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АНОТАЦІЯ 

Тренінг-курс призначається для навчання викладачів та фахівців, які 

планують приймати участь у розроблені та впровадженні нових освітніх 

програм, сумісних з Національною рамкою кваліфікацій України та 

загальноєвропейськими рамками кваліфікацій.  

Тренінг-курс складається з п’яти розділів, які дозволяють ознайомитися з 

загальноєвропейськими рамками кваліфікацій, що запроваджені у 

Європейському просторі вищої освіти; із змістом і роллю національних рамок 

кваліфікацій та підходами до їх розроблення у Європейському просторі вищої 

освіти; з процесом розроблення, структурою, змістом та стратегією 

впровадження Національної рамки кваліфікацій України, а також з існуючими 

підходами до розроблення галузевих рамок кваліфікацій в європейських 

країнах. Тренінг-курс передбачає проведення лекцій та семінарів у групах до 

десяти осіб.  

 

ANNOTATION 

The training course is designed for training of those lecturers and experts who 

plan to take part in the development and implementation of new educational 

programmes compatible with the National Qualifications Framework of Ukraine and 

European qualifications frameworks. 

The training course consists of five sections which allow to get acquainted with 

European qualifications frameworks that are implemented in the European Higher 

Education Area; with the content and role of National Qualifications Frameworks and 

approaches to their development in the European Higher Education Area; with the 

development process, structure, content and implementation strategy of the National 

Qualifications Framework of Ukraine, as well as with existing approaches to 

development of Sectoral qualifications frameworks in European countries. The 

training course foresees lectures and seminars in groups of up to ten people. 
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1. Загальні відомості 

 

Тренінг-курс «Рамки кваліфікацій: призначення, розроблення та 

впровадження» сформовано в рамках Темпус-проекту 544524-TEMPUS-1-2013-

1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє 

середовище для українських університетів». 

 

1.1. Загальна інформація про проект QANTUS, його мета та цілі 

Метою Темпус-проекту 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES 

«Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських 

університетів» є підвищення якості та актуальності вищої освіти в Україні і 

збільшення конвергенції з розробками ЄС шляхом розроблення 

кваліфікаційних рамок.  

Цілями проекту визначено: 

- аналіз існуючих стандартів і методологій розроблення кваліфікаційних 

рамок у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та 

збалансованого природокористування; 

- розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони 

навколишнього природного середовища та збалансованого 

природокористування; 

- навчальні курси з розроблення та впровадження нових навчальних 

програм, сумісних з рамкою кваліфікацій у сфері екології, охорони 

навколишнього природного середовища та збалансованого 

природокористування. 

Одним з основних завдань проекту є ідентифікація і класифікація 

ключових загальних та предметно-орієнтованих компетентностей та 

результатів навчання для кваліфікацій в галузі наук про навколишнє 

середовище, що має забезпечити порівнянність кваліфікацій, які здобуваються 

в українських вищих закладах освіти, з різними рамками кваліфікацій та будуть 

сприяти розробленню освітніх програм. Ключові загальні та предметно-
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орієнтовані компетентності та результати навчання мають бути визначеними у 

галузевій рамці кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище, яка, у 

свою чергу, повинна узгоджуватись з Національною рамкою кваліфікацій та 

Європейськими мета-рамками. 

 

1.2. Мета і завдання курсу 

 

Тренінг-курс «Рамки кваліфікацій: призначення, розроблення та 

впровадження» призначений для навчання викладачів та провідних 

спеціалістів, які будуть приймати участь у розроблені та впровадженні нових 

освітніх програм, сумісних з рамками кваліфікацій.  

Завданнями тренінг-курсу є: 

- ознайомлення з загальноєвропейськими рамками кваліфікацій як 

інструментом розвитку Європейського простору вищої освіти; 

- ознайомлення з змістом і роллю національних рамок кваліфікацій та 

підходами до їх розроблення у Європейському просторі вищої освіти; 

- ознайомлення з історією розроблення, структурою, змістом та 

стратегією впровадження Національної рамки кваліфікацій України. 

 

1.3. Розробники курсу 

 

- Захарченко Вадим Миколайович, д.т.н., професор, проректор з науково-

педагогічної роботи Національного університету «Одеська морська академія»; 

- Парменова Дана Георгіївна, к.т.н., доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності Національного університету «Одеська морська академія».  
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2. Очікувані результати навчання за курсом 

 

Опанування тренінг-курсу «Рамки кваліфікацій: призначення, 

розроблення та впровадження» передбачає досягнення наступних результатів 

навчання: 

- знання основних підходів до описів кваліфікацій, що застосовуються у 

різних країнах; 

- розуміння призначення та сутності рамок кваліфікацій у розвитку ЄПВО 

та реалізації стратегії навчання впродовж життя; 

- знання та розуміння класифікацій рамок кваліфікацій; 

- знання основних європейських документів, які описують кваліфікації в 

європейському просторі; 

- розуміння ролі Рамки кваліфікацій у розвитку Європейського простору 

вищої освіти; 

- розуміння підходів до опису кваліфікацій вищої освіти та відмінностей 

між циклами вищої освіти; 

- знання та розуміння підходів до опису кваліфікацій у Рамці кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти; 

- знання та розуміння підходів до опису кваліфікаційних рівнів 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя; 

- знання та розуміння підходів до опису кваліфікаційних рівнів 

Національної рамки кваліфікацій України; 

- розуміння взаємозв’язків між Рамкою кваліфікацій ЄПВО та 

Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя; 

- розуміння цілей та функцій національних рамок кваліфікацій у 

національних системах вищої освіти; 

- знання типових загальноприйнятих кроків при розробленні 

національних рамок кваліфікацій; 

- знання відповідності рівнів та ступенів вищої освіти України 

кваліфікаційним рівням Національної рамки кваліфікацій України; 
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- розуміння принципів співставлення кваліфікацій здобутих у різних 

країнах Європейського простору вищої освіти на основі європейських та 

національних рамок кваліфікацій; 

- знання та розуміння підходів до розроблення галузевих рамок 

кваліфікацій в європейських країнах. 

 

3. Обсяг курсу 

Тренінг-курс «Рамки кваліфікацій: призначення, розроблення та 

впровадження» розраховано на обсяг 1 кредит ЄКТС (30 годин).  

 

4. План курсу 

4.1 Кількісна матриця курсу 

Назви розділів і тем тренінг-курсу 
Кількість 

годин 

1 2 

Розділ 1. Рамки кваліфікацій як інструмент розвитку 

європейського простору вищої освіти 
 

Рамки кваліфікацій як інструмент реалізації стратегії навчання 

впродовж життя 
1 

Роль рамок кваліфікацій у розвитку Європейського простору 

вищої освіти 
1 

Основні поняття та термінологія вищої освіти, що 

використовується у Європейському просторі вищої освіти 
2 

Разом за розділом 1 4 

Розділ 2. Загальноєвропейські рамки кваліфікацій  

Дублінські дескриптори 2 

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 2 

Європейська Рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя 3 

Співставлення Європейських метарамок кваліфікацій 5 

Разом за розділом 2 12 
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1 2 

Розділ 3. Національні рамки кваліфікацій у Європейському 

просторі вищої освіти 
 

Роль і місце національних рамок кваліфікацій у системі вищої 

освіти 
1 

Традиційні підходи до розроблення національних рамок 

кваліфікацій  
1 

Разом за розділом 3 2 

Розділ 4. Національна рамка кваліфікацій України  

Історія розроблення Національної рамки кваліфікацій в Україні 1 

Структура та зміст Національної рамки кваліфікацій України 5 

Впровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні 2 

Разом за розділом 4 8 

Розділ 5. Галузеві рамки кваліфікацій в Європейському 

просторі вищої освіти 
 

Мета та підходи до розроблення галузевих рамок кваліфікацій в 

Європейському просторі вищої освіти 
4 

Разом за розділом 5 4 

Усього годин по тренінг-курсу 30 

 
4.2. Розподіл часу на проведення лекційних занять 
 

Назви розділів і тем тренінг-курсу 
Кількість 

годин 

1 2 

Розділ 1. Рамки кваліфікацій як інструмент розвитку 

європейського простору вищої освіти 
 

Рамки кваліфікацій як інструмент реалізації стратегії навчання 

впродовж життя 
1 

Роль рамок кваліфікацій у розвитку Європейського простору 

вищої освіти 
1 
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1 2 

Основні поняття та термінологія вищої освіти, що 

використовується у Європейському просторі вищої освіти 
2 

Разом за розділом 1 4 

Розділ 2. Загальноєвропейські рамки кваліфікацій  

Дублінські дескриптори 1 

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 1 

Європейська Рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя 1 

Співставлення Європейських метарамок кваліфікацій 1 

Разом за розділом 2 4 

Розділ 3. Національні рамки кваліфікацій у Європейському 

просторі вищої освіти 
 

Роль і місце національних рамок кваліфікацій у системі вищої 

освіти 
1 

Традиційні підходи до розроблення національних рамок 

кваліфікацій  
1 

Разом за розділом 3 2 

Розділ 4. Національна рамка кваліфікацій України  

Історія розроблення Національної рамки кваліфікацій в Україні 1 

Структура та зміст Національної рамки кваліфікацій України 1 

Впровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні 2 

Разом за розділом 4 4 

Розділ 5. Галузеві рамки кваліфікацій в Європейському 

просторі вищої освіти 
 

Мета та підходи до розроблення галузевих рамок кваліфікацій в 

Європейському просторі вищої освіти 
2 

Разом за розділом 5 2 

Усього годин лекцій по тренінг-курсу 16 
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4.3. Теми семінарських занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Опис кваліфікацій вищої освіти у Дублінських дескрипторах 

