є 

доцільним, з будь-яким професійним, регуляторним або законодавчим органом (PRSB) 

на національному або міжнародному рівні. 

6. Використання результатів навчання дозволяє чітко розрізняти кваліфікацію освітньої 

програми, наприклад, бакалаврат/магістратура, або орієнтацію освітньої програми, 

наприклад, професійна або академічна. 

7. Визначення результатів навчання для відповідної освітньої програми може допомогти 

у проведенні міжнародних порівнянь програм. 

8. Кількість результатів навчання, встановлених для повної програми навчання, зазвичай 

має обмеження від 8 до 15. 

9. Кожен модуль освітньої програми, також, має визначені результати навчання, які, 

розроблені на рівні Національної рамки кваліфікацій (NQF). Не всі модулі повинні бути 

на тому ж рівні, що й рівень кваліфікацій, наприклад, якщо на базі програми освітньо-

кваліфікаційного рівню «Бакалавр» 6-го рівню відповідно до Європейської рамки 

кваліфікацій є 24 модульних одиниці, існує ймовірність того, що деякі з цих модулів 

будуть знаходитись на нижчих рівнях, наприклад, на 4 або 5. 

http://www.ucdoer.ie/index.php/Category:Becoming_a_Better_University_Teacher


10. Для кожного модуля та програми надається відповідний кредитний коефіцієнт, що 

відображає навчальне навантаження у розрізі навчальних годин та самостійного 

опрацювання матеріалу.  

11. Кожна освітня програма та кожен модуль вимагають чіткої, справедливої та надійної 

стратегії оцінювання, яка використовує як формативне, так і сумативне (підсумкове) 

оцінювання, дотримуючись принципу оцінювання з метою отримання знань.  

12. Студентський потенціал у досягненні очікуваного результату навчання 

опосередковується безпосередньо освітньою програмою, тобто її формою, навчальним 

середовищем, людськими та матеріальними ресурсами, навчальним планом та, 

особливо, процесом оцінювання тощо. Релевантність усіх вищезазначених даних 

повинна бути підтверджена прозорістю процесу управління якістю. 

13. Результати навчання та відповідна освітня програма, адаптована до НРК або 

Дублінських дескрипторів, вимагають, щоб увага приділялася більше загальним 

компетенціям («гнучким навичкам (soft skills)»), дослідницькій діяльності (фінальна 

робота) та інтернаціоналізації, ніж це, як правило, відбувається на сьогоднішній день у 

більшості традиційних освітніх програмах. 

 

4. Європейський контекст вищої освіти 

HEI context – Контекст ЗВО 

Accreditation – акредитація 

External Quality Management-Visitation – зовнішнє управління якістю – перевірка 

документів  

Study Programme Approval process (Internal QM) (What = Standards= Entry Req. and 

ILO); & How = Learning = T&L, Mode, Assessment) – процес затвердження навчальної 

програми (внутрішнє управління якістю) (Що = Стандарти = Вимоги до вступу та 

очікуваний результат навчання); & Як = Навчання = Викладання та навчання, форма 

навчання, оцінювання) 

Institutional Strategy & Quality Management – Інституційна стратегія та процеси 

управління якістю 

National Context – Національний контекст 

Benchmarking – опорні точки 

Field – поле  

Standards – стандарти  

Qualification Type – тип кваліфікації 

Profession, Work, Employment – професія, робота, працевлаштування 

National Framework – національна рамка 

Regulation – положення 

Sectoral standards – галузеві стандарти 

Transitional standards – перехідні стандарти  

PRSB – професійні, регуляторні, законодавчі органи 

European Higher Education Area Framework – Bologna Framework – Рамка 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – Болонська рамка кваліфікацій 

ECTS – Європейська кредитно трансферна система 

European Qualifications Framework – Європейська рамка кваліфікацій 

Dublin Descriptors – Дублінські дескриптори 



Alien Focus – Фокус проекту 

 

1998 

У 1998 р. чотири міністри освіти, які були присутні на святкуванні 800-річчя 

Паризького університету (Сорбонська декларація, 1998 р.), висловили ідею, що сегментація 

європейського простору вищої освіти в Європі застаріла, та запропонували на добровільній 

основі створити «Європейський простір вищої освіти» (EHEA). 

 

1999 

Ця пропозиція була офіційно прийнята 30 країнами  роком пізніше в Болоньї 

(Болонська декларація, 1999). На сьогоднішній день до цього процесу залучено близько 47 

країн з 49, які ратифікували Європейську культурну конвенцію Ради Європи (1954 р.). 

 

2003 

 У 2003 році міністри, відповідальні за вищу освіту, мали зустріч у Берліні з метою  

проведення аналізу прогресу проходження Болонського процесу. Вони закликали кожну 

країну-учасницю розробити національну рамку кваліфікацій. Також, учасники закликали 

до розробки загальної рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. З метою 

оптимізації назви вищезазначена рамка отримала назву Болонська рамка кваліфікацій. 

 

2003-04 – «Дублінські дескриптори» 

 «Дублінські дескриптори» були розроблені неформальною групою експертів з вищої 

освіти «Спільна ініціатива з якості» (JQI) та потім адаптовані до дескрипторів циклів для 

Болонської рамки кваліфікацій (рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти). 

Вони пропонують твердження загального характеру щодо типових очікуваних досягнень та 

здібностей, пов'язаних з присвоєнням ступеню, які репрезентують завершення кожного 

Болонського циклу, який ще тоді був на стадії розробки. Свою назву «Дублінські 

дескриптори» отримали після зустрічі у Дубліні у березні 2004 року, на якій дескриптори 

було офіційно затверджено.  

 Дескриптори складаються з набору критеріїв, визначених відповідно до рівнів 

компетенції, що дозволяє розрізняти у широкому загальному порядку три визначені цикли. 

Нижче наведені п'ять критеріїв:  

 Отримання знань та розумінь 

 Застосування знать та розумінь 

 Формулювання суджень та вибору 

 Комунікативне знання та розуміння  

 Розвиток потенціалу для забезпечення постійного навчання 

 

2005 

 Згодом у Бергені в 2005 р. міністри прийняли Болонську рамку кваліфікацій, тобто 

рамку кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

Перший, другий і третій цикли, встановлені у Болонському процесі, є ключовими 

елементами основи рамки кваліфікацій. Прийняті на міжнародному рівні дескриптори, 

так звані «Дублінські дескриптори», розроблені спільно з європейськими стейкхолдерами, 

допоможуть якнайкраще зрозуміти вищезгадані цикли. Вони носять доволі загальний 



характер. Вони повинні не лише осягати широке коло дисциплін та профілів, але, також, 

повинні максимально відображати національні відмінності у розробці та визначенні 

кваліфікацій. Дескриптори кваліфікаційних рівнів, як правило, представлені у вигляді 

загальних тверджень про типові досягнення учнів, які отримали кваліфікацію відповідно до 

успішно завершеного циклу. 

2008 Європейська рамка кваліфікацій для навчання продовж життя (EQF) 

 Європейська рамка кваліфікацій для навчання продовж життя (EQF)  є основою для 

розробки національних систем. Це мета-структура (a meta-framework). ЄРК не заміщує 

національну систему та не включає в себе окремі кваліфікаційні рамки. Вона базується на 

2 основних засадах: сприяння мобільності громадян між країнами та регіонами; сприяння 

навчанню впродовж життя. Вона була розроблена впродовж 2004-2007 рр.. та офіційно 

прийнята 23 квітня 2008 р.  у якості Рекомендацій Європейським парламентом та 

Європейською Радою. ЄРК базується на результатах навчання, здобутих уміннях та 

компетенціях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паралельна система кваліфікаційних рамок (як інструмент для порівння) 
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«Дублінські дескриптори» 

(2004) 
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Рівень 

1 

      

Рівень 

2 

      

Рівень 

3 

      

Рівень 

4 

      

Рівень 

5 

      



Рівень 

6 

1-ий 

цикл 

Кваліфікації, які підтверджують 

проходження 1-ого циклу, 

присуджуються студентам, які: 

 демонструють знання та 

розуміння у сфері навчання, сформовані 

на основі загальної середньої освіти, що 

передбачає звернення до найбільш 

сучасних інформаційних матеріалів, 

включно з найбільш передовими 

знаннями;  

 можуть застосовувати свої знання 

та розуміння у спосіб, який свідчить про 

професійний підхід до трудової 

діяльності або до професії та мають 

компетенції, які зазвичай 

демонструються за допомогою 

формування та обґрунтування висновків 

та вирішення проблем відповідно до 

освітньої сфери; 

 можуть здійснювати збір та 

обробку необхідної інформації (зазвичай 

у рамках сфери навчання), з метою 

формулювання суджень, які 

передбачають врахування важливих 

соціальних, наукових та етичних питань.  

 можуть донести інформацію, ідеї, 

проблеми та способи їх вирішення як до 

професійної аудиторії, так і до не 

спеціалістів; 

 розвинули такі уміння, які є 

необхідними для продовження навчання 

на з високим рівнем його автономності.   

