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      Національна рамка кваліфікацій
України (1)

▪ Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341
    “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”;

▪ 10 кваліфікаційних рівнів

▪ Система компетентностей:
Знання
Уміння (когнітивні та практичні)  
Комунікація 
Автономність і відповідальність 

   +
      Узагальнений опис рівня
      (інтегральна компетентність)

www.tempus.org.ua
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Національна рамка кваліфікацій
України (2)

▪ Кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки 
кваліфікацій, що визначається певною сукупністю 
компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня
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       Зіставлення рамок кваліфікацій
(компетентності)

www.tempus.org.ua

EQF for LLL QF for EHEA НРК

▪ 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
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Зіставлення рамок кваліфікацій

www.tempus.org.ua

EQF for LLL QF for EHEA       НРК 
Рівень 0

Level 1 Рівень 1   

Level 2 Рівень 2

Level 3 Рівень 3 

Level 4 Рівень 4

Level 5 Short cycle Рівень 5    Молодший бакалавр
Level 6 First cycle Рівень 6         Бакалавр
Level 7 Second cycle Рівень 7         Магістр 
Level 8 Third cycle Рівень 8         Кандидат наук

Рівень 9         Доктор наук
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▪ НРК створена як структурований опис кваліфікаційних рівнів;
▪ НРК описує результати навчання, які є необхідними для 

здобуття кваліфікації певного рівня;
▪ НРК охоплює освітні та професійні кваліфікацій;
▪ НРК запроваджує 4 базові компетентності та інтегральну 

компетентність як основу для розроблення стандартів 
компетентності та порівнянності кваліфікацій

▪ НРК є базою для забезпечення прозорості та порівнянності 
вітчизняних кваліфікацій на національному та міжнародному 
рівнях; 

▪ НРК не містить назв та описів конкретних кваліфікацій 
. 
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Національна рамка кваліфікацій:
перші підсумки
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      Впровадження 
Національної рамки кваліфікацій 

Передбачено реалізацію у 2012 – 2015 роках заходів з:Передбачено реалізацію у 2012 – 2015 роках заходів з:
▪ Організаційного та методичного забезпечення;
▪ Нормативно-правового забезпечення;
▪ Інформаційного забезпечення;
▪ Кадрового забезпечення;
▪ Організації співпраці з соціальними партнерами;
▪ Залучення міжнародної технічної і фінансової допомоги;
▪ Забезпечення міжнародного визнання НРК;
▪ Реалізації пілотних проектів.

www.tempus.org.ua
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Закон України “Про вищу освіту”
класифікація за рівнями 

Рівень вищої освіти        Ступінь Рівень вищої освіти        Ступінь                  Рівень НРК                 Рівень НРК

ПочатковийПочатковий          Молодший бакалавр          5         Молодший бакалавр          5
ПершийПерший          Бакалавр         Бакалавр            6           6
Другий Другий          Магістр         Магістр                                  7                                 7
ТретійТретій          Доктор філософії         Доктор філософії            8           8
НауковийНауковий          Доктор наук         Доктор наук            9           9
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      Галузева класифікація освіти

-  Міжнародна стандартна класифікація галузей освіти 
2013 (МСКО-Г-2013

-  Концепція Національної стандартної класифікації освіти 
України (Проект) – 2013 р.

-Проект переліку галузей знань і переліку спеціальностей 
(січень 2015)
   На теперішній час остаточна редакція не ухвалена 
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     Проектування результатів навчання
(загальний підхід) 

www.tempus.org.ua

Центральний 
рівень

Галузь

Спеціальність / 
деталізована 

галузь

Освітня 
програма

Національна рамка кваліфікацій 

Галузева рамка кваліфікацій

Стандарт вищої освіти
Кваліфікації вищої освіти  

Навчальний план та програми 
навчальних дисциплін   

Закон України “Про вищу освіту” не визначає статус галузевих 
рамок кваліфікацій 
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Розроблення рамки кваліфікацій в галузі наук про Розроблення рамки кваліфікацій в галузі наук про 
навколишнє середовищенавколишнє середовище