та у Рамці кваліфікацій Європейського простору вищої освіти: 

спільні риси та відмінності 

4 

2. Опис кваліфікацій вищої освіти у Європейська Рамка 

кваліфікацій для навчання впродовж життя та її співставлення  

з Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 

4 

3. Опис кваліфікацій вищої освіти у Національної рамці 

кваліфікацій України 
4 

4. Галузеві та секторальні рамки кваліфікацій в Європейському 

просторі вищої освіти: огляд прикладів та їх аналіз 
2 

 Усього годин по семінарським заняттям тренінг-курсу 14 
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ГЛОСАРІЙ  

Основні поняття та терміни, що використовується у Європейському 

просторі вищої освіти 

 

Болонський процес (Bolognaprocess): Структурна й парадигмальна 

реформа вищої освіти в Європі, початок якій покладено підписанням 

Болонської декларації в 1999 р. у Болоньї (Італія) і яка спрямована на створення 

привабливого і конкурентоздатного Європейського простору вищої освіти. 

Реалізація перетворень здійснюється відповідно до комюніке (декларацій) 

конференцій міністрів, відповідальних за вищу освіту, що проводяться не 

рідше, ніж раз на два роки: 2001 (Прага), 2003 (Берлін), 2005 (Берген), 2007 

(Лондон), 2009 (Левен/Лювен-ля-Ньов), 2010 (Будапешт/Відень), 2012 

(Бухарест), 2015 (заплановано в Єревані). 

Взаємне визнання (Mutual recognition): Взаємна згода двох або більше 

інституційних органів щодо визнання кожним академічних ступенів, освітніх 

програм чи вищих навчальних закладів / закладів вищої освіти і підтвердження 

двома або більше агенціями забезпечення якості чи акредитації того, що 

методологія агенцій дотримана і відповідні процедури реалізовані належним 

чином. 

Дескриптори кваліфікацій (Descriptors of qualifications). Загальний опис 

кваліфікацій за рівнями (підрівнями, етапами, циклами) у термінах 

компетентностей. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, ЄКТС 

(European Credit Transfer and Accumulation System,ECTS): Система трансферу 

і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої 

освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх 

компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система 

ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, 

необхідного для досягнення визначених результатів навчання; навантаження 
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обліковується у кредитах ЄКТС. В ЄКТС навантаженню одного навчального 

року за денною формою відповідають 60 кредитів. 

Європейський простір вищої освіти, ЄПВО (European Higher Education 

Area, EHEA): Простір вищої освіти країн-учасниць Болонського процесу, що 

проводять узгоджену і прозору освітню політику. Болонською декларацією у 

1999 р. проголошено формування до 2010 р. привабливого і 

конкурентоздатного Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), 

Будапештсько-Віденською декларацією у 2010 р. заявлено про його створення. 

Комюніке, прийнятим у Льовені/Лувен-ла-Ньові (2009 р.), визначено стратегію 

розвитку ЄПВО до 2020 р. Основними інструментами ЄПВО є Європейська 

кредитна трансферно-накопичувальна система, національні рамки кваліфікацій, 

сумісні з Рамкою кваліфікацій ЄПВО (2005 р.), та Додаток до диплома. 

Кваліфікація (Qualification): Офіційний результат оцінювання і 

визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів 

вищої освіти, що засвідчується відповідним документом (ступінь, диплом, 

сертифікат або інше свідоцтво) про вищу освіту. 

За концепцією Міжнародної стандартної класифікації професій 

кваліфікація - здатність особи виконувати завдання і обов'язки певного виду 

діяльності, визначається рівнем і спеціалізацією освіти (формальної, 

неформальної, інформальної). Сучасне розуміння кваліфікації як «втілення 

певної якості» (лат.) виходить за межі придатності для професійної діяльності 

та не обмежується її професійними ознаками. Рамки (як певне шкалювання) 

кваліфікацій передбачають принципову їх вимірюваність (визначеність) і 

градацію. Для забезпечення цього кваліфікації описуються в термінах 

результатів навчання, останні, у свою чергу, формулюються в термінах 

компетентностей (реалізаційні здатності особи). Термін «кваліфікація» охоплює 

широке різноманіття результатів формального, неформального, інформального 

навчання як в освітній системі, так і поза нею. З огляду на провайдера 

кваліфікацій вони поділяються на академічні / освітні (надаються освітньою 
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системою на основі освітніх стандартів) та професійні (надаються переважно 

роботодавцями або спільно з ними на основі професійних стандартів, 

вироблених у сфері праці). 

У Лісабонській конвенції з визнання кваліфікацій вищої освіти в 

європейському регіоні (1997 р.), спрямованій на зіставлення, порівнювання і 

встановлення еквівалентності документів про вищу освіту різних країн, 

документах Європейського простору вищої освіти під кваліфікацією також 

розуміють будь-який ступінь, звання, диплом або інше свідоцтво, що надані 

компетентним органом і засвідчує успішне закінчення відповідної програми з 

вищої освіти. 

Компетентнісний підхід (Competence-based approach): 

Підхід до визначення результатів навчання, що базується на їх описі в 

термінах компетентностей. Компетентнісний підхід є ключовим 

методологічним інструментом реалізації цілей Болонського процесу та за своєю 

сутністю є студентоцентрованим. 

Компетентність/компетентності (Competence, competency / 

competences, competencies). Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти. 

Компетентності лежать в основі кваліфікації випускника. Компетентність 

(компетентості) як набуті реалізаційні здатності особи до ефективної діяльності 

не слід плутати з компетенцією (компетенціями) як наданими особі 

повноваженнями. 

Компетенція/компетенції (Competence, competency/competences, 

competencies). Надані (наприклад, нормативно-правовим актом) особі (іншому 

суб'єкту діяльності) повноваження, коло її (його) службових й інших прав і 

обов'язків. Слід відрізняти поняття компетенції/компетенцій від 

компетентності/компетентностей як набутих реалізаційних здатностей особи. 
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Кредит ЄКТС (Credit ECTS): одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, яка використовується в Європейській 

кредитній трансферно-накопичувальній системі (ЄКТС), необхідного для 

досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. 

Певна кількість кредитів ЄКТС призначається всім компонентам 

освітньої програми та програмі в цілому. Обсяг одного кредиту ЄКТС 

становить 30 годин за Законом України «Про вищу освіту». Навантаження 

одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 

60 кредитів ЄКТС. 

Освітні кваліфікації (Educational qualifications): Кваліфікації, що 

присуджуються в освітній системі на основі освітніх стандартів. У вищій освіті 

освітні кваліфікації називають ступенями. 

Професійні кваліфікації (Professional qualifications): 

Кваліфікації, які надаються з урахуванням професійних стандартів, що 

діють у сфері праці, і відображають здатність особи виконувати завдання і 

обов'язки певного виду професійної діяльності. За суб'єктом надання 

професійні кваліфікації поділяються на кар'єрні (надаються у сфері праці) та 

освітні (надаються у сфері освіти). Серед професійних кар'єрних кваліфікацій - 

кваліфікаційні розряди, ранги, класні чини, категорії, звання тощо. 

Професійні освітні кваліфікації (Professional educational qualifications). 

Освітні кваліфікації, які орієнтовані на вихід випускника на ринок праці, 

здійснення професійної діяльності та надаються в освітній сфері з урахуванням 

професійних стандартів за результатами виконання професійних освітніх 

програм. Професійні освітні кваліфікації не слід плутати із академічними 

кваліфікаціями (ступенями), що орієнтовані на подальше навчання, або 

професійними кар'єрними кваліфікаціями, які надаються роботодавцями у сфері 

праці. 

Рамка кваліфікацій (Qualifications framework): Цілісний структурований 

опис кваліфікаційних рівнів, через який можуть бути виражені та співвіднесені 

між собою в узгоджений спосіб усі кваліфікації у певній системі кваліфікацій. 
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Рамки кваліфікацій визначають результати навчання, виражені в термінах 

компетентностей, для кваліфікацій певних рівнів. 

Розрізняють загальноєвропейські, національні та галузеві рамки 

кваліфікацій. 