Бакала

вр 

 

Складає

ться, 

зазвичай

, з 180-

24  

кредитів 

ЄКТС 

 

   

Рівень 

7 

2-ий 

цикл 

Кваліфікації, які підтверджують 

проходження 1-ого циклу, 

присуджуються студентам, які: 

 демонструють знання та 

розуміння у сфері навчання, які 

базуються на чи виходять за рамки 

та/або поглиблюють розуміння та 

знання, які зазвичай асоціюються з 

рівнем бакалавра та надають основу чи 

можливість проявити оригінальність 

при розробці чи/або імплементації ідей, 

часто у рамках контексту дослідження; 

 можуть застосовувати їх знання 

та розуміння, а також здатність 

вирішувати проблеми у новому або 

попередньо незнайомому середовищі у 

ширшому контексті 

(міждисциплінарному) сфери навчання; 

 можуть інтегрувати свої знання та 

справлятись із складнощами, також, 

Магістр 

 

Складає

ться, 

зазвичай

, з 90-

120 

кредитів 

ЄКТС, 

мінімум 

60 

кредитів  

 

   



формулювати судження на основі 

неповної чи обмеженої інформації, але 

враховуючи соціальну та етичну 

відповідальність, пов’язану із 

використанням їх знань та суджень; 

 можуть поширювати чітко та 

зрозуміло свої висновки, а також, знання 

та обґрунтування, використані для їх 

формулювання, аудиторії фахівців та не 

спеціалістів; 

 володіють навчальними 

навиками, які дозволяють продовжувати 

навчання самостійно та незалежно, в 

основному. 

Рівень 

8 

3-ій 

цикл 

Кваліфікації, які підтверджують 

проходження 3-ого циклу, 

присуджуються студентам, які: 

 демонструють системне 

розуміння сфери навчання та досконале 

володіння вміннями та методами 

досліджень, пов’язаних з нею; 

 демонструють здатність 

замислити, розробити, імплементувати 

та адаптувати вагомий процес 

дослідження до наукової цілісності; 

 здатні зробити науковий внесок 

шляхом проведення нестандартного 

дослідження, яке розширює межі 

існуючих знань розробляючи вагомий 

предмет дослідження,  що заслуговує 

певної національної або міжнародної 

рецензованої публікації; 

 здатні до критичного аналізу, 

оцінювання та синтезу нових та 

складних ідей; 

 можуть спілкуватися з 

експертами, більшими науковими 

товариствами та суспільством у цілому 

на теми зі сфери свого досвіду в цілому; 

 здатні сприяти у науковому та 

професійному контекстах 

технологічному, соціальному та 

культурному прогресу суспільства, 

базованому на знаннях. 

Доктора

нтура  

Кредити 

відсутні 

   

  

  

 

 

 

 

 



5. Національний Контекст 

Національний контекст розвитку вищої освіти має бути проаналізований скрізь 

призму сучасних трансформаційних (реформаційних) процесів у вищій освіті України. Ці 

процеси є об'єктивним результатом інтеграції української вищої освіти в європейський 

освітній простір. Вони офіційно були введені в дію Законом України «Про вищу освіту», 

затвердженого 06.09.2014, та Законом України «Про освіту», затвердженого 28.09.2017. 

У порівнянні з попередніми законами, нові передбачають значні зміни щодо 

осучаснення підходу ЗВО до організації освітнього процесу. 

З поміж найважливіших нововведень, які особливо актуальні для сучасного етапу 

реформування вищої освіти в Україні, можна відзначити наступні: 

 академічна автономія. Кожен ЗВО має право розробляти та впроваджувати 

власні освітні та дослідницькі програми, і тому є відповідальним за 

забезпечення якості освіти щодо цих програм. Це вимагає суттєвих змін у 

підходах до організації навчального процесу; 

 нові вимоги до системи забезпечення якості на національному та 

інституційному рівнях; 

 ініціювання незалежних процедур з оцінювання якості вищої освіти, що 

відповідно вводить принципи конкуренції на освітній ринок; 

 зміна визначеного формату стандартів вищої освіти. 

В Україні передбачається впровадження наступних кваліфікаційних рамок: 

 Національна Рамка Кваліфікацій (NQF); 

 Галузева рамка кваліфікацій (SQF). 

Національна Рамка Кваліфікацій – це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів освіти.  

В Україні НРК була розроблена для задоволення кваліфікаційних вимог 

Європейської вищої освіти (2005 р.) та Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

протягом життя (2008 р.) та офіційно затверджена постановою № 1341 Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. 

Враховуючи, що процедури забезпечення якості вищої освіти остаточно не 

сформовані, Національна Рамка Кваліфікацій залишається базовим кваліфікаційним 

стандартом, який переорієнтує навчальний процес на результати навчання. 

 (схема) 

System integrity of learning outcomes Системна цілість результатів навчання 

National qualification Framework Національна рамка кваліфікацій 

Sectoral qualification Framework Галузева рамка кваліфікацій (SQF) 

Standard of higher education (regulatory content of training defined in terms of 

results) 

Стандарт вищої освіти (нормативний зміст навчання визначається відповідно до 

результатів) 

Educational programmes Навчальні програми 

Alignment of learning outcomes Узгодження результатів навчання 

Is currently in the process of development  на сьогоднішній день знаходиться у 

процесі розробки 



   

Характеристики НРК: 

 кваліфікації визначаються відповідно до результатів навчання для кожного 

освітнього рівня; 

 складаються з 4 базових (знання, уміння, комунікації, автономія та відповідальність) 

та невід’ємних компетенцій; 

 дозволяють узгодження кваліфікацій. 

Місце НРК у національному освітньому просторі визначається  покладеними для вирішення 

завданнями: 

 забезпечення більшої прозорості системи освіти на національному рівні та 

важливості її кваліфікацій; 

 забезпечення цілісності системи, зв’язку між її рівнями, координація; 

 сприяти безперервності освітніх програм, започаткованих на ідеї навчання впродовж 

життя; 

 сприяти визнанню знань, умінь та компетенцій, здобутих шляхом формальної/ 

неформальної освіти; 

 створення інструменту для забезпечення відповідності закладу зовнішнім та 

внутрішнім вимогам щодо якості; 

 підвищення релевантності освіти та навчання для суспільства; 

 сприяння міжнародній мобільності (студентів та співробітників) шляхом 

співвіднесення національних кваліфікацій з кваліфікаціями інших країн.   

Національна рамка кваліфікацій переорієнтує навчальний процес на результати 

навчання, таким чином змінюючи педагогічні підходи. Зосередження НРК на результатах 

навчання –  це не лише питання порівняння та класифікації кваліфікацій. Зосередження 

уваги на компетенціях змінює формат навчального процесу, трансформуючи процес 

навчання, викладання та оцінювання. 

Національна рамка кваліфікацій має наступні проблемні питання та недоліки: 

 невідповідність з Європейською рамкою кваліфікацій; 

 невідповідні дескриптори рівнів НРК, за якими не слідують спеціальні тематичні 

дескриптори; 

 використання окремих та недостатньо інтегрованих інструментів реформування у 

сфері освіти, зокрема ігнорування програми «Навчання протягом усього життя»; 

 очевидне залучення ключових стейкхолдерів до процесу реформування НРК; 

 невирішені протиріччя між академічною/інституційною автономією та державною 

системою управління; 

 брак кваліфікованих фахівців у питаннях підтримки реформ у сфері вищої освіти та 

впровадження НРК.  

Процес впровадження НРК в Україні розпочався спільним наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України від 

20.04.2012 р. №488/225 «Про затвердження плану заходів щодо впровадження Національної 

рамки кваліфікацій». 

Цей план дій був частково впроваджений до кінця 2015 року. У 2016 році було 

проведено низку заходів з метою сприяння повного впровадження НРК, спрямованих на 



розробку оновленого плану дій, ключових учасників та ресурсів, необхідних для його 

реалізації у визначений термін. 

Основні положення плану дій щодо впровадження НРК в Україні на 2017-2020 роки: 

 створення та впровадження Національного реєстру кваліфікацій, офіційного 

вкраплення до Національної рамки кваліфікацій; 

 розробка навчальних стандартів та програм на основі компетентнісного 

підходу/результатів навчання; 

 розробка/оновлення та затвердження стандартів та освітніх програм вищої освіти; 

 узгодження системи забезпечення якості вищої освіти у відповідності до 

Європейських стандартів та рекомендацій (ESG); 

 наближення системи забезпечення якості професійної освіти до Європейських 

рекомендацій (EQAVET); 

 складання освітніх програм вищої та професійно-технічної освіти відповідно до 

професійних стандартів/професійних кваліфікацій (якщо такі є); 

 узгодження Національної рамки кваліфікацій у відповідності до критеріїв 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя; 

 узгодження Національної рамки кваліфікацій у відповідності до Рамки 

кваліфікацій  європейського простору вищої освіти; 

 забезпечення використання Національної рамки кваліфікацій як інструменту для 

визнання іноземних кваліфікацій. 