Робочий пакет Робочий пакет WP2WP2

вихідні умови

www.tempus.org.ua

Частина 2 
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    Рамка кваліфікацій у галузі наук про 
навколишнє середовище   

Важливі питання для розроблення:
-  Скільки кваліфікаційних рівнів? Які саме? 
-  Для якої галузі / галузей?;; Міждисциплінарна? Які 

кваліфікації? 
-  Які компетентності враховувати для опису    

кваліфікаційних рівнів? 

www.tempus.org.ua

Рамка кваліфікацій у галузі наук про навколишнє  
середовище має описувати через результати 
навчання усі кваліфікації, які стосуються наук про 
навколишнє середовища  та

Узгоджуватись із законодавством України  
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     Проектування результатів навчання
(загальний підхід) 

www.tempus.org.ua

Центральний 
рівень

Галузь

Спеціальність / 
деталізована 

галузь

Освітня 
програма

Національна рамка кваліфікацій 

Галузева рамка кваліфікацій

Навчальний план та програми 
навчальних дисциплін   

Стандарт вищої освіти
Кваліфікації вищої освіти  

Закон України “Про вищу освіту” не визначає статус галузевих 
рамок кваліфікацій 
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      Галузі освіти (1)
(яка ступінь деталізації?)

▪ Чинні переліки напрямів та спеціальностей вищої освіти
Галузь знань 0401 Природничі науки
040101 Хімія 10 спеціальностей 
040102 Біологія 13 спеціальностей
040103 Геологія  6 спеціальностей
040104 Географія  8 спеціальностей 
040105 Гідрометеорологія  7 спеціальностей 
040106 Екологія, охорона навколишнього 6 спеціальностей 
             середовища та збалансоване
             природокористування 

www.tempus.org.ua
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 Галузі освіти (2)
(яка ступінь деталізації ?) 

▪ International Standard Classification of Education (ISCED – F 
2013)

www.tempus.org.ua
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Галузі освіти (3)
(яка ступінь деталізації ?)

▪ International Standard Classification of Education (ISCED 2011)
▪ International Standard Classification of Education (ISCED – F 2013)

www.tempus.org.ua
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Галузі освіти (4)
(яка ступінь деталізації ?)

▪ International Standard Classification of Education (ISCED 1997)

www.tempus.org.ua
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     Галузі освіти (5)
(яка ступінь деталізації?)

▪ проект Національної стандартної класифікації освіти

www.tempus.org.ua
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Галузі освіти (6)
(яка ступінь деталізації?)

▪ проект Національної стандартної класифікації освіти

www.tempus.org.ua
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     Галузі освіти (7)

▪ проект Переліку галузей знань і переліку спеціальностей – 2015

        Галузь знань                             Спеціальність
052 Навколишнє середовище         0521 Екологія

0522 Екологічна безпека

www.tempus.org.ua

052 Environment
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     Кваліфікації вищої освіти
(галузь “Навколишнє середовище”)

Порядок формування назв кваліфікацій визначено у статті  7  
Закону України “Про вищу освіту” 

Кваліфікації:
- Бакалавр з екології (+ спеціалізація?)
- Бакалавр з екологічної безпеки (+ спеціалізація?)
- Магістр з екології (науковий) (+ спеціалізація?)
- Магістр з екології (професійний) (+ спеціалізація?)
- Магістр з екологічної безпеки (науковий) (+ спеціалізація?)
- Магістр з екологічної безпеки (професійний) (+ спеціалізація?)
- Доктор філософії у науках про навколишнє середовище
- Інші ?  Міждисциплінарні? 

www.tempus.org.ua
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Дякую за увагу!

В.М. Захарченко

zvn@onma.edu.ua
+38-048-728-31-57
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