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Циклова структура вищої освіти
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Запроваджено Виклики

Циклова (рівнева) система освіти 

запроваджена до початку БП

Магістратура все ще де-факто 

розглядається як продовження 

бакалаврату

Рівні ВО відповідають циклам БП Реальний зміст освітніх програм не 

завжди  відповідає рівню вищої 

освіти 

Реально існують ОП короткого 

циклу (молодший бакалавр)

Існують передбачені БП 

інтегровані освітні програми



Національна рамка кваліфікацій 
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Запроваджено Виклики

Перша редакція НРК (2011 р.)  не 

була самосертифікована і до 2014 р. 

не відображена у законодавстві. 

Проведення самоаналізу  НРК та її 

сертифікація в ЄПВО 

В 2020 р. затверджена нова редакція 

НРК, яка повністю сумісна із ЄРК.

Упорядкування освітніх кваліфікацій

в НРК (5-й та 8-й рівні НРК)

Рівні вищої освіти співставлені із 

рівнями НРК.

Співставлення професійних 

кваліфікацій із рівнями НРК

Стандарти ВО загалом відповідають 

вимогам щодо рівнів НРК 

Створення галузевих рамок 

кваліфікацій



ЄКТС
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Запроваджено Виклики

Формально запроваджена в 2009 р., 

включаючи допоміжні документи

Формулювання результатів навчання 

та побудова системи оцінювання

ЄКТС є в законах про освіту та про 

вищу освіту

Верифікація кредитного виміру 

компонент освітньої програми

Університети розробили каталоги 

курсів/інформаційні пакети

Таблиці розподілу оцінок, трансфер 

оцінок

Модуляризація освітньої програми

Вікно мобільності



Інтернаціоналізація
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Запроваджено Виклики

Законодавство містить прямі норми 

щодо застосування вимог і положень 

ESG, EQF LLL, QF EHEA, ISCED, 

інших міжнародних документів з 

питань вищої освіти

Значна кількість ЗВО мають 

мінімальну міжнародну співпрацю

Слабе представлення в міжнародних 

університетських рейтингах

Україна є найбільш активною в 

програмі Еразмус+

Англомовні освітні програми, 

іноземні студенти

ЗВО активно розвивають 

білатеральне співробітництво

Академічна мобільність викладачів

Визнання результатів міжнародної 

мобільності



Інструменти забезпечення якості
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Запроваджено Виклики

Законодавство містить пряму норму 

щодо використання ESG для 

внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення якості

Удосконалення законодавства (інсти-

туційна акредитація, спецради тощо)

Студентоцентроване навчання

Працююче Національне агентство Індивідуальні освітні траєкторії,

вибірковість

Запроваджена сучасна методологія 

акредитації

Забезпечення академічної 

доброчесності

Якість поступово стає “вартістю”



Інші інструменти

• Мережі ENIC/NARIC

• Додаток до диплома

• Визнання попереднього навчання

• Автономія закладів вищої освіти
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

HERE team webpage: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html


