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Пояснювальна записка 

Програма вступного іспиту до освітньо-наукової програми «Політика і 

лідерство у вищій освіті» розроблена з урахуванням вимог стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2021 р. № 520. 

Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичної підготовки 

вступників до розв’язання проблем дослідницького та/або інноваційного характеру 

у вищій освіті, планування і виконання наукових досліджень з освітніх, педагогічних 

наук; володіння знаннями та розуміння національних нормативно-правових і 

стратегічних документів у сфері вищої освіти, документів Європейського простору 

вищої освіти. 

 

Зміст програми 

Державна політика у сфері вищої освіти України 

Основні новації законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

наукову і науково-технічну діяльність». Ліцензування у вищій освіті України. 

Акредитація у вищій освіті України. Стандарти вищої освіти: структура та підходи 

до розроблення. Завдання розвитку вищої освіти відповідно до Угоди про Асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом. Стратегія розвитку вищої освіти України 

на 2022-2032 рр.  

Урядування у вищій освіті України 

Структура управління вищою освітою України: органи, їх функції та 

повноваження. Функції та повноваження Кабінету Міністрів України у сфері вищої 

освіти. Функції та повноваження Міністерства освіти і науки України у сфері вищої 

освіти. Функції та повноваження Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти. Функції та повноваження Державна служби якості освіти України у 

сфері вищої освіти. Функції та повноваження Національного агентства кваліфікацій 

у сфері вищої освіти. Моніторинг та контроль у вищій освіті України. Урядування у 



вищій освіті України: інституційний рівень. Урядування у вищій освіті України: 

національний рівень. 

Інструменти та підходи Болонського процесу 

Автономія у вищій освіті: європейські орієнтири та українські реалії. 

Академічна мобільність: європейські орієнтири та українські реалії. Визнання 

освітніх кваліфікацій: європейські орієнтири та українські реалії. Додаток до 

диплому про вищу освіту: європейські орієнтири та українські реалії. Європейська 

кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС): європейські орієнтири та 

українські реалії. Забезпечення якості вищої освіти: європейські орієнтири та 

українські реалії. Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в ЄПВО. 

Національна рамка кваліфікацій (НРК): європейські орієнтири та українські реалії. 

Запровадження чотирьох циклів вищої освіти: європейські орієнтири та українські 

реалії. Освітня програма у вищій освіті (процес розроблення, структура та зміст 

профілю): європейські орієнтири та українські реалії. 

Розвиток Європейського простору вищої освіти  

Комюніке міністерських конференцій. Лісабонська конвенція про визнання 

дипломів і кваліфікацій. Велика хартія університетів. Європейська хартія студентів. 

Європейський простір вищої освіти (ЄПВО): основні характеристики. Синергія між 

Європейським простором вищої освіти та Європейським дослідницьким простором. 

Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в ЄПВО. Основні положення 

Звіту про запровадження Болонського процесу 2020 р. 

Міжнародний вимір вищої освіти  

Провідні міжнародні університетські рейтинги. Міжнародна стандартна 

класифікація освіти. Програми міжнародної співпраці ЄС для модернізації вищої 

освіти. 
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