
 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
Узгодження освітніх стандартів та програм України з НРК  

 
2 лютого 2017 року 

Місце проведення: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, зала засідань Вченої ради  
(ауд. 355), вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна  

  

Обґрунтування 

 

Третій напрям Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій (НРК) на 2016 – 2020 

роки передбачає розробку кваліфікацій різних типів (освітніх стандартів і програм, що базуються на 

результатах навчання) у відповідності з НРК. Процес реформування освітніх стандартів і програм 

демонструє безперервний прогрес, але відповідна робота здійснюється переважно розрізнено, різними 

групами зацікавлених сторін та без достатньої узгодженості. 

 

Окрім того, щоб розробити нові кваліфікації, які базуються на результатах навчання, входять до складу 

єдиної рамки та занесені до національного реєстру кваліфікацій, необхідно чітко роз’яснити поняття 

кваліфікацій, освітніх стандартів і програм, освіти, що базується на компетентністному підході, та 

результатів навчання, ознайомитися з визначеннями відповідних кваліфікацій і освітніх програм, обмінятися 

досвідом та узгодити подальші кроки. Реформи в системі загальної освіти формують основу для подальших 

реформ у секторах професійно-технічної та вищої освіти. 

 

На думку Міністра, питання поновлення контенту та запровадження компетентістного підходу є основою для 

реформування середніх загальноосвітніх закладів. Ми повинні навчати наших дітей, яким чином необхідно 

використовувати знання та навики, якими вони володіють, для вирішення задач у повсякденних життєвих 

ситуаціях. У той час як ми в основному займаємося загальною структурою програми загальної середньої 

освіти, підходи в системі професійно-технічної та вищої освіти є більш складними з огляду на 

децентралізацію системи професійно-технічної освіти та посилення автономії вищих навчальних закладів. 

 

Ми хотіли б окреслити загальне розуміння зазначених процесів, щоб мати можливість працювати над 

реалізацією третього напряму Плану заходів щодо впровадження НРК, та підготувати основу для 

запровадження нових кваліфікацій у національному реєстрі та системі освіти й навчання. 

Час ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

9:00 – 9:15 Реєстрація учасників та привітальна кава 

9:15 – 9:30 Привітальні та вступні промови 

Вступна промова, цілі інтерактивного семінару, очікування  

Володимир Ковтунець, Міністерство освіти і науки України  

Петро Бех, проректор  з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка    

Представництво ЄС в Україні (підлягає підтвердженню)  

Рада Європи / Британська Рада  

ЄФО 
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9:30 – 10:30 Пленарна сесія 1 

Модератор: Тарас Фініков  

Доповідачі:   

 Формування загального розуміння: що ми розуміємо під кваліфікаціями в рамках 
НРК?  

 Що таке освітня програма? Що таке освітній стандарт? – Який взаємозв’язок існує 
між професійними стандартами, освітніми стандартами та освітніми програмами? 
Що таке основні компетенції? 

 Децентралізація та стандарти й програми ПТО – які визначення та поняття існують 
на загальнонаціональному, секторальному та регіональному рівнях, а також на рівні 
навчальних закладів  

 Автономія та вища освіта – державні стандарти та програми вищої освіти  

 Реєстр НРК: Яку інформацію необхідно включити? Якими є критерії включення 
кваліфікацій до Реєстру? 

10:30 – 11:00  Перерва на каву 

11:00 – 12:00 Пленарна сесія 2 

Модератор: ЄФО 

Презентації щодо поточної діяльності:  

 Яким чином відбуваються зміни в освітніх стандартах ПТО України? Попередні 
висновки з оцінювання 30 пілотних освітніх стандартів, що базуються на 
компетентістному підході, Відмантас Тутліс, експерт ЄФО  

 Передовий досвід ЄС в галузі розробки та використання стандартів вищої освіти, 
Стівен Адам, Рада Європи  

 Концепція нової української школи та система загальної середньої освіти, що 
базується на компетентістному підході, Оксана Овчарук  

 Інструкції щодо наступної сесії Робочої групи – робота з інструментами самооцінки 
(SAT), Ар’єн Дей, ЄФО  