До загальноєвропейських рамок кваліфікацій відносяться Європейська 

рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя, Рамка кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти. 

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (Framework 

for Qualifications of the European Higher Education Area, FQ EHEA): 

Всеохоплююча рамка (шкала) кваліфікацій, яка розроблена для вищих 

навчальних закладів/закладів вищої освіти Європи, прийнята на Бергенській 

конференції (2005 р.), описує три послідовні цикли вищої освіти: перший, 

включаючи короткий, (бакалаврський), другий (магістерський) і третій 

(докторський). Для опису кваліфікаційних рівнів рамки використовуються 

Дублінські дескриптори, що складаються з п'яти видів компетентностей 

(результатів навчання): знання і розуміння; застосування знань і розуміння; 

формування суджень; комунікація; здатність до подальшого навчання, 

розвитку, а також кредитний вимір для першого і другого циклів. 

Результати навчання (Learning outcomes). Сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за 

певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

Результати навчання в сукупності із критеріями їх оцінювання 

визначають мінімальні вимоги до присвоєння кредитів, у той час, як 

виставлення оцінок ґрунтується на співставленні реальних навчальних 

досягнень студента із мінімальними вимогами. Реальні результати навчання 

відрізняються від навчальних цілей (очікуваних результатів) тим, що 

стосуються навчальних досягнень студента, тоді як цілі навчання є намірами 

викладача (запланованими результатами). Термін «результати навчання» є 

одним з основних термінів Болонського процесу і важливий для розуміння та 
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порівняння розмаїття академічних ступенів (кваліфікацій) в Європі, зміни 

освітньої парадигми з процесної на результатну. Останнє означає перехід від 

підходу в побудові освітніх програм і викладанні, орієнтованого на викладача, 

до студентоцентрованого підходу. 
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5. Зміст курсу 

 

Розділ 1. Рамки кваліфікацій як інструмент розвитку європейського 

простору вищої освіти  

 

Створення ефективних систем описів та позиціонування кваліфікацій 

відіграє найважливішу роль у становленні та розвитку Європейського простору 

вищої освіти (ЄПВО).  

Розроблення концептуальних підходів до опису кваліфікацій на 

теперішній час є найважливішим пріоритетом для багатьох країн, які 

впроваджують реформи згідно Болонського процесу. Ці процеси не 

обмежуються Європою та вищою освітою, а поширюються на інші сфери освіти 

й підготовки, а також на інші частини Світу, такі, як Австралія, Нова Зеландія, 

Південна Африка. Ситуація у цій сфері є досить непростою і ускладнюється 

наявністю декількох різних підходів. Існують різні підходи для описів та 

вимірювань навчальних (освітніх) програм. Серед таких підходів є підходи, що 

базуються на терміні (роках) навчання, на кредитах (кредитних одиницях), на 

ідентифікації результатів навчання та компетентностей та інші. 

Більшість положень, визначених у програмних документах Болонського 

процесу, можуть бути реалізовані шляхом розроблення чітких рамок 

кваліфікацій, заснованих на результатному підході та спільній методології їх 

опису. 

Традиційні моделі і методи опису кваліфікаційних структур (систем 

кваліфікацій) полягає у застосуванні результатів навчання та компетентностей, 

рівнів та ідентифікаторів рівнів, предметних показників та дескрипторів 

кваліфікацій. Без цих загальних підходів досягти повного визнання, реальної 

прозорості та створення ефективного Європейського простору вищої освіти 

буде значно складніше.  
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Поняття рамок кваліфікацій не може розглядатись відокремлено від 

основних цілей вищої освіти та їх багатовимірності. У широкому розумінні, в 

рамках Болонського процесу визначені чотири основних цілі вищої освіти: 

- підготовка до ринку праці; 

- підготовка до життя у якості активного громадянина демократичного 

суспільства; 

- розвиток особистості; 

- розвиток широкої передової бази знань.  

Звернемо увагу, що перші три цілі вищої освіти акцентовані на людині, 

яка здобуває певну кваліфікацію. Щодо четвертої цілі вищої освіти, то акцент 

робиться на рівні суспільства, що не в останню чергу пов’язано зі зв’язком 

кваліфікацій із здатністю до працевлаштування та іншими соціальними цілями. 

Проте у кожному з чотирьох випадків у центрі уваги є особистість та соціальні 

виміри.  

У сучасному світі рамки кваліфікацій стають інструментом публічної 

політики, що забезпечує реалізацію стратегії навчання впродовж життя та 

сприяє: 

- формуванню суспільства, заснованого на знаннях; 

- більш ефективній взаємодії систем освіти та ринку праці; 

- розвитку мобільності як у географічному, так і професійному контекстах; 

- забезпеченню належної компетентності та конкурентної спроможності 

особистості впродовж життя та запобіганню ранньому виходу людей з ринку 

праці й активного життя. 

Будь-яка рамка кваліфікацій являє собою цілісний структурований опис 

кваліфікаційних рівнів, через який можуть бути виражені та співвіднесені між 

собою в узгоджений спосіб усі кваліфікації [1]. 

Рамки кваліфікацій відіграють ключову роль у розвитку Європейського 

простору вищої освіти, зокрема, вони: 

- створюють системи ідентифікації та порівняння кваліфікацій; 
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- допомагають роботодавцям, громадянам та суспільству в цілому 

розуміти весь спектр кваліфікацій та їх співвідношення між собою;  

- дозволяють розробляти та оптимізувати траєкторії навчання; 

- створюють основи для розроблення освітніх і професійних стандартів, 

що ґрунтуються на результатах навчання (компетентностях); 

- сприяють визнанню кваліфікацій;  

- сприяють мобільності (як у «міжпрофесійному», так і у географічному 

контекстах). 

Рамки кваліфікацій є важливими для тих, хто користується 

кваліфікаціями, зокрема, осіб, які навчаються, та роботодавців. 

Рамки кваліфікацій: 

- визначають, що особи, які навчаються, мають знати та розуміти, до чого 

мають бути здатними на базі конкретної кваліфікації. Іншими словами - рамки 

кваліфікацій визначають «узагальнені» результати навчання (навчальні 

результати) для кваліфікацій (групи кваліфікацій) певних рівнів; 

- ілюструють, як взаємодіють кваліфікації у системі освіти, або у системі 

вищої освіти, та як особа може поступово здобувати різні кваліфікації. 

У зв'язку з цим, рамки кваліфікацій більше фокусуються на результатах 

навчання (навчальних результатах), ніж на процесі / процедурах. 

Рамки кваліфікацій покликані бути інструментами для: 

- осіб, які навчаються; 

- розробників стандартів вищої освіти, навчальних програм вищої освіти 

(освітніх програм); 

- компетентних національних органів. 

Рамки кваліфікацій повинні допомагати особам, які навчаються 

(студентам), поступово здобувати кваліфікації в межах певної освітньої 

системи, так само, як і рухатись між різними системами. У цьому контексті 

рамки кваліфікацій покликані сприяти мобільності в межах певної системи 

освіти та мобільності на міжнародному рівні. 
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Контрольні запитання за розділом 1 

1. Які основні підходи для описів та вимірювань навчальних (освітніх) 

програм та кваліфікацій застосовуються у різних країнах?  

2. Яке призначення рамок кваліфікацій у процесі реалізації стратегії 

навчання впродовж життя? 

3. Що собою являють рамки кваліфікацій і ким вони можуть 

використовуватись? 

4. Яку роль відіграють Рамки кваліфікацій у розвитку Європейського 

простору вищої освіти? 

 

 

Розділ 2. Загальноєвропейські рамки кваліфікацій 

 

Усі країни-учасниці Болонського процесу зобов'язалися до 2010 року 

розробити національні рамки кваліфікацій, сумісні з всеохоплюючою рамкою 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (QF-EHEA). Такі 

зобов'язання були взяті у 2005 р. та відображені у Бергенському комюніке [2]. 

Необхідність спрямування зусиль на розроблення та імплементацію 

національних рамок кваліфікацій була також підтверджена в 2007 р. у 

Лондонському комюніке [3]. 

У Європейському просторі вищої освіти рамки кваліфікацій 

запроваджуються на загальноєвропейському та національному рівнях та 

поділяються на: 

- Європейські метарамки кваліфікацій (Рамка кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти [4] та Європейська рамка кваліфікацій для навчання 

впродовж життя [5]); 

- Національні рамки кваліфікацій, які повинні охоплювати усі освітні 

кваліфікації (кваліфікації вищої освіти) у національній системі освіти. 

Окрім цього, з метою визначення загальних вимог до результатів 

навчання для здобувачів кваліфікацій за галузевими ознаками. 
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запроваджуються галузеві рамки кваліфікацій, які мають охоплювати усі 

освітні кваліфікації (кваліфікації вищої освіти) в межах певних галузей освіти. 