Галузева рамка кваліфікацій визначає свої рівнів з точки зору компетенцій, які є 

характерними для кваліфікації певної галузі знань та/або виду економічної діяльності. Рівні 

галузевої рамки кваліфікацій (SQF) повинні відповідати рівням Національної рамки 

кваліфікацій (NQF). 

Закон «Про освіту» передбачає створення між-інституційного середовища для 

реалізації НРК – Національного агентства з кваліфікації, що об'єднає систему освіти з 

ринком праці. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» система зовнішнього забезпечення 

якості передбачає: 

 ліцензування навчальної діяльності; 

 акредитація освітніх програм; 

 інституційна акредитація; 

 державна акредитація ЗВО; 

 моніторинг якості освіти. 

Ліцензування навчальної діяльності – це процедура визнання здатності ЗВО 

надавати освітні послуги на певному освітньому рівні відповідно до умов ліцензування, що 

здійснюються Міністерством освіти і науки України (МОНУ). 

МОНУ розробляє умови ліцензування у секторі вищої освіти та погоджує їх з 

Кабінетом Міністрів України.  

Закони України «Про освіту» та «Про вищу освіту» передбачають акредитацію 

освітніх програм. Акредитація освітніх програм – це процедура оцінки освітньої програми 

у розрізі її відповідності освітнім стандартам та здатності ЗВО забезпечити досягнення 

результатів навчання, встановлених в освітній програмі, студентами. 

Акредитація освітньої програми є добровільним заходом та здійснюється виключно 

за ініціативи закладу вищої освіти.  



Процедура акредитації освітньої програми за ініціативи Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти повинна бути офіційно підтверджена Міністерством 

освіти і науки України.  

Нагородження сертифікатом акредитації підтверджує відповідність освітньої 

програми ЗВО до відповідної  галузі освіти та рівня вищої освіти до стандартів вищої освіти,  

та дає право видавати ступінь державного рівня у цій галузі.     

В Україні визнаються сертифікати про акредитацію освітніх програм, видані тільки 

тими іноземними агентствами з акредитації або агентствами із забезпечення якості вищої 

освіти, які перебувають у списку-переліку установ, затверджених Кабінетом Міністрів 

України.  

До затвердження встановленої процедури акредитації освітніх програм така 

акредитація здійснюється Міністерством освіти і науки України у порядку, передбаченому 

для акредитації у відповідній галузі освіти.  

Закон України «Про освіту» запроваджує інституційну акредитацію – оцінку якості 

навчальної діяльності ВНЗ. Вона є добровільною та може здійснюватися за ініціативи ЗВО. 

Інституційна акредитація має на меті підтвердити відповідним документом те, що 

внутрішня система забезпечення якості відповідає вимогам національної системи 

забезпечення якості вищої освіти.  

Інституційна акредитація здійснюється Національним агентством забезпечення 

якості вищої освіти у співпраці з національними та закордонними експертами, 

міжнародними організаціями з питань забезпечення якості вищої освіти, у разі офіційного 

їх визнання  Національним агентством забезпечення якості вищої освіти. 

Процедура інституційної акредитації повинна бути розроблена Національним 

агентством забезпечення якості вищої освіти за погодження Міністерства освіти і науки 

України.  

Результат інституційної акредитації підтверджується сертифікатом, який надає ЗВО 

право на самоакредитацію освітніх програм (крім тих освітніх програм, які вперше 

акредитовані у рамках відповідної галузі знань). Вищі навчальні заклади, що здійснюють 

самоакредитацію освітньої програми, подають письмову заяву до Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти, на підставі якої вони отримують сертифікат про 

акредитацію освітньої програми. 

У зовнішній системі забезпечення якості вищої освіти у нещодавньому Законі 

України «Про освіту» запроваджено моніторинг якості освіти. Це система послідовних та 

систематичних заходів, спрямованих на виявлення та відстеження тенденцій у галузі якості 

освіти в країні, на певних територіях, у освітніх закладах. Також, вона передбачає 

визначення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності згідно з заявленими 

цілями, а також оцінку ступеня, напрямку та причини відхилень від цілей. 

Зовнішній моніторинг якості освіти може здійснюватися будь-якими органами, 

підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, які проводять 

незалежну оцінку якості освіти та освітніх заходів. Участь освітніх закладів у зовнішньому 

моніторингу якості освіти є добровільною, крім випадків, встановлених законом. 

Процедура, види та форми моніторингу якості освіти затверджуються Міністерством 

освіти і науки України. 

У зовнішній системі забезпечення якості вищої освіти Законом України «Про освіту» 

запроваджено такий інструмент як державна акредитація – оцінка університетом 



ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти та забезпечення досягнення 

результатів навчання відповідно до освітніх програмам та стандартів. 

Він здійснюється добровільно на вимогу ЗВО з метою визнання якості освітньої 

діяльності та створення його позитивного іміджу та репутації. Державна акредитація 

здійснюється акредитованими професійними асоціаціями та іншими акредитованими 

юридичними особами, які здійснюють незалежну оцінку якості освіти та освітньої 

діяльності. 

Результати державної акредитації ЗВО можуть бути враховані при акредитації 

освітніх програм та інституційної акредитації. 

Національне агентство забезпечення якості вищої освіти – це установа, що офіційно 

уповноважена здійснювати державну політику у сфері забезпечення якості вищої освіти в 

Україні. 

Основні напрямки діяльності Національного агентства з забезпечення якості вищої 

освіти: 

1) формування вимог до системи забезпечення якості вищої освіти, розробка 

положення про акредитацію освітніх програм та подача його до МОН для 

подальшого затвердження; 

2) аналіз якості освітньої діяльностізакладів вищої освіти; 

3) проведення інституційної акредитації та акредитації освітньої програми; 

4) акредитація незалежних установ з оцінки якості вищої освіти та їх визнання. 

На сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні стандарти ЗВО 

знаходяться у процесі розробки та затвердження.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Інституційний контекст: внутрішнє управління якістю  

(кероване закладом вищої освіти) 

Заклади вищої освіти (ЗВО), як правило, є автономними установами, які діють у 

рамках нормативно-правової бази. Ця автономія означає, що вони несуть відповідальність 

за власну діяльність, а також за стандарти та результати цієї діяльності. Створення моделі 

забезпечення якості або управління якістю у встановленні стандартів для освітніх процесів 

та проходження практики, постійного моніторингу цих процесів та їх періодичного 

перегляду стало загально прийнятим явищем у вищій освіті. Незважаючи на те, що ЗВО 

також може підлягати зовнішньому процесу оцінювання через певний регуляторний 

контекст, його головна відповідальність полягає в тому, щоб забезпечити перебіг процесів 

узгоджено та відповідально. Цілком обґрунтованим є прозорий перебіг процесів з метою 

забезпечення довіри громадськості щодо ефективності здійснені інвестицій у разі 

залучення державних коштів закладом вищої освіти. Головною темою системи управління 

якістю закладів вищої освіти є питання освітньої програми.  

Після розробки освітньої програми (згідно з підходом до навчання, базованим на 

результатах навчання) командою науковців (згідно з інституційною моделлю) ЗВО 

зазвичай представляє освітню програму для офіційного процесу акредитації (formal 

accreditation process). Перевірка узгодженості результатів навчання відповідної освітньої 

програми з рамками кваліфікацій (Національна рамка кваліфікацій (NQF) або 

«Європейського простору вищої освіти» (EHEA)/Дублінські дескриптори), як правило, 

відбувається під час цього процесу відповідно до нормативного-правового контексту 

конкретної країни. Процес може проходити під керівництвом провайдера програми 

навчання (самого ЗВО (study programme provider)), зовнішнього агентства або 

міністерства освіти. 

Також, ЗВО повинен мати «внутрішню» процедуру затвердження, яка базується на 

процесі самооцінювання, у випадку, якщо зовнішнє агентство відповідає за офіційний 

процес. Цей «внутрішній» процес може відображати зовнішнє агентство, використовуючи 

його критерії та структуру, тим самим забезпечуючи макет/пілотний варіант для 

агентського процесу, або ж він може бути іншим. Тим не менш, ці процеси перебігу 

освітньої програми є найбільш значущими, коли вбудовані у добре зрозумілу та послідовну 

внутрішню систему управління якістю (coherent internal quality management system). 

Нижче наведені деякі питання для відповіді безпосередньо ЗВО перед ознайомленням з 

процесами узгодження освітньої програми з Національною рамкою кваліфікацій (або 

«ЄПВО» (EHEA)/ Дублінськими дескрипторами). 

