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Україна зіткнулася зі складним, але цікавим контекстом для 
змін у галузі освіти на місцевому, національному, 
європейському та світовому рівні. 
 
Україна повинна розробити рішення та можливі варіанти 
дій, які будуть узгодженими з ЄРК  та ЄПВО, але 
ефективними, відповідними та такими, що враховують 
потреби та реалії країни. 

 
 

 
 
 
 
…впровадження структурних реформ  є нерівномірним, а відповідні інструменти 
 інколи використовуються невірно, формально або поверхово.  Постійне  
вдосконалення наших систем вищої освіти та посилення залучення академічної  
спільноти є необхідними передумовами для реалізації всього потенціалу  
Європейського простору вищої освіти (ЄПВО). 
 
На сьогоднішній день перед ЄПВО стоять серйозні виклики. Він зіткнувся з такими проблемами як 
тривала економічна та соціальна криза, значні рівні безробіття, зростаюча маргіналізація молоді, 
демографічні зміни, новий характер міграції, конфлікти в межах країн та між країнами, а також 
екстремізм та радикалізація.  
 
Ми будемо підтримувати вищі навчальні заклади в напрямку активізації їхніх зусиль у сфері 
сприяння розвитку міжкультурного взаєморозуміння, критичного мислення, політичної та релігійної 
толерантності, гендерної рівності, а також демократичних та громадянських цінностей, з метою 
зміцнення громадянських позицій європейської та світової спільноти та закладення основ для 
розвитку інклюзивного суспільства.  
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1. Не існує єдиних, домінантних зразків відповідей чи точних рішень ЄС стосовно питань семінару. Також немає 
погодженості  загальноєвропейського масштабу щодо точного визначення, характеру,  формату та 
формулювання Національних професійних стандартів (НПС).  

2. В Єреванському  комюніке - 2015 та в попередніх комюніке ЄПВО наголос зроблено на можливостях 
працевлаштування + інших важливих функціях вищої освіти. 

3. Взаємозв'язок між НРК, дескрипторами її рівнів та забезпеченням якості, розробкою освітніх стандартів, 
кваліфікацій та навчальних програм, секторами освіти, ПТО та вищою освітою є вкрай важливим – необхідно 
створити комплексну ефективну систему. Потрібно переконатися в тому, що між інструментами та усіма 
частинами НРК налагоджено чіткі та логічні взаємозв'язки – важливо забезпечити, щоб не було жодної 
плутанини, потенційних конфліктів або неясних моментів. 

4. Під час ухвалення будь-яких рішень необхідно враховувати майбутні вимоги, пов'язані зі створенням 
прив'язок до ЄРК/їх перевіркою та самостійною сертифікацією ЄПВО – багато країн переживають труднощі у 
зв'язку з проблемами, пов'язаними з практичним впровадженням, та питаннями щодо наявних даних. 

5. Яким чином можна ефективно включити результати навчання в усі частини системи освіти? 
6. Забезпечте наявність чіткого набору визначень, розрізнень та тлумачень стосовно професійних стандартів та 

будь-яких стандартів (референтних формулювань) щодо предметних галузей – стандартів вищої освіти 
(кваліфікаційні стандарти, референтні точки щодо предметних галузей проекту Tuning тощо). 

7. Вирішіть, яким чином ви зможете забезпечити відповідність професійних стандартів цілі їх використання – 
які їхні функції, і наскільки вони є узгодженими з відповідними структурами та процесами забезпечення? 
Яким чином вони взаємопов'язані з академічними кваліфікаціями та відповідними освітніми стандартами? 
Кому вони належать – хто є зацікавленими сторонами + чи було їм надано консультації? 

8. Проясніть взаємозв'язок між академічними та професійними кваліфікаціями вищої освіти та будь-які 
висновки щодо автономії навчальних закладів + типи та назви закладів. 

9. Яким чином дескриптори рівнів вашої НРК можна трансформувати на практиці у стандарти, які мають вплив 
на всі кваліфікації (усі типи), механізми забезпечення якості (внутрішнього та зовнішнього), процедури 
розробки навчальних програм тощо? 

10. Розгляньте роль та характер навиків широкого застосування усіх кваліфікацій + механізми їх реалізації. 
11. Висловіть свої думки з приводу ролі ЄКТС + ECVET (Європейська кредитна система для ПТО) стосовно 

професійних стандартів та кваліфікацій. 
 

Деякий міжнародний досвід, спостереження та питання … 
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СЕМІНАРОМ! 


