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Шотландська рамка кредитів і кваліфікацій: кейс-
дослідження щодо неофіційного і неформального навчання 

 

Листопад 2015 року 
 
 
Мета цього кейс-дослідження – розглянути, як професійні кваліфікації вищого рівня, що 
надаються невищими навчальними закладами, входять до складу Шотландської рамки кредитів 
і кваліфікацій.  
 
Сутність і мета рамки 
 
Шотландська рамка кредитів і кваліфікацій (ШРКК) була розроблена у 2001 році для 

забезпечення потреб здобувачів освіти у Шотландії. Вона була створена шляхом об’єднання 

більшості загальноприйнятих кваліфікацій у єдину уніфіковану Рамку. 

ШРКК має на меті допомогти учням, їхнім родинам, навчальним закладам і роботодавцям 

зрозуміти широкий спектр кваліфікацій у Шотландії та їхнє співвідношення між собою. У 

Шотландії існує багато різних кваліфікацій – від сертифікатів про середню освіту до 

національних сертифікатів/дипломів про вищу освіту тощо. 

У ШРКК використовується дві шкали, які дозволяють розуміти і порівнювати кваліфікації та 

навчальні програми: освітньо-кваліфікаційний рівень та кредити. 

У ШРКК кваліфікації розподілені за рівнями, що робить їх зрозумілішими для учнів, роботодавців 

і широкого загалу, а також дозволяє порівнювати різні шотландські кваліфікації. Кваліфікації 

можуть відноситися до одного й того самого рівня у рамці, але мати різну кількість кредитів. Це 

пов’язано з тим, що на здобуття різних кваліфікацій часто йде різний обсяг часу. Тож рівні ШРКК 

показують, наскільки складно здобути ту чи іншу кваліфікацію, а кредити показують, скільки часу 

в середньому йде на завершення навчання. Один кредит відповідає 10 умовним годинам 

навчання. У ШРКК міститься 12 рівнів з відповідними описами для кожного рівня. 

 
Чи входять до неї наразі офіційні та неофіційні навчальні програми? 
 
ШРКК – це система, сумісна з принципом навчання впродовж життя, що охоплює широкий 

спектр загальних, професійних і академічних освітньо-кваліфікаційних програм. Вона включає як 

офіційні, так і неофіційні навчальні програми, а також усі кваліфікації вищої освіти. 
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Чи існує на державному рівні узгоджений підхід чи позиція стосовно визнання 
неформального навчання? Якщо так, то в чому полягає цей підхід, наскільки широко він 
застосовується і якими організаціями? 
 
Процес визначення освітньо-кваліфікаційного рівня та кількості кредитів у певній програмі 

називається кредитним оцінюванням. Органи кредитного оцінювання (ОКО) – це організації, що 

відповідають за визначення кількості кредитів та додавання кваліфікацій і навчальних програм 

до ШРКК. Усі коледжі додаткової освіти у Шотландії є органами кредитного оцінювання, так 

само як і всі вищі навчальні заклади, Шотландське кваліфікаційне управління та низка інших 

уповноважених органів, зокрема Королівський інститут банкірів Шотландії, Інститут 

сертифікованих бухгалтерів Шотландії, City & Guilds, Інститут управління і менеджменту, 

Інститут консультування та Шотландський поліцейський коледж. Кожен орган кредитного 

оцінювання має ретельні і надійні системи забезпечення якості для кредитного оцінювання 

навчальних програм відносно ШРКК. Організації, що бажають стати органами кредитного 

оцінювання, проходять ретельну перевірку якості. 

Процес кредитного оцінювання передбачає забезпечення якості і цілісності навчальних програм, 

присвоєння програмі певного освітньо-кваліфікаційного рівня ШРКК на основі характеристик 

рівнів та розрахунок обсягу часу, що в середньому йде на опанування цієї програми. Усі органи 

кредитного оцінювання повинні відповідати критеріям і принципам, викладеним у методичному 

посібнику ШРКК, незалежно від типу кваліфікації чи програми, яку вони оцінюють (уривок із 

цього посібника наведено в Додатку 1). Це означає, що для того, щоб бути доданою до Рамки, 

кваліфікація чи навчальна програма повинна: 

 бути націленою на результат; 

 мати тривалість понад 10 годин (мінімум один кредит); 

 пройти формальне оцінювання; 

 пройти внутрішній і зовнішній контроль якості. 

Органи кредитного оцінювання визначають освітньо-кваліфікаційний рівень і кількість кредитів у 

своїх власних навчальних програмах, а деякі з них також мають право оцінювати програми, 

розроблені іншими, "сторонніми" організаціями. Більшість неформальних навчальних програм, 

що входять до Рамки кредитів і кваліфікацій, належать стороннім організаціям. 

Партнерство ШРКК активно пропагує цінність кредитного оцінювання для неформальної освіти. 