6.1.  Індикатори внутрішнього управління якістю ( 2 адаптовані та прийняті з дозволу 

реєстраційної політики HETAC 2008 та процедур HETAC для реєстрації провайдерів 2011 

року) 

 

6.1.1. Чи всеохоплююче середовище та управління ЗВО є саме тим, що забезпечує 

високі стандарти освіти? 

a) Чи існує система прозорого управління з відповідним стейкхолдером, у тому числі 

студентом чи представництвом? 

b) Чи існує чітке стратегічне планування та модель розподілу ресурсів? 



c) Чи відповідальність за прийняття рішень чітко доручена особам з відповідним 

рівнем повноважень? 

d) Чи чітко зазначена місія та цілі ЗВО? 

e) Чи чітко зазначена нормативно-правова база ЗВО та його зовнішні зобов'язання? 

f) Чи ЗВО відображає розуміння того, що вища освіта та навчання є колегіальним, 

міжнародним, прогресивним зусиллям, яке змінює, адаптує, покращує та навіть іноді 

вистоює проти зовнішніх загроз та стресів? 

g) Чи ЗВО має компетентність та здатність виконувати поставлену йому роль на сталій 

основі? 

h) Чи визначені освітні та навчальні заклади відповідають певним вимогам? 

i) Чи ЗВО має відкрите інтелектуальне співтовариство, яке цінує критичну рефлексію 

та сприяє особистому та професійному розвитку учнів та персоналу? 

j) Чи співробітники мають відповідну кваліфікацію та досвід? 

k) Чи існує система прийняття рішень на основі відповідних критеріїв? 

l) Чи, в цілому, педагогічний стиль викладання включає в себе відповідне практичне 

тренування?  

m) Чи ЗВО має рівноправні стосунки з більш широкою спільнотою вищих освітніх та 

навчальних закладів? 

n) Чи у ЗВО наявна культура та практика, які є основною прогресу, забезпечують 

доступ до та перехід з вищої освіти?  

o)  Чи ЗВО встановлює кредити прозоро? 

p)  Чи доступні для студентів додаткові супутні послуги?  

q)  Який тип зовнішньої перевірки або зовнішньої модернізації процесу оцінювання  

або освітньої програми застосовується? 

6.1.2. Чи має ЗВО надійну політику управління та поліпшення якості, процедури та 

практики для всіх освітніх програм? Чи існує внутрішня система управління якістю, 

яка гарантує, що результати навчання відповідної освітньої програми проходять 

моніторинг та знаходяться під ефективним контролем? Чи всі процеси управління 

якістю доступні для всього персоналу, студентів та громадськості легко та 

зрозуміло? 

Наприклад, чи існують процедури та принципи політики управління якістю, які 

відповідають діючим стандартам внутрішнього управління якістю у закладах вищої освіти, 

таким, які викладені у Частині 1 Європейських стандартів та рекомендацій (ESG). 

Тобто, імплементація політики та процедур управління якістю закладу вищої освіти 

базується на: 

1. Політика забезпечення якості. 

2. Розробка та затвердження програм. 

3. Студентоцентроване навчання, викладання та процес оцінювання. 

4. Зарахування студента, його прогрес, визнання та отримання відповідного 

документу. 

5. Викладацький склад. 

6. Навчальні ресурси та підтримка студента. 

7. Інформаційний менеджмент. 

8. Публічна інформація. 

9. Постійний моніторинг та періодичний огляд програм. 



10. Циклічне зовнішнє забезпечення якості. 

 

6.2. Два основних напрямки освітніх програм 

Існує багато інших підходів щодо внутрішнього управління якістю ЗВО, але це лише 

огляд та можливі підказки для ЗВО у розробці власної моделі. Ці Рекомендації 

зосереджують усю увагу тільки на Розробці та процесі затвердження освітніх програм. 

Проте слід зазначити, що процес затвердження студентської програми повинен бути 

доповнений процесом постійного моніторингу (a process for ongoing monitoring) та 

процесом періодичного огляду (a process for periodic review). У свою чергу останні 

гарантують, що програма досягає наміченого результату та забезпечує механізм внесення 

змін (або припинення) освітньої програми для забезпечення очікуваних результатів 

навчання. 

 

 

7. Сім кроків процесу узгодження. Процес розробки та затвердження 

навчальної програми 

Цей документ «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та 

кваліфікаційними рамками» розглядає типовий процес акредитації/перевірки, оскільки саме 

там відбувається процес узгодження. 

Рекомендації розбивають процеси розробки та затвердження освітньої програми на 

7 основних кроків. Вказана структура неминуче призводить до розгляду питань ширшого 

кола, ніж лише результати навчання, але, тим не менш, вони залишаються основою цього 

процесу, і є ключовим питанням першого та другого кроків. Кожен крок має свої 

рекомендації щодо нього. Це може бути використано ЗВО або представниками зовнішнього 

агентства з якості (EQA), які будуть використовувати цей документ для розробки власної 

документації, для інформування про розробку місцевої політики та процедур. Принципи, 

викладені напочатку, інформують про те, що підхід є прийнятим. 

На сьогоднішній день, ці Рекомендації не є прямою інструкцією організації процесу 

затвердження освітньої програми. Процес затвердження повинен проходити виключно у 

ЗВО та може бути доповненим процесом зовнішньої акредитації.   

Офіційний процес акредитації/утвердження/процес затвердження освітньої програми 

зазвичай включає в себе не лише процес узгодження очікуваних результатів навчання 

відповідної освітньої програми з рівнем рамки кваліфікацій, але, також, має нижче 

зазначені складові: 

1. Розробка освітньої програми та написання пропонованого документу освітньої 

програми (із встановленням стандартів), враховуючи встановлені визначені критерії для 

процесу самооцінювання та погодження.  

2. Процес самооцінювання має на меті аналіз запропонованої освітньої програми, 

зібраних відповідних даних та думки стейкхолдерів стосовно встановлених визначених 

критеріїв, що в подальшому може призвести до перегляду очікуваних результатів 



навчання та до видозміни або розробки нової освітньої програми, представленої у форматі 

документу для розгляду панелі зовнішніх експекторів. 

3. Експертний огляд передбачає визначення невеликої групи незалежних експертів, 

які здійснюють візит до ЗВО з метою зустрічі з командою по самооцінюванню (тобто, 

командою освітньої програми) для розгляду процесу самооцінювання та запропонованої 

освітньої програми у розрізі встановлених визначених критеріїв для затвердження освітньої 

програми. 

4. Звіт. Потрібно підготувати офіційний звіт. Зазвичай він складається із загальних 

рекомендацій щодо схвалення або подальшого перегляду запропонованої освітньої 

програми, а також детальних елементів прикладів хорошої практики або пропозицій щодо 

подальшого вдосконалення. При написанні звіту необхідно враховувати критерії та докази 

з метою прийняття рішень в подальшому.  

5. Відповідь на звіт представлена формальною письмовою відповіддю від провайдера 

(ЗВО) освітньої програми стосовно вдосконалення пропозицій експертного огляду, 

включно з переглянутим документ освітньої програми, де це є доречним.  

6. Офіційне рішення приймається відповідним уповноваженим органом.  

7. Публікація стосовно результатів та тільки-но затвердженої освітньої програми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сім кроків розробки та погодження освітніх програм, які включають в себе 

узгодження результатів навчання 

1. Запропонувати освітню програму: 

 встановити, який освітньо-кваліфікаційний рівень потрібно досягти (бакалавр 

та інші), а також, нормативний та професійний контекст; 

 запропонувати умови до вступу, а також, очікувані результати навчання за 

програмою або відповідно до кожного модуля окремо; 

 запропонувати процес оцінювання очікуваних результатів навчання на рівні 

програми та модуля окремо; 

 запропонувати оптимальне освітнє середовище, включно з необхідним 

персоналом та визначеною формою навчання. 

2. ЗВО готує самооцінювання з питання освітньої програми: 

 аналіз освітньої програми, запропонованої групою програми, а саме набору 

критеріїв, співвіднесеності та зваженості відповідних даних та урахування думки 

стейкхолдерів; 

 корегування запропонованої програми відповідно до її аналізу та отриманих 

консультацій; 

 підготовка письмового документу з самопідготовки та переліку схожих 

програм для внутрішніх координаторів з управління якістю. 

3. Співпраця ЗВО та/або Агентства з зовнішніми експертами: 

 підрозділ ЗВО з питань управління якістю освіти, або зовнішнє агентство 

забезпечення якості, або вони разом послідовно визначають малі групи зовнішніх експертів, 

які не мають відношення до ЗВО; 

 запропонована освітня програма підлягає розгляду, також, організовано візит 

експертів, у рамках якого відбулась й зустріч з усім складом викладацької та управлінської 

команд; 

 зовнішні експерти проводять розгляд пакету документів, а також зустрічі 

безпосередньо згідно з набором критеріїв для оцінювання.  

4. Зовнішні експерти пишуть звіт з оцінки: 

 зовнішні експерти надають першу версію написаного звіту, що включає в себе 

висновки та рекомендації відповідно до набору критеріїв та зазначення фактів для 

підведення підсумків; 

 рішення винесено, або уповноваженій особі з прийняття рішень надано 

офіційні рекомендації; 

 гарні приклади практичної роботи та припущення щодо вдосконалення 

повинні бути зазначені. 