 

2.1. Дублінські дескриптори 

 

У 2002 році на засіданні ініціативної групи JQI (Joint Quality Initiative) 

були вперше запропоновані прототипи Дублінських дескрипторів для 

бакалаврів і магістрів, а у 2004 році на зустрічі JQI в Дубліні було 

запропоновано визначення "Дублінські дескриптори" для кращого розуміння 

дескрипторів в контексті Берлінського комюніке і їх можливого використання в 

майбутньому. Також на цій зустрічі був запропонований ряд загальних 

дескрипторів для кваліфікації третього циклу вищої освіти. Дескриптори для 

вищої освіти короткого циклу (в межах першого циклу) були запропоновані 

після зустрічі JQI в Дубліні 18 жовтня 2004 року.  

Дублінські дескриптори призначені в першу чергу для порівняння 

(верифікації) рівнів кваліфікації а, отже, і національних рамок кваліфікацій. 

Однак вони не є вичерпними, тому національні рамки можуть мати додаткові 

елементи або результати навчання, і можуть мати більш детальні і специфічні 

функції. 

Дублінські дескриптори стали основним документом для впровадження 

трициклової системи вищої освіти. Фактично Дублінські дескриптори являють 

собою опис кожного з цих циклів (першого, другого, третього та короткого 

циклів) через результати навчання, які у загальному вигляді представляють 

визначення наступних компетентностей: 

1. Знання і розуміння (Knowledge and understanding). 

2. Застосування знань і розумінь (Applying knowledge and understanding). 

3. Формування суджень (Making judgements). 

4. Комунікація (Communication). 

5. Уміння навчатися (Learning skills). 
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Такий опис циклів вищої освіти робить акцент не на тривалості навчання, 

а на результатах навчання, які повинні бути досягнуті для присвоєння 

відповідної кваліфікації. 

Текст Дублінських дескрипторів для короткого циклу, першого циклу, 

другого циклу та третього циклу англійською мовою наведений у додатку 1. 

Назви кваліфікацій на кожному із циклів у різних країнах можуть 

відрізнятися, але сутність відмінностей між циклами полягає у складності 

результатів навчання для кожної кваліфікації, що здобувається. Найбільш 

поширена назва кваліфікації/ступеня першого циклу вищої освіти – бакалавр, 

другого циклу – магістр та третього циклу – доктор. 

У додатку 2 представлені головні відмінності між циклами вищої освіти, 

описаними у Дублінських дескрипторах, які ілюструються наступною різницею 

опису характеристик Дублінських дескрипторів по основним загальними 

компетентностями: 

1. Знання і розуміння: 

- для першого циклу вищої освіти (кваліфікація бакалавр) забезпечуються 

і підтримуються за посередництвом передової навчальної літератури і шляхом 

ознайомлення з новітніми знаннями у певній сфері навчання; 

- для другого циклу вищої освіти (кваліфікація магістр) забезпечують 

основу, або можливості, для розробки певної новизни в процесі розвитку або 

застосування ідей, часто в контексті досліджень; 

- для третього циклу вищої освіти (кваліфікація доктор) передбачають 

системне розуміння певної сфери навчання та володіння відповідними 

методами досліджень у даної галузі. 

2. Застосування знань і розумінь: 

- для першого циклу вищої освіти (кваліфікація бакалавр) 

демонструються через розробку і підтримку аргументів; 

- для другого циклу вищої освіти (кваліфікація магістр) демонструються 

через здатність розв'язувати проблеми у нових або незнайомих сферах у рамках 

більш широкого (або міждисциплінарного) контексту; 
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- для третього циклу вищої освіти (кваліфікація доктор) демонструється 

через здатність розпочинати, розробляти, впроваджувати та адаптовувати 

вагомі процеси досліджень, що характеризуються науковою цілісністю та 

розглядаються в контексті наукового внеску, який розширює існуючі межі 

знань шляхом здійснення значного обсягу дослідницької роботи, результати 

якої представлені у вигляді реферованих національних чи міжнародних 

публікацій. 

3. Формування суджень: 

- для першого циклу вищої освіти (кваліфікація бакалавр) передбачає збір 

та інтерпретацію відповідних даних; 

- для другого циклу вищої освіти (кваліфікація магістр) засвідчує 

здатність інтегрувати знання та опрацьовувати їх комплексність (складність), 

формулювати судження на основі неповних даних; 

- для третього циклу вищої освіти (кваліфікація доктор) потребує 

здатності до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових і складних ідей. 

4. Комунікація: 

- для першого циклу вищої освіти (кваліфікація бакалавр) здатність до 

обміну інформацією, ідеями, проблемами та їх рішеннями; 

- для другого циклу вищої освіти (кваліфікація магістр) здатність до 

обміну науковими знаннями та науковими висновками та їхнє донесення (в 

обмеженому масштабі) до фахівців і не спеціалістів (у формі монологу); 

- для третього циклу вищої освіти (кваліфікація доктор) здатність до 

обміну науковою інформацією між колегами подібного вченого рівня, її 

донесення до більш вченої наукової спільноти і суспільства в цілому (у формі 

діалогу) у певній сфері знань. 

5. Уміння навчатися: 

- для першого циклу вищої освіти (кваліфікація бакалавр) розвинуті до 

такої міри, за якої можливе здійснення навчання з високим рівнем 

самостійності; 
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- для другого циклу вищої освіти (кваліфікація магістр) розвинуті до такої 

міри, за якої можливе здійснення самокерованого чи самостійного навчання; 

- для третього циклу вищої освіти (кваліфікація доктор) покликані 

сприяти, в рамках академічного чи професійного контексту, технологічному, 

соціальному та культурному прогресу. 

 

2.2. Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 

 

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (The framework 

of qualifications for the European Higher Education Area (QF-EHEA)) була 

прийнята у 2005 році на конференції Європейських міністрів, відповідальних за 

вищу освіту, та базується на Дублінських дескрипторах, ухвалених у 2004 році, 

але вона не містить опису короткого циклу вищої освіти.  

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) 

охоплює кваліфікації вищої освіти та дійсна для усіх країн-учасниць ЄПВО 

незалежно від того, чи є вони членами Європейського Союзу, чи ні. Вона 

репрезентує «обличчя» європейських кваліфікацій вищої освіти по відношенню 

до усього іншого світу. 

Рамка кваліфікацій ЄПВО встановлює загальні параметри, в межах яких 

кожна країна має розробити власну національну рамку кваліфікацій, яка має 

безпосередньо впливати на програми вищої освіти (програми навчання). 

Рамка кваліфікацій ЄПВО надає опис загальноприйнятих першого, 

другого та третього циклів вищої освіти (бакалавр – магістр – доктор) на основі 

такого набору дескрипторів результатів навчання (навчальних результатів): 

- знання та розуміння; 

- застосування знань і розумінь; 

- формування суджень; 

- комунікація; 

- уміння навчатися. 
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Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти англійською 

мовою без урахування короткого циклу наведено у додатку 3.  

Рамка кваліфікацій ЄПВО крім формулювання результатів навчання 

також визначає обсяг програм підготовки для кожного з циклів у кредитах 

ЄКТС (ECTS) (Європейська система переводу и накопичення кредитів - 

European Credit Transfer and Accumulation System): 

- для першого циклу (бакалавр) - від 180 до 240 кредитів ЄКТС; 

- для другого циклу (магістр) - від 90 до 120 кредитів ЄКТС та мінімальні 

вимоги можуть складати 60 кредитів ЄКТС на другому рівні циклу; 

- для третього циклу (доктор) - обсяг не визначено. 

У пов'язаних із Рамкою кваліфікацій ЄПВО документах, зокрема, у 

матеріалах Копенгагенської конференції з питань Рамки кваліфікацій ЄПВО 

2005 р. [6] та звіті Болонської робочої групи з питань рамок кваліфікацій 2005 

р. [7], наведено також опис короткого циклу в межах першого циклу вищої 

освіти ЄПВО на основі такого ж самого набору дескрипторів результатів 

навчання. Таким чином Рамка кваліфікацій ЄПВО стала офіційним 

документом, який впроваджує результатний (компетентністний) підхід до 

здобуття кваліфікацій вищої освіти. 

 

2.3. Європейська Рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя 

 

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя (European 

Qualifications Framework for lifelong learning (EQF-LLL)) охоплює всі рівні 

освіти та є дійсною для країн-членів Європейського Союзу, країн, що 

вступають до Європейського Союзу, та країн Європейського економічного 

простору. Рекомендації щодо впровадження Європейської рамки кваліфікацій 

для навчання впродовж життя ухвалені Європейським Парламентом та Радою 

Європейського Союзу у 2008 р. [8]. 