Ми працюємо з низкою організацій, розглядаючи можливість кредитного оцінювання різних 

навчальних програм та їх додавання до Рамки кредитів і кваліфікацій, і це викладено в наших 

стратегічних і операційних планах. 
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На сьогоднішній день понад 600 програм неформальної освіти було додано до ШРКК. Із них, 

наприклад, 39 програм відповідають рівню 10 (рівень 6 у Європейській рамці кваліфікацій), і 63 

програми відповідають рівню 11 (рівень 7 у Європейській рамці кваліфікацій). Програми 

неформальної освіти, що входять до ШРКК, мають рівні від 2 до 11 і за обсягом коливаються від 

10 до 1000 навчальних годин. Серед власників цих програм – окремі роботодавці, професійні 

організації, молодіжні організації, громадські організації та організації, що пропонують освіту для 

дорослих. 

Серед них є такі програми й організації: 

Інститут сертифікованих бухгалтерів Шотландії 
 

 20000 членів у 100 країнах по всьому світу 

 Кваліфікація "Сертифікований бухгалтер" відповідає рівню 11 у ШРКК (рівень 7 у ЄРК) 
 

Королівський інститут банкірів – єдиний професійний інститут банківської справи у 
Великій Британії 
 

 Зв’язки з Європейською асоціацією з підготовки спеціалістів у сфері банківської справи і 
фінансових послуг 

 Дев’ять кваліфікацій, що відповідають рівням 7-10 у ШРКК (рівні 5-6 у ЄРК) 
 
 
Майкрософт 
 

 Світова компанія 

 Шість кваліфікацій технічних спеціалістів, що відповідають рівням 8-9 у ШРКК (рівні 5-6 у 
ЄРК) 

 

Королівський інститут менеджменту 

 Єдина сертифікована установа у Великій Британії, діяльність якої спрямована на 

підвищення стандартів менеджменту й управління 

 100 000 членів 

 Понад 30 кваліфікацій, що відповідають рівням 5-11 у ШРКК (рівні 3-7 у ЄРК) 

Ці програми належать організаціям, що подають заявку на їхнє оцінювання, незалежно від того, 
чи це орган кредитного оцінювання або стороння організація. Не існує стандартного формату 
або схеми надання освітніх послуг для програм, що входять до Рамки кредитів і кваліфікацій. 
Визначення структури навчальної програми залежить від самої організації. 
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Додаток 1 

Органи кредитного оцінювання зобов’язані захищати цілісність ШРКК, тому важливо, щоб вони 
зважали на це, приймаючи заявки від сторонніх організацій. Відповідно, слід враховувати 
репутацію і надійність сторонньої організації, а також характер і тип навчальної програми, яку 
вона подає для кредитного оцінювання. Важливо, щоб органи кредитного оцінювання надавали 
чіткі роз’яснення щодо передбачених процедур і давали їхнє обґрунтування. Органи кредитного 
оцінювання і сторонні організації повинні завжди розпочинати переговори на ранньому етапі, 
щоб прояснити очікування обох сторін. Органи кредитного оцінювання мають одержати від 
сторонньої організації таку інформацію: 

 

 документально засвідчені системи забезпечення якості; 

 здатність до незалежного подання апеляцій і прийняття рішень; 

 звіти про якість чи аудити від відповідних органів забезпечення якості; 

 наявність сприятливих умов і підтримки професійного розвитку персоналу; 

 докази стабільності організації; 

 наявність сприятливих умов для навчання і підтримки учнів. 

Органи кредитного оцінювання мають вимагати від сторонньої організації, як мінімум, такий 
перелік документів: 
 

 Принципи, процедури і процеси оцінювання результатів. Вони мають бути чітко 
визначеними, обґрунтованими і надійними та містити відповідні елементи процедур 
зовнішнього забезпечення якості, що здійснюються не працівниками організації-
апліканта; 

 

 Свідчення, що критерії і процеси оцінювання відповідають визначеним навчальним 
результатам; 

 

 Свідчення, що процедури оцінювання максимально захищені від плагіату, шахрайства й 
інших форм шахрайства; 

 

 Ефективні процедури ухвалення, контролю і перегляду стратегій оцінювання і 
відповідних рішень, зокрема врахування думок і рекомендацій зовнішніх осіб, що беруть 
участь у процедурах забезпечення якості; 

 

 Чіткі критерії виставлення оцінок, особливо розрізнення між заліком і незаліком; 
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 Процедури повторного екзаменування / оцінювання; 
 

 Дані про відповідність, ефективність і точність будь-якої системи визнання попереднього 
навчання, щоб гарантувати, що учні продемонстрували досягнення результатів; 

 

 Методи належного і безпечного запису досягнень учня, в тому числі видання офіційних 
документів; 

 
 Свідчення, що приділяється належна увага ролі зовнішніх суджень і моніторингу 

процедур оцінювання, транскриптів і сертифікатів організації-апліканта. 