5. ЗВО надає відповідь на звіт зовнішніх експертів та їх висновки: 

 науковий склад ЗВО готує офіційну відповідь щодо звіту, яка буде містити 

відповідь на пропозиції та стосовно бажаних покращень; 

 науковий склад ЗВО готує переглянуту програму відповідно до висновків 

зовнішніх експертів; 

 відповідь та переглянута програма надсилаються особі, уповноваженій 

приймати рішення.  



6. Офіційна особа, уповноважена приймати рішення, розглядає звіт та відповідь, а  

також виносить рішення: 

 особа, уповноважена приймати рішення бере до розгляду звіт зовнішніх 

експертів  та їх рекомендації 

 відповідь ЗВО, включно з переглянутим документом, а також офіційне 

рішення виноситься незалежно від погодження чи його відсутності.  

7. Опублікування висновків та звіту, оприлюднення прийнятих рішень:  

 усі сторони (ЗВО та зовнішнє агентство забезпечення якості освіти) 

публікують звіти та погоджені програми.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Розробка процесу узгодження. Процес розробки та затвердження 

освітньої програми 

 

8.1.Розробка та написання освітньої програми  

 

Виклик науковця чи викладача полягає в тому, щоб представити свій предмет для нової 

когорти учнів так, щоб вони були захоплені та зацікавлені цією галуззю. Вже століття цей 

підхід знаходиться у центрі уваги науковців. Серед іншого, на сьогоднішній день він 

заразом передбачає написання освітньої програми з чітко визначеними результатами 

навчання, які передбачають перевірку на відповідність національним та міжнародним 

стандартам та є високоякісним освітнім досвідом для студентів. 

Розробка програми включає в себе багато критичних елементів. Детально-розроблена 

пропозиція щодо освітньої програми може бути затверджена лише після її детального 

осмислення та аналізу, що запропоновано у Кроці 2, процесу самооцінювання 

запропонованої освітньої програми відповідно до чітких, деталізованих критеріїв, після 

консультацій із стейкхолдерами, збору даних та аналізу впливу на навколишнє середовище. 

Проте, перед цим можна розглянути деякі основні питання. 

 (Схема) 

 встановити, який освітньо-кваліфікаційний рівень потрібно досягти (бакалавр 

та інші), а також, нормативний та професійний контекст; 

 запропонувати умови до вступу, а також, очікувані результати навчання за 

програмою або відповідно до кожного модуля окремо; 

 запропонувати процес оцінювання очікуваних результатів навчання на рівні 

програми та модуля окремо; 

 запропонувати оптимальне освітнє середовище, включно з необхідним 

персоналом та визначеною формою навчання. 

 

1. Визначаючи кваліфікацію або переоцінюючи вже визначену, слід враховувати те, 

що, як очікується, досягнуть учні після закінчення навчання в контексті… 

(Схема) 

Legislation Bologna Declaration EQF Регулююча база Болонської декларації 

Європейська рамка кваліфікацій для навчання продовж життя 

University \ Study program educational verification університет\перевірка 

освітньої програми  

Stakeholders work field   робоче поле стейкхолдерів  

Peer study program EU \ world  огляд освітньої програми ЄС \ світ  

Expected competences Learning outcomes Очікувані компетентності Результати 

навчання 

Curriculum  навчальний план 

Course unit одиниця курсу 

Student placement студентські заняття 

Final proof  підсумкова перевірка 

Learning outcome c unit результати навчання відповідної одиниці 

Teaching learning activities викладацька та навчальна діяльність  



Evaluation \ assessment процеси аналізу \ оцінювання 

Evaluation learning outcomes аналіз результатів навчання    

 

2. Слід враховувати… 

(Схема) 

Компетенції, результати навчання 

Болонська декларація, Дублінські дескриптори, Європейська рамка кваліфікацій для 

навчання продовж життя, регулююча база 

Компетенції робочого поля 

Особливі компетенції університету 

Анульовані компетенції внаслідок проведення паралелі з ЄС та США 

Обрані студентами компетенції 

3. Зверніть увагу на модулі, що є складовими програми, та висловіть припущення щодо 

їх взаємозв’язку. 

4. При визначенні результатів навчання слід враховувати: 

(Схема) 

 

Intended leaning outcomes on the module level очікувані результати навчання на 

рівні модуля 

Intended leaning outcomes on the programme level очікувані результати навчання на 

рівні програми 

Programme objectives  цілі програми 

Mission \ vision of the HEI місія \ бачення ЗВО   

 

5. Зверніть увагу на моделі та варіанти процесу оцінювання.  

6. Зверніть увагу на співвідношення оцінки до модуля та результатів навчання 

відповідних освітніх програм. 

7. Зверніть увагу на необхідне кадрове забезпечення; чи є програма формату онлайн, 

дистанційною тощо; яке матеріально-технічне забезпечення/ресурси необхідні; 

скільки потрібно часу. 

 

8.2. Процес самооцінювання 

У сфері управління якістю вищої освіти самооцінювання – це процес 

систематичного та критичного самоаналізу, що приводить до відповідних суджень  та/або 

рекомендацій стосовно якості навчального закладу або освітньої програми. Ці 

рекомендації зосереджують свою увагу на оцінці освітньої програми. У цілому, 

самооцінка є сукупнім відображенням, що надає можливість підвищення якості освіти. 

Отриманий у результаті звіт також надає інформацію для групи перегляду, зовнішньої 

групи експертів, призначеної для проведення незалежної зовнішньої оцінки. 

Процес самооцінювання освітньої програми, як правило, проводиться її 

розробником за підтримки персоналу з управління якістю. Це передбачає систематичний 

збір адміністративних даних, опитування студентів та випускників, а також проведення 

модеративних інтерв'ю з викладачами та студентами; конструктивний аналіз (не опис чи 



переформулювання) інформації, зібраної у світлі конкретно встановлених критеріїв для 

затвердження (узгодження результатів навчання) освітньої програми; що призводить до 

двох висновків: 

 написаний звіт, у якому містяться висновки та рекомендації щодо вдосконалення з 

метою обґрунтування висновків щодо питання якості; 

 доповнено Довідник з освітньої програми/Документом освітньої програми.  

Ключовими компонентами для розробки ефективного процесу самооцінювання є: 

1) встановлення критеріїв (кожен критерій має певний намір та вимоги до виконання) 

має здійснюватися ЗВО (див. розділ 8.2.1. та 8.2.2.). Яка мета процесу оцінювання –   на які 

ключові питання він покликаний відповісти?  

2) визначення відповідної інформації/даних, які необхідно зібрати з метою 

забезпечення ефективного реагування на критерії, а також оптимальні механізми їх 

збирання; 

3) визначення відповідних стейкхолдерів з подальшою необхідною їх консультацією, 

та способами включення їх відгуку до ефективного реагування стосовно критеріїв; 

4) встановлення стандартів з метою висвітлення мінімального досягнутого 

результату; 

5) узгодження учасників процесу та їх ролей; 

6) визначення можливих суджень та висновків, а також, необхідних доказів для 

підтвердження; 

7) перегляд відповідно до отриманих відгуків; 

8) остаточна підготовка результатів у чітких та узгоджених форматах (Звіт з 

самооцінювання та пропонований Посібник з освітньої програми – Self-Study Report and 

Proposed Study Programme Handbook). 

 

8.2.1. Критерії для розробки та затвердження освітньої програми 

(впровадження процесу узгодження результатів навчання) – для використання у 

процесі самооцінювання  

У цьому розділі пропонуються широкі за змістом критерії для затвердження 

освітньої програми (включно з узгодженням навчальних досягнень). У наступному розділі 

детально розглядається можливість сприяння їм у процесі розвитку. Кожен ЗВО або 

агентство забезпечення якості освіти можуть адаптувати обрану версію з метою сприяння 

розвитку та внесенню змін на місцях. 

Глибоке розуміння цих критеріїв дозволить науковцям та їх колегам з управління 

якістю розробляти освітні програми з чіткими стандартами, ефективним навчальним 

середовищем. Критерії слід використовувати при:   

 Розробка освітніх програм; 

 Самооцінювання; 

 Внутрішнє оцінювання; 

 Зовнішнє оцінювання. 

8.2.2. Перетворення критеріїв для розробки та затвердження освітньої 

програми (впровадження процесу узгодження результатів навчання) у питання 

процесу самооцінювання 



Для того, щоб звернутись до критеріїв самооцінювання освітньої програми, слід 

враховувати багато понять та деталей, які лежать в основі викладення загальних критеріїв. 

Для прикладу представлений перелік питань, які можна задати собі, або які можуть 

виникнути у зовнішніх експертів, з метою оцінки відповідності. У процесі 

самооцінювання відповідь повинна бути на кожне поставлене запитання. Відповіді 

можуть зазначатись у Звіті та\або Посібнику з освітньої програми.  