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя надає 

загальний опис восьми прийнятих у Європейському Союзі кваліфікаційних 
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рівнів. Кожний із восьми рівнів визначений набором дескрипторів, що 

відображують результати навчання (навчальні результати), притаманні 

кваліфікаціям цього рівня, у термінах знань, умінь, автономності та 

відповідальності. Зіставлення вищих кваліфікаційних рівнів Європейської 

рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя з кваліфікаційними рівнями 

(циклами) Рамки кваліфікацій ЄПВО задокументовано безпосередньо у 

дескрипторах Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя. 

Дескриптори кваліфікаційних рівнів Європейської рамки кваліфікацій для 

навчання впродовж життя англійською мовою наведені у додатку 4.  

Кваліфікаційні рівні Рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя 

відповідають дескрипторам певних циклів Рамки кваліфікацій ЄПВО: 

- рівень 5 Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя 

відповідає результатам навчання короткого циклу вищої освіти (в межах 

першого циклу вищої освіти) Дублінських дескрипторів; 

- рівень 6 відповідає результатам навчання першого циклу Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти; 

- рівень 7 відповідає результатам навчання другого циклу Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти; 

- рівень 8 відповідає результатам навчання третього циклу Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.  

 

2.4. Співставлення Європейських метарамок кваліфікацій 

 

Зазначені дві всеохоплюючі європейські рамки кваліфікацій мають 

частково різну термінологію та різну систему дескрипторів (описів результатів 

навчання). У той же час, вони мають багато спільного і створюють підґрунтя 

для розроблення національних рамок кваліфікацій, які б узгоджувались як з 

Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя, так і з 

Рамкою кваліфікацій ЄПВО. Це було підкреслено міністрами, відповідальними 

за вищу освіту, у Лондонському комюніке ще у 2007 р. [3].  
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Зіставлення кваліфікаційних рівнів та дескрипторів Рамки кваліфікацій 

для навчання впродовж життя та Рамки кваліфікацій Європейського простору 

вищої освіти наведені у таблицях 2.1 та 2.2. 

 

Таблиця 2.1. Кваліфікаційні рівні європейських рамок кваліфікацій 

Європейська рамка кваліфікацій для 
навчання впродовж життя 

Рамка кваліфікацій Європейського простору 
вищої освіти 

Рівень 1  
Рівень 2  
Рівень 3  
Рівень 4  
Рівень 5 Короткий цикл 
Рівень 6 Перший цикл 
Рівень 7 Другий цикл 
Рівень 8 Третій цикл 

 

Таблиця 2.2. Дескриптори європейських рамок кваліфікацій 
Європейська рамка кваліфікацій  
для навчання впродовж життя 

Рамка кваліфікацій  
Європейського простору вищої освіти 

▪ Знання; 
▪ Уміння (когнітивні, та практичні); 
▪ Автономність і відповідальність 

▪ Знання та розуміння; 
▪ Застосування знань та розумінь; 
▪ Формування суджень; 
▪ Комунікація; 
▪ Уміння навчатися 

 

Слід зауважити, що Європейська рамка кваліфікацій для навчання 

впродовж життя описує усі рівні кваліфікацій на відміну від Рамки кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти, яка відображує результати навчання 

тільки для кваліфікацій вищої освіти. 

У додатку 5 наведено співставлення дескрипторів рамки кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти, сформованої на основі Дублінських 

дескрипторів, з дескрипторами Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

впродовж життя.  

Рамки кваліфікацій у ЄПВО не покликані накладати адміністративні 

обмеження або робити національні системи освіти ідентичними. Навпаки, 

рамки кваліфікацій у Європі покликані бути інструментом для встановлення 
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балансу між тим, що має бути спільним (загальним), та національною 

специфікою. У цьому контексті загальноєвропейські рамки кваліфікацій 

сприяють прозорості шляхом встановлення загальних основ (підходів) для 

різноманітності, яка є однією з переваг європейської вищої освіти та є 

інструментом, що сприяє розумінню цієї різноманітності. Це означає, що 

національні рамки кваліфікацій повинні мати багато спільного, але не повинні 

бути повністю ідентичними. 

Європейські метарамки кваліфікацій можуть застосовуватися для 

співставлення (порівняння) кваліфікацій різних національних кваліфікаційних 

систем з метою забезпечення міжнародного визнання кваліфікацій здобутих у 

різних країнах. 

 

Контрольні запитання за розділом 2 

1. На яких рівнях розробляються рамки кваліфікацій у Європейському 

просторі вищої освіти? 

2. Які рівні вищої освіти описують Дублінські дескриптори? 

3. Яким чином Дублінські дескриптори описують кваліфікації вищої 

освіти? 

4. У чому сутність відмінностей між циклами вищої освіти відповідно 

Дублінським дескрипторам? 

5. Яке призначення Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої 

освіти? 

6. Які кваліфікації описує Рамка кваліфікацій Європейського простору 

вищої освіти? 

7. Назвіть якими дескрипторами результатів навчання описуються 

кваліфікації у Рамці кваліфікацій ЄПВО? 

8. Який обсяг освітніх програм встановлено для кожного циклу вищої 

освіти у Рамці кваліфікацій ЄПВО? 

9. Що собою являє Європейська рамка кваліфікацій для навчання 

впродовж життя? 
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10. Як співставляються рівні Європейської рамки кваліфікацій для 

навчання впродовж життя з циклами вищої освіти Рамки кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти? 

11. Як співставляються дескриптори результатів навчання Європейської 

рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя з дескрипторами Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти? 

12. Як можуть використовуватися європейські рамки кваліфікацій для 

національних систем вищої освіти? 

 

 

Розділ 3. Національні рамки кваліфікацій у Європейському просторі 

вищої освіти 

 

3.1. Роль і місце національних рамок кваліфікацій у системі вищої 

освіти  
 

Усі країни-учасниці Болонського процесу обов’язково мають системи 

вищої освіти, що передбачає розуміння ролі вищої освіти, вищих навчальних 

закладів, студентів, академічного персоналу та соціальних партнерів. Елементи 

таких національних систем вищої освіти часто є формально визначеними, але 

водночас можуть існувати багато аспектів, які не є чітко сформульовані, але є 

зрозумілими у суспільстві, в якому вони функціонують. В межах систем вищої 

освіти кваліфікації вищої освіти є ключовими елементами, але вони часто 

визначені нечітко та є не досить зрозумілими.  

У контексті вищої освіти національні рамки кваліфікацій можуть бути 

визначені як єдиний на національному рівні або на рівні певної освітньої 

системи міжнародно-зрозумілий опис кваліфікаційних рівнів, через який усі 

кваліфікації та інші навчальні досягнення у сфері вищої освіти можуть бути 

описані та співвіднесені між собою в узгоджений спосіб, та який визначає 

взаємозв’язки між кваліфікаціями вищої освіти.  
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У національних системах вищої освіти Національні рамки кваліфікацій 

виконують наступні функції: 

- сприяють прозорості та розумінню кваліфікацій, дають чіткий опис 

відповідних їм результатів навчання та роз’яснення притаманних прав на 

професійну діяльність і пов’язане з цим визнання;  

- окреслюють точки інтеграції між різними кваліфікаціями та типами 

кваліфікацій, співвіднесення одних кваліфікацій з іншими та ілюструють 

можливі траєкторії навчання; 

- відображують узгодженість між сейкхолдерами на національному рівні; 

- запроваджують загальні принципи перегляду та удосконалення 

існуючих та розроблення нових кваліфікацій. 

Національні рамки кваліфікацій є важливими частинами академічної 

архітектури, яка сприяє підтримці та розвитку вищих навчальних закладів.   

Вищі навчальні заклади мають забезпечувати чіткі параметри для 

розроблення та валідації кваліфікацій, які вони присвоюють. Вищі навчальні 

заклади мають демонструвати, що кожна кваліфікація, яку вони присвоюють, 

позиціонується на відповідному рівні національної рамки кваліфікацій.  

У Європейському просторі вищої освіти країни запроваджують як 

інструмент реформ «результатний» підхід як до національних рамок 

кваліфікацій, так і безпосередньо до кваліфікацій, які вони охоплюють. Такий 

підхід полягає в тому, що розглядаються не тільки традиційні «вхідні» фактори 

та формальні характеристики програми навчання (освітніх програм), але також 

і «вихідні» фактори, які базуються на результатах навчання.  

Національні рамки кваліфікацій (НРК) повинні охоплювати усі освітні 

кваліфікації або усі кваліфікації вищої освіти (в залежності від політики 

конкретної країни) у національній системі освіти.  

Окрім порівняння та співставлення кваліфікацій в межах однієї 

національної системи кваліфікацій, національні рамки кваліфікацій слугують 
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інструментом для співставлення кваліфікацій, здобутих в різних країнах, через 

загальноєвропейські рамки кваліфікацій.  