12:00 – 13:30 Робочі групи – Сесія 1 

Питання для обговорення:   

В рамках роботи цих робочих груп ми хотіли би детально розглянути питання 
розробки освітніх стандартів та програм. Що передбачає перехід до 
компетентістного підходу? Що означає їх узгодження з НРК? Яким чином ми 
можемо здійснювати розробку нових освітніх стандартів та програм, що 
охоплюють всю систему загалом? Яким чином ми можемо перейти від пілотних 
проектів до системного підходу? Яким чином ми можемо забезпечити наявність 
відповідних освітніх стандартів та програм, які можуть встановити взаємозв’язок 
між системами загальної середньої освіти, ПТО, вищої освіти та навчання 
дорослих? 

Робота розпочнеться з індивідуального самооцінювання поточної діяльності з 
метою визначення галузей, яким необхідно приділите більше уваги. Після 
самооцінювання ми спробуємо разом визначити пріоритетні напрями діяльності та 
перейти від проблем до заходів задля формулювання рекомендацій та визначення 
взаємозв’язків із Планом заходів щодо впровадження НРК. 

Пропонований порядок денний: 

- Вступна частина - 5-10 хвилин 
- Самооцінювання – 20 хвилин  
- Обговорення результатів самооцінювання – 30 хвилин 
- Визначення пріоритетних напрямів з метою вирішення найбільш нагальних 

питань - 30 хвилин 

Робоча група 1 (ауд. 202) Робоча група 2 (ауд. 355) Робоча група 3 (ауд. 204) 

Загальна середня освіта 
та нова освітня 
програма. Важливість 
нових навиків. Нова 

Професійно-технічна 
освіта й навчання. Нові 
освітні та професійні 
стандарти системи 

Вища освіта  

Модератор: О. Шаров, 
Міносвіти  
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українська школа. 

Модератор: Н. Бєскова, 
Міносвіти  

Доповідач: підлягає 
підтвердженню  

ПТО.  

Модератор:  
М. Кучинський, 
Міносвіти  
Доповідач: К. 
Мірошніченко, Міносвіти  

Доповідач: A. Гожик  

 

13:30 – 14:30 Обідній фуршет 

Їдальня Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Головний 
корпус 

14:30 – 16:00 Робочі групи – Сесія 2 

Пропонований порядок денний: 

- Обговорення та розробка плану дій/рекомендацій, в тому числі конкретних 
заходів щодо системи загальної середньої освіти, вищої освіти та ПТО, та 
розгляд деяких наскрізних питань стосовно всіх цих систем – 50 хвилин  

- Формування переліку відповідних діючих ініціатив та визначення 
потенційних взаємозв’язків/взаємодії між ними – 20 хвилин  

- Підготовка та узгодження доповіді робочої групи – 20 хвилин 

 

Робоча група 1 Робоча група 2 Робоча група 3 

Загальна середня освіта 
та нова освітня 
програма. Важливість 
нових навиків. Нова 
українська школа. 

Професійно-технічна 
освіта й навчання. Нові 
освітні та професійні 
стандарти системи 
ПТО.  

 

Вища освіта  

 

 

16:00 – 16:30 Перерва на каву 

16:30 – 17:00 Доповіді робочих груп (по 10 хв. на кожну доповідь) 

17:00 – 17:30 Якими є подальші кроки? 

Яке значення має План заходів щодо впровадження НРК для розробки освітніх 
стандартів? 

Яке значення має децентралізація/посилення автономії для впровадження державних 
освітніх стандартів? 

На якій стадії ми знаходимося стосовно розробки та впровадження освітніх стандартів, 
що базуються на результатах навчання? 

Які існують стримуючі фактори? 

Які існують приклади належної практики? 

В якій мірі ми здійснюємо розробку та впровадження освітніх стандартів, що базуються на 
результатах навчання, та програм? 

Якими є подальші кроки на 2017 рік? 

 

Ар’єн Дей, Європейський фонд освіти  

Людмила Таценко, Британська Рада в Україні  

Стівен Адам та Оксана Овчарук, Рада Європи  

Міністерство освіти і науки України (підлягає підтвердженню) 

 