Щоб відобразити або узгодити освітню програму з рамками кваліфікацій ( або 

Дублінськими дескрипторами) необхідно знати «звідки учень почав» та «куди він 

йде». З метою досягнення критеріїв процесу узгодження, будь ласка, чітко та зрозуміло дайте 

відповідь на питання: 

1.1. Чи існують докази того, що мінімальні очікувані результати навчання відповідають 

будь-яким застосовним стандартам предмету/області та відповідній Національній рамці 

кваліфікацій або за її відсутності Дублінським дескрипторам? 

1.2. Чи очікувані результати навчання освітньої програми відповідають дескрипторам 

рівнів бакалавр/магістр у НРК або Дублінських дескрипторах? 

1.3. Чи умови вступу (entry requirements) освітньої програми виражені чітко та чи 

узгоджені з національними нормами? 

1.4. Оскільки стандарти кваліфікацій (awards standards) є кумулятивними, чи може бути 

чітко продемонстровано, що вимоги щодо вивчення передумов для вивчення програми 

включають в себе знання, навички та компетентність, визначені на нижчих рівнях? 

1.5. Чи очікувані результати навчання підкреслюють глибокі результати навчання 

набагато більше, ніж тимчасові результати навчання?  

1.6. Чи очікувані результати навчання відповідають національному законодавству та 

міжнародним рекомендаціям? 

1.7. Чи чітко визначено у освітній програмі, модулі, що студент має знає та робити 

наприкінці модуля? 

1.8. Чи очікувані результати навчання відповідають наміченому професійному напрямку 

(робочій області) випускника цієї освітньої програми? 

1.9. Чи результати навчання освітньої програми належним чином відповідають типу 

(академічний, професійний-технічний, професійний) кваліфікації та вимогам, притаманним 

цій області? 

1.10. Чи результати навчання освітньої програми відповідають вимогам, 

встановленим досвідченими колегами як на національному, так і на міжнародному рівні, а 

також практикуючими членами спільноти відповідної області? 

1.11. Чи результати навчання відповідають потребам початкового фахівця в 

конкретній дисципліні? 

 

 

Пам’ятаючи, що освітня програма є процесом, який відбувається у 

відповідному середовищі та у конкретному контексті, запитайте та дайте чітку 

відповідь на питання: 

2.1. Чи  було приділено належну увагу процесу розробки та змісту навчального 

плану та освітніх програм? 



2.2. Чи результати навчання на рівні освітнього курсу підкріплюються 

результатами навчання на рівні модуля? 

2.3. Чи розроблено освітню програму з можливістю чіткого відображення 

співвіднесення результатів навчання освітньої програми  до зазначених модулів? 

2.4. Які існують докази того, що цільова аудиторія майбутніх учнів має змогу 

досягти очікуваних результатів навчання освітньої програми? 

2.5. Чи існує стратегія освітньої програми, яка дозволяє учням чітко, реально та 

за доцільності перейти від мінімального стандарту доступу до мінімального очікуваного 

результату навчання відповідної освітньої програми? 

2.6. Чи є зміст освітньої програми та навчальне середовище придатними для 

отримання очікуваних результатів навчання? Детальніше: 

(а) Чи є залучені особи до освітньої програми (асистенти, вчителі та ін.) у 

якості групи компетентними, щоб дати можливість студентам розробляти (досягти) 

очікуваних результатів навчання освітніх програм та оцінити досягнення студентів та їх 

вміння стосовно відповідних дисциплін?  

(b) Чи співробітники, які мають забезпечити як академічну, так і 

адміністративну підтримку освітньої програми, знайомі з будь-якими національними 

стандартами? 

(c) Яку підготовку/інструктаж було проведено цими співробітниками? 

(d) Які їх чітко визначені ролі та обов'язки? 

(e) Чи призначені особи компетентні виконувати свої функції? 

(f) Чи  освітнє середовище відповідної освітньої програми (матеріально-

технічне, соціальне та інтелектуальне, а також таке, що може бути віртуальним) 

 та його ресурси, такі як бібліотеки, онлайн-бази даних та матеріально-

технічні ресурси, такі як лабораторії, обладнання, навчальні центри та студії; 

 та людські ресурси, такі як викладачі, консультанти, радники та 

зовнішні експерти, де це можливо; 

 та інші допоміжні ресурси відповідають очікуваним результатам 

навчання відповідних освітніх програм? 

(g) Як представлені учні та як організований процес отримання зворотного 

зв’язку? 

(h) Чи зміст освітньої програми, включно зі списками літератури, лекціями та 

іншими матеріалами, які використовуються освітньою програмою, є доречним? 

(i) Чи є освітня програма доступною для людей з обмеженими можливостями? 

2.7. Чи передбачає освітня програма залучення справжніх освітніх можливостей з 

метою досягнення очікуваних результатів навчання освітньої програми? 

2.8. Чи забезпечується освітня програма на такому рівні, який дозволяє гарантовано та 

ефективно досягти студентам очікуваних результатів навчання? 

2.9. Чи можна розраховувати на те, що всі студенти, які мають право на отримання 

доступу до відповідної освітньої програми, повинні мати можливість складати предмети з 

цієї програми за умови, якщо вони докладають зусиль та дотримуються умов освітньої 

програми?  

2.10. У випадку модульної програми навчання обмеження щодо об’єднання модулів  

(the pool of modules) та безпосередньо навчальних шлях повинні бути прозорими та 



належним у світлі очікуваних результатів навчання освітньої програми. Чи існують 

ефективні рекомендації для студентів з питання вибору доречного навчального шляху? 

2.11. Чи освітня програма відповідає опорним точкам (де є доречним)7 

2.12. Чи надана чітка інформація для студентів про очікувані результати навчання 

модулів, змісту, методології навчання та викладання, процесу оцінювання, кредитів, 

навчальних матеріалів тощо, які представлені у зрозумілій формі у навчальному посібнику 

програми (див. надану модель) або у файлі опису модулів ЄКТС? 

2.13. Чи запропонована інформація про освітню програму та її процедури узгоджені з 

національною політикою? 

2.14. Чи наявна чітка інформація про кар'єрні можливості, надані освітньою 

програмою? (Наприклад, презентація освітньої програми не повинна змушувати студентів 

припускати, що успішне завершення освітньої програми дасть їм можливість працювати за 

відповідною професією або досягати успіху за іншою освітньою програмою, якщо це 

насправді не так. Якщо, наприклад, освітня програма розроблена для задоволення освітніх 

потреб відповідної професії або визнаної професійної організації це повинно бути чітко 

вказано) 

2.15. Чи використання у рамках освітньої програми системи ЄКТС або будь-яких інших 

кредитно трансферних систем та положень щодо визнання попереднього навчання 

відповідають будь-якій національнії політиці у цих сферах? 

2.16. Чи відповідає освітня програма поняттю справжньої освіти та чи задовольняє 

процес підготовки? 

(а) Чи має ЗВО докази стосовно того, що освітня програма задовольняє потреби 

освіти та підготовки цільової аудиторії студентів? 

(b) Чи освітня програма як процес та очікувані результати навчання освітньої 

програми врахували думки відповідних стейкхолдерів, таких як студенти, випускники, 

викладачі, роботодавці, відповідні консультативні органи, представники соціальних та 

громадських організацій? 

(с) Які дослідження були проведені для подальшої імплементації освітньої програми 

в області, для якої вона розрахована? 

(d) Чи може ЗВО продемонструвати, що запропонована освітня програма на 

належному рівні відповідає іншим, вже існуючими програмами? 

(e) Якщо ЗВО є державною установою або його освітня програма фінансується з 

державного бюджету, чи може підтвердити факт того, що при розробці освітньої програми 

заклад враховував відповідну державну політику? 

2.17. Чи є освітня програма життєздатною? 

(a) Чи має ЗВО готовий до виконання бізнес план (проект виконання) освітньої 

програми? (Це важливо з декількох причин. Наприклад, якщо освітня програма передбачає 

певний груповий обсяг, то вона може не функціонувати, як планувалося, у разі 

недостатнього або надмірного залучення) 

(b) Чи має ЗВО ефективний механізм подолання непередбачених обставин шляхом 

адаптації до змінни обставин або подолання неспроможності освітньої програми (з 

належним врахуванням інтересів учнів)? 

(с) Чи освітня програма відповідає місії та стратегії провайдера програми? 

2.18. Чи є чітко визначена форма навчання – дистанційна, електронна, денна, змішана 

тощо, і чи відповідає вона когорті очікуваних учасників та очікуваним результатам 

навчання освітньої програми? 



2.19. Чи існує визнання у колективі освітньої програми того факту, що інший спосіб 

надання послуг представляє собою іншу освітню програму, і кожна форма навчання є 

унікальною? 

2.20. Чи передбачена стратегія процесу оцінювання освітньої програми для освітньої 

програми в цілому та стратегія процесу оцінки модулів як окремих складових? 