Приклад такого співставлення кваліфікацій наведено на рис.3.1, на якому 

проілюстровано зіставлення національних рамок кваліфікацій Республіки 

Польща та Ірландії. Як видно, національні системи кваліфікацій цих країн 

мають різну кількість кваліфікаційних рівнів, у той же час, кваліфікації певного 

рівня однієї країни можуть бути зіставлені із кваліфікаціями відповідного рівня 

іншої країни завдяки їх зіставленню з Європейською рамкою кваліфікацій. Як 

бачимо, Європейська рамка кваліфікацій слугує «містком» між системами 

кваліфікацій різних країн і у такий спосіб сприяє взаємному визнанню 

кваліфікацій на міжнародному рівні.  

 
Рис. 3.1. Зіставлення Польскої та Ірландської рамок кваліфікацій 

 

НРК повинні розроблятися компетентними уповноваженими державними 

органами, відповідальними за освіту у конкретній країні. Хоча, 

відповідальність за розроблення НРК покладається на уповноважені у сфері 

освіти державні органи, для того, щоб НРК мала успіх, необхідною є участь у її 
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розробленні й широкого кола зацікавлених сторін - вищих навчальних закладів, 

студентів, роботодавців. 

 

3.2. Традиційні підходи до розроблення національних рамок 

кваліфікацій  

 

Процес розроблення НРК традиційно полягає у реалізації 10 найбільш 

важливих (типових) кроків: 

1. Рішення про початок розроблення (приймається національним органом, 

який є відповідальним за вищу освіту). 

2. Визначення порядку денного, цілей НРК. 

3. Організація процесу - визначення зацікавлених сторін, створення 

робочої групи. 

4. Проектування структури - структура рівнів, структура дескрипторів 

результатів навчання, кредитний вимір. 

5. Консультації: національна дискусія та ухвалення проекту 

зацікавленими сторонами. 

6. Ухвалення НРК відповідно до національного законодавства. 

7. Адміністративне встановлення завдань з імплементації для 

уповноважених органів. 

8. Імплементація на інституційному рівні - впровадження програм 

навчання, сформованих на основі результатів навчання (компетентністного 

підходу). 

9. Включення кваліфікацій до НРК (національної структури кваліфікацій), 

акредитація, або аналогічні процедури щодо забезпечення якості кваліфікацій. 

10. Самосертифікація (верифікація сумісності з Рамкою кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти, співставлення з Болонськими циклами); 

звіт про самосертифікацію; реалізація пілотних проектів. 

Як видно, розроблення НРК має включати в себе широкі консультації. 

Після розроблення НРК країна-учасниця Болонського процесу має провести її 
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«самосертифікацію». Після закінчення процесу самосертифікації має бути 

опублікованим відповідний звіт про самосертифікацію, щоб партнери мали до 

нього доступ. 

На теперішній час такі країни як Данія, Естонія, Франція, Німеччина, 

Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Нідерланди, Словенія, Уельс, 

Англія&Північна Ірландія та Шотландія вже здійснили верифікацію своїх 

Національних рамок кваліфікації з Рамкою кваліфікацій ЄПВО. На сторінці 

https://ec.europa.eu/ploteus/en/compare офіційного сайту Європейської комісії 

можна розглянути сумісність національних рамок кваліфікацій цих країн з 

Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя та провести 

їх співставлення між собою (для кожних двох країн). Для цього на сторінці 

сайту пропонується вибрати дві країни з чотирнадцяти країн, що сертифікували 

свої НРК, та натиснути Compare selected countries. Сформована таблиця 

складається з трьох стовпців: крайній лівий та правий – кваліфікаційні рівні 

країн, що співставляються, а середній – кваліфікаційні рівні Європейської 

рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя. У додатку 6 наведена 

таблиця співставлення НРК двох країн на прикладі Данії та Італії. У цій таблиці 

можна отримати детальну інформацію про національні рамки кваліфікацій цих 

країн у рядку Information. При натисненні стрілки на кожному з 

кваліфікаційних рівнів цих країн, відображується детальний опис результатів 

навчання для цих кваліфікаційних рівнів згідно їх опису у відповідних 

Національних рамках кваліфікацій країн, що співставляються. У середньому 

стовпці також можна подивитися опис кожного з освітніх рівнів Європейської 

рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя з якою проводиться 

співставлення НРК країн.  

Таке співставлення надає можливість роботодавцям, вищим навчальним 

закладам та іншим зацікавленим сторонам з’ясувати відповідність 

кваліфікаційних рівнів освіти іншої країні з освітніми рівнями власної країни.  
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Контрольні запитання за розділом 3 

1. З якою метою розробляються національні рамки кваліфікацій? 

2. Які функції виконують НРК у національних системах вищої освіти? 

3. Які типові кроки є загальноприйнятими при розробленні національних 

рамок кваліфікацій?  

4. Яким чином НРК можуть бути застосовані для співставлення та 

визнання кваліфікацій, здобутих в різних країнах? 

 

 

Розділ 4. Національна рамка кваліфікацій України 

 

4.1. Історія розроблення Національної рамки кваліфікацій в Україні 

 

Процес розроблення НРК в Україні формально розпочався у 2010 році з 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1727-р 

«Деякі питання розроблення Національної рамки кваліфікацій», в якому було 

встановлено доручення Міністерству освіти і науки України та Міністерству 

праці та соціальної політики України із залученням інших центральних органів 

виконавчої влади, що беруть участь у реалізації державної політики у сфері 

освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, надати пропозиції щодо 

утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження 

НРК. 

Наступним формальним кроком на шляху розроблення НРК в Україні 

стало ухвалення постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. 

№1225 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та 

впровадження Національної рамки кваліфікацій». Цією постановою були 

затверджені положення про міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та 

впровадження НРК та склад цієї робочої групи. Основними завданнями робочої 

групи були визначені: 
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- підвищення ефективності діяльності центральних органів виконавчої 

влади, установ та організацій, залучених до розроблення та впровадження НРК; 

- підготовка рекомендацій стосовно визначення шляхів, механізму і 

способів розроблення та впровадження НРК; 

- участь у розробленні нормативно-правових актів з питань формування 

національної системи кваліфікацій. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 3 листопада 2010 р. 

№1054 «Про створення робочих груп із розроблення Національної рамки 

кваліфікацій» були утворені робочі групи з розроблення НРК за рівнями вищої 

освіти, за рівнями професійно-технічної освіти та за рівнями загальної 

середньої та дошкільної освіти. Зазначеним наказом була передбачена 

можливість залучення до участі у роботі робочих груп працівників інших 

центральних органів виконавчої влади, установ та організацій. 

Фактично, прийняття зазначених трьох нормативно-правових актів можна 

асоціювати з реалізацією описаних вище перших трьох загальноприйнятих 

типових кроків процесу розроблення національних рамок кваліфікацій. 

У процесі розроблення проекту НРК робочими групами були 

запропоновані кількість рівнів, структура та зміст дескрипторів результатів 

навчання. При цьому, були забезпечені широкі консультації та громадське 

обговорення проекту НРК і пропозицій до нього - на засіданнях робочих груп, 

на національних та міжнародних семінарах і конференціях. До участі у 

обговореннях і консультаціях залучалися представники як сфери освіти, так і 

сфери праці, національні та міжнародні експерти. 

Процес розроблення проекту НРК в Україні, його широке громадське 

обговорення та затвердження НРК Кабінетом Міністрів України можна 

асоціювати із реалізацією четвертого, п'ятого та шостого описаних вище 

типових кроків розроблення НРК.  

При цьому, можна констатувати, що НРК в Україні: 

- розроблена та ухвалена на державному рівні; 

- створена як структурований опис кваліфікаційних рівнів; 
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- стає базою для забезпечення прозорості та порівнянності вітчизняних 

кваліфікацій на національному та міжнародному рівнях; 

- упроваджує результатний підхід (підхід, оснований на результатах 

навчання) до здобуття та присвоєння кваліфікацій. 

НРК в Україні розроблена з урахуванням її поширення як на освітні, так і 

на професійні кваліфікації. 

Описи кваліфікаційних рівнів НРК можуть поширюватись як на освітні 

кваліфікації (у тому числі вищої освіти), так і на професійні кваліфікації та 

включає описи усіх кваліфікаційних рівнів освіти. Таким чином, НРК в Україні 

розроблялась і затверджена саме як узагальнена структура, за допомогою якої 

мають описуватись та порівнюватись кваліфікації (освітніх та професійних) 

рівнів за рівнями складності, та не містить у собі назв та опису конкретних 

кваліфікацій, типів кваліфікацій, зокрема - кваліфікацій вищої освіти.  

 

4.2. Структура та зміст Національної рамки кваліфікацій України 

 

Затверджена в Україні НРК містить у собі опис десяти кваліфікаційних 

рівнів (від 0 до 9), які охоплюють усі рівні вітчизняної системи освіти. При 

цьому, зростанню порядкового номеру кваліфікаційного рівня відповідає 

зростання рівня складності відповідних кваліфікацій. 

Система дескрипторів затвердженої НРК включає такі складові: 

- знання; 

- уміння; 

- комунікація; 

- автономність та відповідальність,  

а також  узагальнений опис рівня (інтегральну компетентність). 

У цілому, система дескрипторів української НРК узгоджується як з 

Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя, так і з 

Рамкою кваліфікації Європейського простору вищої освіти. Введена до НРК 

України інтегральна компетентність відображує здатність власника кваліфікації 
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певного рівня виконувати завдання та розв'язувати задачі певного рівня 

складності у процесі навчання або професійної діяльності. Інтегральні 

компетентності для кваліфікаційних рівнів вищої освіти у НРК описуються 

наступним чином: 

- рівень 5: Здатність розв'язувати типові спеціалізовані задачі в певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною 

невизначеністю умов; 

- рівень 6: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної 

науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 

- рівень 7: Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; 

- рівень 8: Здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики; 

- рівень 9: Здатність визначати та розв'язувати соціально значущі 

системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для 

забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових 

системоутворювальних знань і прогресивних технологій. 

Текст Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 

1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» та повні описи 

кваліфікаційних рівнів НРК України наведені у додатку 7. 

У таблиці 4.1 наведено початкове (прогнозне) зіставлення 

кваліфікаційних НРК з освітніми рівнями національної системи освіти, як воно 
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презентувалось Міністерством освіти і науки України на початковому етапі 

розроблення Національної рамки кваліфікацій.  

Однак, на теперішній час процес самосертифікації НРК в Україні не 

здійснювався та НРК формально не є зіставленою з Європейськими рамками 

кваліфікацій. Прогнозне (бажане для вітчизняної вищої освіти) зіставлення 

кваліфікаційних рівнів НРК, які пов'язані з вищою освітою, з кваліфікаційними 

рівнями Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та 

циклами Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 

ілюструється таблицею 4.2, а у таблиці 4.3 наведено зіставлення системи 

дескрипторів НРК з загальноєвропейськими рамками кваліфікацій. 

 

Таблиця 4.1. Початкове прогнозне зіставлення кваліфікаційних НРК з 
освітніми рівнями національної системи освіти 

 
Рівень 
НРК 

Загальна середня 
освіта Професійна освіта Вища освіта 

0 Дошкільна   
1 Початкова   
2 Базова Кваліфікований робітник 

(свідоцтво) 
 

3 Повна  
4 Кваліфікований робітник 

(диплом) 
 

5  Молодший спеціаліст 
6   Бакалавр 
7   Магістр 
8   Кандидат наук 
9   Доктор наук 

 

Таблиця 4.2. Початкове прогнозне зіставлення кваліфікацій вищої освіти, 
кваліфікаційних рівнів НРК та європейських рамок кваліфікацій 

 
Європейська рамка 

кваліфікацій для 
навчання впродовж 

життя 

Рамка кваліфікацій 
Європейського 

простору вищої освіти 

Національна рамка кваліфікацій 
України (прогноз) 

Рівень 5 Короткий цикл Рівень 5 Молодший бакалавр 
Рівень 6 Перший цикл Рівень 6 Бакалавр 
Рівень 7 Другий цикл Рівень 7 Магістр 
Рівень 8 Третій цикл Рівень 8 Доктор філософії 

  Рівень 9 Доктор наук 
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Таблиця 4.3. Зіставлення НРК та європейських рамок кваліфікацій 
(компетентності) 

 
Європейська рамка 

кваліфікацій для навчання 
впродовж життя 

Рамка кваліфікацій 
Європейського простору 

вищої освіти 

Національна рамка 
кваліфікацій України 

▪ Знання; 
▪ Уміння (когнітивні, та 
практичні); 
▪ Автономність і 
відповідальність 

▪ Знання та розуміння; 
▪ Застосування знань та 
розумінь; 
▪ Формування суджень; 
▪ Комунікація; 
▪ Уміння навчатися 

▪ Знання; 
▪ Уміння (когнітивні та 
практичні); 
▪ Комунікація; 
▪ Автономність і 
відповідальність 
+  
▪ Інтегральна 
компетентність 

 

4.3. Впровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні 

 

Процес впровадження НРК в Україні формально розпочато 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». 

Зазначений наказ передбачає реалізацію у 2012-2015 роках заходів з: 

- організаційного, методичного, нормативно-правового, інформаційного 

та кадрового забезпечення впровадження НРК; 

- організації співпраці з соціальними партнерами; 

- залучення міжнародної технічної і фінансової допомоги; 

- забезпечення міжнародного визнання НРК і реалізації пілотних 

проектів. 

Відповідно до цього наказу до реалізації визначених заходів залучаються 

Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики 

України, Національна академія педагогічних наук України, інші центральні 

органи виконавчої влади, всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, 

всеукраїнські профспілки та їх об'єднання, деякі інші установи. 

Ухвалення цього наказу можна асоціювати з сьомим типовим кроком 

розроблення НРК. 
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У контексті впровадження НРК на галузевому рівні доцільно звернути 

увагу на визначені зазначеним наказом заходи з організаційного та 

методичного забезпечення, які та спрямовані на: 

- розробленням проекту стратегії розвитку національної системи 

кваліфікацій; 

- визначенням переліку галузевих (міжгалузевих) сегментів для 

впровадження Національної рамки кваліфікацій; 

- розробленням концепції Національної стандартної класифікації освіти. 

З метою реалізації планових заходів з впровадження НРК наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.05.2012 р. № 634 

«Про створення робочої групи із розроблення стратегії розвитку національної 

системи кваліфікацій» було утворено робочу групу з питань розроблення 

стратегії розвитку національної системи кваліфікацій. Цим наказом робочій 

групі доручалось розробити проекти концепції національної системи 

кваліфікацій та стратегії розвитку національної системи кваліфікацій. 

Розроблений робочою групою проект стратегії розвитку національної 

системи кваліфікацій містить аналіз поточного стану національної системи 

кваліфікацій в Україні, визначає мету, основні завдання та основні принципи 

формування та розвитку національної системи кваліфікацій [9]. 

Проект стратегії розвитку національної системи кваліфікацій було 

розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України для 

громадського обговорення 7 червня 2013 року. На теперішній час зазначений 

документ не є затвердженим та залишився у статусі проекту. 

Виходячи із рекомендацій щодо розроблення НРК, наступними 

обов'язковими кроками повинні стати: 

- розроблення та впровадження на інституційному рівні програм 

навчання, сформованих на основі результатів навчання; 

- внесення кваліфікацій до національної структури кваліфікацій та 

забезпечення їх якості; 
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- самосертифікація (верифікація) сумісності вітчизняних кваліфікацій з 

загальноєвропейськими рамками кваліфікації та публікація відповідного звіту. 

До вересня 2014 року НРК в Україні не була формально пов'язаною з 

структурою та кваліфікаціями вищої освіти України, а саме - вітчизняні освітні 

кваліфікації (освітньо-кваліфікаційні рівні) не були зіставленими з 

кваліфікаційними рівнями НРК, нормативно-правова база з питань освіти не 

передбачала узгодженості стандартів вищої освіти з НРК. 

У статті 5 «Рівні та ступені вищої освіти» Закону України «Про вищу 

освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, який вступив в силу з 6 вересня 2014 

року (далі - Закон України «Про вищу освіту»), встановлено таку відповідність 

рівнів вищої освіти кваліфікаційним рівням НРК [10]: 

- початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає п'ятому 

кваліфікаційному рівню НРК; 

- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому 

кваліфікаційному рівню НРК; 

- другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому 

кваліфікаційному рівню НРК; 

- третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому 

кваліфікаційному рівню НРК; 

- науковий рівень вищої освіти відповідає дев'ятому кваліфікаційному 

рівню НРК. 

У таблиці 4.4 наведена визначена Законом України «Про вищу освіту» 

відповідність рівнів вищої освіти кваліфікаційним рівням НРК. 

 

Таблиця 4.4. Зіставлення кваліфікаційних рівнів Національна рамка 
кваліфікацій та ступенів вищої освіти України 

 
Рівень НРК Вища освіта 

5 Молодший бакалавр 
6 Бакалавр 
7 Магістр 
8 Доктор філософії 
9 Доктор наук 
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Окрім цього, у частині 2 статті 10 Закону України «Про вищу освіту» 

встановлено, що: «Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня 

вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та 

результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових 

установ)». 

Також, у пунктах 2 та 3 статті 7 «Документи про вищу освіту (наукові 

ступені)» Закону України «Про вищу освіту» встановлено правила 

формулювання назв кваліфікацій вищої освіти. 

Так, для ступенів молодшого бакалавра, бакалавра та магістра назва 

кваліфікації має складатись «з інформації про здобутий особою ступінь вищої 

освіти, спеціальність та спеціалізацію». Для ступенів доктора філософії та 

доктора наук назва кваліфікації має складатись «з інформації про здобутий 

особою науковий ступінь, галузь знань та/або спеціальність». 