2.21. Чи є освітня програма та стратегії процесу оцінювання модулів (формативне та 

сумативне оцінювання) зрозумілими та доцільними? Чи забезпечують вони перевірку 

досягнення очікуваних результатів навчання? 

2.22. Чи всі освітні програми та модулі мають на меті оцінити результати навчання? 

2.23. Чи всі процеси оцінювання здійсненні справедливо, офіційно, надійно та прозоро? 

Чи забезпечує процес розробки системи оцінювання достовірну оцінку очікуваних 

результатів навчання? 

2.24. Чи рішення щодо оцінки, розробки, розвитку та різноманітності, приймаються з 

врахуванням контексту освітньої програми та зосередженості на результатах навчання 

освітніх програм? 

2.25. Чи процес оцінювання заради навчання підкреслюється безпосередньо самим 

процесом оцінювання у навчанні? 

2.26. Чи може процес оцінювання перевірити на задовільному рівні, чи були досягнуті 

результати навчання компонентів начальної програми студентами? 

2.27. Що стосується магістерської програми, чи існує такий вид письмової роботи, в 

якій студент демонструє аналітичний потенціал або самостійну здатність вирішувати 

проблеми на певному освітньо-кваліфікаційному рівні? 

2.28. Чи процедури оцінювання освітньої програми студентів відповідають будь-яким 

інституційним та національним правилам оцінювання? 

2.29. Які механізми існують для зовнішніх експертів, де застосовується така модель 

моніторингу, і який інший механізм для моніторингу та перегляду змісту стандартів 

освітньої програми застосовується ? 

2.30. Чи впевнені, що завдання оцінювання вимагають високих стандартів навчання? 

2.31. Чи проводиться оцінювання та організація зворотного зв’язку у межах та між 

програмами, з метою забезпечення належної підготовки та практики студентів до 

проведення сумативної оцінки? 

2.32. Чи є наголос на процесі оцінки навчання в системах, які орієнтовані не лише на 

відмітки, оцінки та надійність? 

2.33. Чи є очевидним у процесі розробки освітньої програми, що існує розуміння 

обмежень певних стандартів процесу оцінювання? 

2.34. Чи студентів запрошують до участі у профільних об’єднаннях? 

2.35. Чи акцентується увага на створенні оціночної грамотності студентів через 

навчальний процес, в якому вони усвідомлюють, застосовують та відображають стандарти 

оцінювання?  

2.36. Чи можуть місцеві дисциплінарні об’єднання відігравати важливу роль у сприянні 

співпраці щодо стандартів процесу оцінювання? 

2.37.  Чи існують відповідні можливості презентації та зворотного зв’язку для 

студентів? Якщо освітня програма реалізується у декількох місцях, включно за іншою 

юрисдикцію, у якій спосіб здійснюється регулювання? 

2.38. Чи були розглянуті конкретні потреби різних форм надання та видів вищої освіти, 

наприклад, дистанційного, вечірнього, професійного, наукового та інших? 



 

8.2.3. Збір необхідних даних для самостійного навчання 

У світлі критеріїв для розробки та затвердження освітньої програми (див. вище) 

зрозуміло, що ЗВО буде потрібно зібрати та проаналізувати необхідні дані. Важливим 

елементом цього є виважений вибір кількісних даних. Кількісні дані покликані відповісти 

на поставлені питання. Вони можуть відрізнятися залежно від характеру ЗВО та 

запропонованої програми, але, як правило, включають в себе, серед іншого, таке: 

 Студентська статистика 

o Кількість вступників 

o Кількість випускників 

o Працевлаштування 

o Рівень продуктивності 

o Рівень стійкості 

 Фінансування 

o Ціни 

o Доступне фінансування 

o Рівні оплати 

 Дані щодо програм або установ для порівняння  

o Кількість схожих програм – на регіональному, національному та 

міжнародному рівнях 

o Кількість аплікантів та випускників схожих програм 

 Можливості працевлаштування для випускників цієї програми 

 

8.2.4. Проведення консультацій разом із стейкхолдерами та розгляд інституційної 

місії та інших питань навколишнього середовища 

Кожна нова програма повинна бути розпланована та презентована з багатьма (часто 

конкуруючими та змінними) контекстами, наприклад, інтелектуальним, професійним, 

фінансовим, інституційним та національним. Група з питань планування рідко має великий 

вплив на ці області, якщо такі є. Все ж, не можна їх ігнорувати: вони значною мірою 

впливають на успіх програми за допомогою багатьох різних способів. Доцільно зробити все 

можливе для оптимізації навчального середовища освітніх програм. Одним із способів є 

«проведення аналізу стейкхолдерів» та повторення такого роду вправ так часто, як це є за 

потрібне. 

Нижче наведено декілька питань, які потрібно поставити під час взаємодії з 

ключовими стейкхолдерами: 

1. Спільно з ВНЗ  

Чи буде потрібна організаційна та адміністративна підтримка? 

 кваліфікація добре відповідає стратегічним планам, пріоритетам та 

стратегічному плану розвитку університету тощо; 

 є топ-менеджери, які захищають цю конкретну освітню програму; 

 впевненість у тому, що будуть доступні навчальні ресурси та засоби; 



 маркетингове дослідження показало масштаб та характер потреб студентів; 

 стійкість (для ЗВО) та доступність (для студентів) зазначені у бізнес-плані; 

 побічна дія отримання освітньо-кваліфікаційного рівню є позитивною та 

оціненною; 

 проведена оцінка можливих ризиків: не виявлено! 

 

2. Суспільство 

Як ключові «зовнішні» стейкхолдери – нинішні та потенційні роботодавці, професійні 

асоціації, державні органи, державні установи, міжнародні організації, засоби масової 

інформації – переконаються, що цей освітньо-кваліфікаційний рівень є надзвичайно 

важливим для суспільних інтересів? 

 Вони брали участь та до їх думки прислухались в процесі планування 

 Працевлаштування та підприємництво враховані у освітній програмі та 

процесі оцінювання – планування кар'єрного розвитку, місця працевлаштування, 

стажування, бізнес-планування 

 Навчання на робочому місці доступне для студентів вечірньої форми 

навчання 

 Освітня програма розглядає вищу освіту у розрізі як місцевої, так і 

міжнародної 

 Досягнення студентів висвітлюються у засобах масової інформації 

 Ключові показники ефективності (KPI) будуть сформовані з огляду на думки 

зовнішніх експертів стосовно їх змісту 

 Може будити продемонстрована висока «ціна грошей» 

 Зовнішні стейкхолдери залучені до багатьох аспектів освітньо-

кваліфікаційного рівня 

 Професійні асоціації визнають присудження освітньо-кваліфікаційного рівня 

 Застосовуються національні/міжнародні опорні точки 

 Освітня програма активно залучає сучасні технології та робить окремий 

акцент на необхідності цифрової грамотності  

 

3. Програма/викладацька команда  

Чи співпрацює програма з викладацькою командою? 

 існує загальна думка стосовно того, яку Спільноту Спеціалістів-Практиків 

(мікро культура) хоче побудувати команда для та за допомогою студентів певного освітньо-

кваліфікаційного рівня 

 освітня програма є прогресивною, та є чимось більшим, аніж лише сума  

частин (модулів)  

 викладачі, адміністрація, допоміжний персонал у процесі навчання, всі 

працюють як команда 

 кожен розуміє свою особливу роль та обов'язки  

 схожі програми були вивчені та були прийняті корисні поради  

 супутні та потреби у підготовці були виявлені та висловленні 

 успіх освітньої програми є професійно необхідним для цілої команди 

 освітня програма підкріплена поза навчальною діяльністю/подіями 



 

4. Майбутні студенти 

Що Вам про них відомо? 

 Детальна інформація стосовно демографічної ситуації та характер попиту 

 Їх потреби, наявні знання та можливості, фонові знання та досвід, очікування, 

вподобання та інтереси 

 Їх готовність до проходження аспірантури, стилі навчання, мовні здібності 

 Їх особисті, наукові та кар’єрні сподівання 

Чи були вони залученні до процесу обговорення освітньої програми? 

 шаблони, місце, темп, теми, форми навчання та процес оцінювання 

 роль віртуального навчання (дистанційне, онлайн, пришвидшеними темпами) 

 стажування, місця працевлаштування, процес оцінювання навчання на основі 

професійних здібностей на робочому місці 

Статті, яким варто приділити увагу: 

Collecting and using student feedback on quality and standards of learning and teaching in 

HE - A report to HEFCE by the Centre for Higher Education Research and Information (Open 

University), NOP Research Group and SQW Ltd, 2003. http://oro.open.ac.uk/11876/4/  

Chenicheri Sid Nair Patricie Mertova, (2009), “Conducting a graduate employer survey: a 

Monash University experience", Quality Assurance in Education, Vol. 17 Iss 2 pp. 191 - 203 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09684880910951390 

 

8.3.Написання звіту стосовно самооцінки 

Команда з самооцінювання складає документ, який супроводжує запропонований 

Посібник з освітньої програми/Документ освітньої програми, який відповідає 

кожному критерію для узгодження освітньої програми, визначених у розділі 8.1. 