Таким чином, відповідно до положень Закону України «Про вищу 

освіту», кваліфікації вищої освіти мають бути чітко пов'язаними із 

спеціальностями (галузями знань). 

У свою чергу, відповідно до підпункту 7 пункту 1 статті 13 

«Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади» 

Закону України «Про вищу освіту» перелік галузей знань та перелік 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

формується центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, , 

зокрема за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Таким чином, Закон України «Про вищу освіту» законодавчо закріплює 

зіставлення рівнів вищої освіти й відповідних кваліфікацій вищої освіти з 

кваліфікаційними рівнями НРК та створює правове підґрунтя для практичного 

впровадження Національної рамки кваліфікацій у стандарти вищої освіти. 
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Після розроблення НРК, розроблення та впровадження програм навчання, 

сформованих на основі результатів навчання та внесення кваліфікацій до 

національної структури кваліфікацій із забезпеченням їх якості, Україна, як 

країна-учасниця Болонського процесу, має провести сертифікацію НРК та її 

верифікацію з Рамкою кваліфікацій ЄПВО. Така сертифікація має сприяти 

зіставленню кваліфікацій вітчизняної системи вищої освіти з кваліфікаціями 

інших країн ЄПВО, які сертифікували свої НРК. Приклад можливого 

зіставлення вітчизняних кваліфікацій вищої освіти з кваліфікаціями ЄПВО 

наведено на рис.4.1. Так короткому циклу вищої освіти ЄПВО (Рівень 5) в 

Україні може відповідати кваліфікація молодшого бакалавра, а в Ірландії - 

національний рівень 6, який передбачає отримання документу про вищу освіту  

«Higher Certificate»; першому циклу вищої освіти ЄПВО (Рівень 6) в Україні 

може відповідати кваліфікація бакалавра а в Ірландії - національний рівень 7, 

який передбачає отримання документу про вищу освіту «Ordinary Bachelor», а 

також національний рівень 8 який передбачає отримання документу про вищу 

освіту «Honours Bachelor». 

Окремо слід зауважити, що освітні рівні, які не відносяться до вищої 

освіти, на теперішній час формально не є зіставленими з кваліфікаційними 

рівнями НРК. Передбачається, що ці рівні освіти мають охоплювати від 

нульового до четвертого (в окремих випадках - до п'ятого кваліфікаційного 

рівня НРК). 

У свою чергу, описи кваліфікацій вищої освіти повинні розроблятись з 

урахуванням як рівневої класифікації, яка встановлена в НРК, так і галузевої 

класифікації. 
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Контрольні запитання за розділом 4 

1. Яким нормативно-правовим актом України затверджена Національна 

рамка кваліфікацій України? 

2. Скільки кваліфікаційних рівнів описує НРК України? 

3. Якою системою дескрипторів описуються кваліфікаційні рівні НРК 

України? 

4. Як пов’язані між собою ступені вищої освіти з кваліфікаційними 

рівнями НРК України? 

 

 

Розділ 5. Галузеві рамки кваліфікацій в Європейському просторі 

вищої освіти 

 

Одними з найважливіших заходів у країнах Європейського простору 

вищої освіти, спрямованих на впровадження НРК та компетентністного підходу 

Рис. 4.1. Співставлення кваліфікацій вищої освіти. 

Higher Certificate 
NNaattiioonnaall  lleevveell  66  

Європейські рамки кваліфікацій Ірландія 

Short cycle 
Level 5 

3-rd cycle 
Level 8 

2-nd cycle 
Level 7 

1-st cycle 
Level 6 

Магістр 

Бакалавр 

Молодший 
бакалавр 

Ordinary Bachelor  
NNaattiioonnaall  lleevveell  77 

Honours Bachelor  
NNaattiioonnaall  lleevveell  88  

Masters Degree  
NNaattiioonnaall  lleevveell  99  

Higher Diploma  
NNaattiioonnaall  lleevveell  88  

Україна 

 

 
 

Доктор  
філософії 
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до опису кваліфікацій на галузевому рівні, є розроблення галузевих рамок 

кваліфікацій.  

Можна констатувати, що на теперішній час в європейських країнах 

існують два підходи до розроблення галузевих рамок кваліфікацій:  

- розроблення рамок кваліфікації для галузей освіти; 

- розроблення рамок кваліфікації для галузей (секторів) ринку праці 

(секторальні рамки кваліфікації). 

Галузеві рамки кваліфікацій, які розробляються у сфері освіти, мають 

визначати загальні для певної галузі освіти вимоги до результатів навчання та 

бути орієнтиром для створення стандартів вищої освіти. 

На відміну від стандартів вищої освіти, які мають бути розробленими в 

межах певних спеціальностей, галузеві рамки кваліфікацій мають надавати 

узагальнений опис кваліфікацій, які можуть здобуватись за різними освітніми 

програмами в межах кожної із спеціальностей певної галузі освіти.  

З 2000 року був започаткований Європейський проект Тюнінг (Tuning 

educational structures in Europe), основною метою якого є розроблення 

принципових підходів до створення, удосконалення, впровадження, оцінювання 

та підвищення якості програм вищої освіти для усіх трьох її циклів. У 2007 році 

був ініційований спеціалізований проект - Tuning SQF, метою якого є 

розроблення секторальних (галузевих) рамок кваліфікацій, узгоджених із 

європейськими рамками кваліфікацій. На теперішній час в рамках проекту 

Тюнінг були розроблені галузеві рамки кваліфікацій для декількох галузей 

освіти. Приклад опису кваліфікаційних рівнів рамки кваліфікацій у галузі 

архітектури (EQF Level Descriptors Architecture) наведено у додатку 8. Для 

кваліфікаційних рівнів вищої освіти у галузі архітектури були застосовані сім, 

так названих, Вимірів (Dimensions), які відповідають загальним виробничим та 

соціальним функціям, необхідним при виконанні професійних обов’язків у 

даній галузі: 

- Концептуалізація, проектування та матеріалізація в архітектурі; 
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- Переосмислення, врахування і інтерпретація людського аспекту 

архітектури; 

- Експериментування, інновації та дослідження у архітектурі; 

- Теорія, історія та культура архітектури; 

- Технічні, екологічні та контекстні питання, пов'язані з архітектурою; 

- Зв'язок, співпраця і міждисциплінарність в галузі архітектури; 

- Ініціатива та підприємливість у архітектурі. 

Ці виміри є однаковими для всіх кваліфікаційних рівнів, але на кожному 

рівні результати навчання, досягнення яких надають право отримання 

відповідної кваліфікації вищої освіти, відрізняються за складністю. 

В якості прикладу секторальної рамки кваліфікацій для ринку праці 

розглянемо Проект польської Секторальної (галузевої) рамки кваліфікацій для 

телекомунікаційного сектора «SRK Tele». Ця рамка кваліфікацій надає опис с 

третього по сьомий кваліфікаційних рівнів, які застосовуються на ринку праці у 

телекомунікаційному секторі в Польщі. У додатку 9 наведені описи шостого та 

сьомого рівнів «SRK Tele». Опис професійних характеристик рівнів базується 

на описі відповідних рівнів у Національної рамці кваліфікацій Польщі на основі 

дескрипторів: 

- знання; 

- уміння та  

- соціальні компетенції/компетентності. 

Для кожного рівня також описані загальні компетентності за 

професійними напрямами (профілями), освітні вимоги до здобувача відповідної 

професійної кваліфікації, вказано на якій підставі може бути прийняте рішення 

про присвоєння відповідної професійної кваліфікації, назва документу 

(сертифікату) та вказані академічні та професійні права здобувача.  
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Контрольні запитання за розділом 5 

1. Які підходи до розроблення галузевих рамок кваліфікацій 

використовуються в європейських країнах? 

2. Яке призначення галузевих рамок кваліфікацій у сфері освіти та чим 

вони відрізняються від стандартів вищої освіти? 
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Додатки 
Додаток 1 

Dublin descriptors for short cycle, first cycle, second cycle and third cycle 
awards 

 
The complete set of 'Dublin descriptors' is set out below: 
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Продовження додатка 1 
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Додаток 2 
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Додаток 3 
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Продовження додатка 3 
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Додаток 4 
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Продовження додатка 4 
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Додаток 5 
 
 

Dublin descriptors as used in The Framework for Qualifications of EHEA 
compared to the descriptors as used in the EU Commission staff working 
document "Towards a European Qualifications Framework for Lifelong 

Learning" 
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Продовження додатку 5 
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Продовження додатку 5 
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Додаток 6 
Співставлення національних рамок кваліфікацій Данії та Італії 
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Продовження додатка 6 
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Додаток 7 
 

Постанова КМУ  
«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» 
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Продовження додатка 7 
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Продовження додатка 7 
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Продовження додатка 7 
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Продовження додатка 7 
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Додаток 8 

EQF Level Descriptors Architecture 
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Charakterystyki poziomów SRK Tele 
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