Звіт стосовно процесу самооцінювання вважається основним засобом для передачі 

інформації про узгодження освітньої програми з Національною рамкою кваліфікацій. Але 

у рівній мірі а, мабуть, навіть більш значимо, це служить у якості критичного відображення 

освітньої програми у рамках її процесів управління та способу, у який вона використовує 

результати навчання як центральну цінність у стратегічному розвитку навчального плану. 

Отже, звіт стосовно процесу самооцінювання не повинен бути лише описовим, але, також, 

має носити оцінювальний та синтетичний характер, тобто він повинен оцінювати сильні та 

слабкі сторони у представленні результатів навчання. Крім того, в аналізі слід враховувати 

не лише нещодавнє запровадження нового навчального плану, базованого на результатах 

навчання та НРК, але також очікування майбутніх розробок. 

Що стосується кожного критерію для узгодження освітньої програми, команда 

освітньої програми, тобто команда з самооцінювання, як правило, повинна провести 

SWOT-аналіз, визначити сильні сторони (Strengths), недоліки (Weaknesses), можливості та 

загрози (Opportunities and Threats). Це має призвести до початку планування заходів щодо 

вдосконалення освітньої програми, та її подальшого формулювання з врахуванням 

покращень. Зокрема, добре б було включити: 

http://oro.open.ac.uk/11876/4/
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09684880910951390


 Найважливіші сильні сторони освітньої програми 

 Найбільш відповідні можливості для вдосконалення та співставлення 

способів 

 Короткий опис неодмінних альтернативних варіантів поведінки освітньої 

програми як продовження поточних змін у відповідності до НРК. 

У кінці звіту повинні бути представлені висновки. Потім необхідно надіслати звіт 

зовнішнім експертам, залучивши внутрішні механізми управління якістю закладів вищої 

освіти.  

 

8.4.Зовнішній експертний огляд 

Зовнішній експертний огляд або його видозміна може бути проведений двічі. По-перше, 

ЗВО, можливо, забажає створити групу експертів для оцінки своїх програм відповідно до 

їх та будь-яких інших національних критеріїв. Після завершення цього внутрішнього 

процесу та імплементації будь-яких покращень, які виникають, ЗВО може подати освітню 

програму для зовнішньої оцінки агентствам із забезпеченням якості освіти. 

Експертний огляд – це процес, коли після збирання відповідної інформації внутрішнім 

науковим та допоміжним персоналом, його аналізу за критеріями узгодження освітніх 

програм (як зазначено у розділі 8.2.2), що підсумовуються підготовкою письмового звіту, 

пов'язаного з Посібником/Документом освітньої програми, тобто процесом 

самооцінювання, проводиться подальша зовнішня оцінка командою зовнішніх експертів, 

науковців, представників робочої галузі та представників студентства. Зазвичай це 

передбачає існування декількох різних етапів: 

a) призначення зовнішніх експертів та розподіл ролей 

b) аналіз звіту про самостійну роботу та докази, отримані під час візиту відповідно до 

критеріїв узгодження освітньої програми (зовнішні експерти повинні проходити підготовку 

за критеріями) 

c) організація візиту 

d) підготовка офіційного первинного звіту з рекомендаціями 

e) розгляд відповіді ЗВО на офіційний звіт 

f) підготовка кінцевого звіту та остаточних рекомендацій для подачі відповідному 

органу, уповноваженому приймати рішення 

g) можливо подальше спостереження (12 місяців) тією ж групою зовнішніх експертів 

або організацією, яка уповноважена групою зовнішніх експертів 

ЗВО (або зовнішнє агентство) має зазначені методичні рекомендації для всіх цих етапів 

або будь-яких інших елементів у процесі, які можуть мати відношення до їх контексту. ЗВО 

(або зовнішнє агентство) також повинен мати чіткі вказівки щодо повноважень та рішень, 

що надаються експертам. Повинно, щоб чітко зазначалось, що вимагається від експертів, 

перед ким вони звітують та які функції виконують.  

8.5. Звіт зовнішніх експертів 

Необхідно підготувати офіційний письмовий звіт, у тому числі рекомендації щодо 

подальшого схвалення чи перегляду освітньої програми, а також підготувати приклади 

належної практики або пропозицій щодо подальшого їх вдосконалення. Як правило, це 



готується призначеним секретарем, хоча в деяких моделях залучається кожен зовнішній 

експерт, що готує певний розділ, та ЗВО або Агентство, що збирає та готує повний звіт.  

Звіт має бути зрозумілим, чітко визначити критерії оцінювання для узгодження 

освітньої програми та навести відповідні докази на висновки та судження. Слід 

посилатися на різноманітні джерела відповідної інформації, такі як: 

 Звіт стосовно самооцінки та будь-які додатки 

 Частини з інтерв'ю та внутрішніх дискусій 

 Висновки зовнішніх експертів 

Зазвичай звіт розглядається декілька разів із урахуванням зауважень зовнішніх експертів 

перед тим, як остаточна його версія надсилається до ЗВО чи агентства. 

 

8.6. Відповідь ЗВО на звіт зовнішніх експертів 

Коли ЗВО або команда освітньої програми (команда з самооцінки) отримує офіційний 

звіт від групи зовнішніх експертів, вони повинні розглянути деталі відкрито та 

обґрунтовано. На додаток до надання зовнішнім експертам інформації про будь-які 

випадкові фактичні неточності, слід розробити офіційну відповідь від провайдера освітньої 

програми (ЗВО), включно з переглянутим документом освітньої програми, який стосується 

пропозицій зовнішніх експертів. 

8.7. Прийняття рішень на основі звіту 

У цьому процесі важливо, щоб усі сторони були ознайомлені з характером наданих 

рекомендацій та відповідальністю ЗВО та команди  освітньої програм відреагувати на них. 

Необхідно чітко визначити, де пролягають офіційні лінії влади та їх рішень, і які місцеві 

або національні регуляторні контексти існують. Наприклад, чи може команда освітньої 

програми відмовитись від поради зовнішніх експертів або хто офіційно має повноваження 

щодо затвердження освітньої програми? 

8.8  Підсумковий звіт, видавництво, надання доступу до публічної інформації 

Коли ЗВО підготує офіційну відповідь на звіт зовнішніх експертів, яка включає 

переглянуту освітню програму, вона, як правило, надсилається до зовнішніх експертів, щоб 

з'ясувати, чи стосується питань, викладених у звіті зовнішніх експертів. Якщо зовнішніх 

експертів задовольняє виконання вимог переглянутої освітньої програми за критеріями 

перевірки, зовнішні експерти приймають остаточне рішення (або надають рекомендацію 

уповноваженим приймати рішення) затвердити освітню програму чи ні. 

Звіт зовнішніх експертів, відповідь ЗВО та остаточне рішення/рекомендація зовнішніх 

експертів зазвичай публікуються на веб-сайті ЗВО, а також у будь-якому відповідному 

агентстві. Тривалість запропонованого процесу схвалення (у разі необхідності) повинна 

зазначатись разом із будь-яким механізмом моніторингу або подальшого контролю. 

 

 



Висновки  

У рамках проекту «ALIGN» мета процесу «узгодження» полягала у підтримці окремих 

університетів стосовно розробки їх освітніх програм та процесів забезпечення якості з 

метою відповідності європейським та національним стандартам (європейські та національні 

рамки кваліфікацій: EQF та NQF ). Це означає, що освітні програми розробляються, 

впроваджуються та розвиваються в університеті відповідно до європейських та 

національних рамок, і що кожен університет має чіткі та ефективні системи забезпечення 

якості, щоб забезпечити розробку, затвердження, контроль, підтримку та розвиток своїх 

освітніх програм, які відповідають національним та європейським вимогам. 

 Ключові елементи узгодження (на основі використання відповідних кваліфікацій для 

присвоєння ступеня на різних рівнях, студенто-центрованого навчання, результатів 

навчання, накопичення кредитів та мобільності, інституційних обов'язків щодо 

забезпечення якості освіти тощо) є порівняно простими.  

 Тим не менш, процеси узгодження часто є складними для будь-якого університету, 

включаючи технічні зміни (використання загальної номенклатури для кваліфікацій), 

концептуальні зміни (у розумінні студенто-центрованого навчання) та культурні зміни 

(створення університетської спільноти, в якій кожен має свою роль та відповідальність за 

підтримання та вдосконалення якості освіти). Тим не менш, процеси узгодження мають 

багато переваг за умови їх досягнення. 

 Сподіваємось, що ці Рекомендації зможуть слугувати довідником для ЗВО та 

зовнішніх агентств забезпечення якості у розробці власних інструментів для їх підтримки у 

процесі затвердження та узгодження результатів навчання з рамками кваліфікацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


