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На жаль, не існує досконалого способу розробки та 
використання стандартів вищої освіти: 
 

1. Багато чого залежить від того, яким чином стандарти задумуються, 
розробляються та впроваджуються 

2. Контекст є вкрай важливим – різні країни створюють та використовують їх 
надзвичайно різними способами 

3. Стандарти вищої освіти мають бути пов’язаними із загальною освітою та ПТО – 
всеохопна НРК 

4. Перегляд стандартів є необхідним під час вашого переходу від освіти, 
орієнтованої на “вхід”, до освіти, орієнтованої на “вихід” 

5. Ви не можете покладатися на загальні та неконкретизовані дескриптори 
циклів/рівнів ЄПВО/ЄРК = недостатній рівень деталізації! 

 



Основні принципи створення належних освітніх 
стандартів  
[існує безліч джерел, деякі є кращими в порівнянні з іншими]… 

Україна 
 
 

НАЦІОНАЛЬНА 
РАМКА 

КВАЛІФІКАЦІЙ 
 

[дескриптори 
рівнів] 

 
 
 

Україна 
 

МЕТОДИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО 
РОЗРОБЛЕННЯ 

СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

 
 

  
 

 
 
 

Дескриптори 
рівнів ЄРК 

 
 
 

  
 
 

 
 

Дескриптори 
циклів ЄПВО 

 
 

  
 

 
 
 

МІЖНАРОДНІ 
ОСВІТНІ 

СТАНДАРТИ 

 
 
 

Україна 
 
МИНУЛИЙ ДОСВІД, 
ЗВИЧАЇ ТА ТРАДИЦІЇ 

 
 

[Передовий досвід 
минулих років] 

 
 

Україна 

НАЦІОНАЛЬНЕ 
АГЕНТСТВО ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 
[+ Закон “Про вищу 

освіту”]  

 
 

ІНШІ 
ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ГАЛУЗЕВІ/ 
ПРЕДМЕТНІ 
СТАНДАРТИ 

 
[напр., проект 

“Tuning”, професійні 
стандарти вищої 

освіти, інші державні 
стандарти вищої освіти 

тощо] 

ESG 2015 
Стандарти і 

рекомендації із 
забезпечення якості в 

ЄПВО 

ПОСІБНИК з 
внутрішнього 

управління якістю в 
системі вищої 

освіти, що  
базується на 

компетентістному 
підході 

Європейський 
простір вищої  

освіти  

Європейська 
рамка 

кваліфікацій 

Посібник 
користувача 

ЄКТС 

Схема визання 
щодо 

предметних 
опорних точок  



Надзвичайно важливим є роз’яснення статусу, 
цілей, характеру та сфер застосування 
державних стандартів вищої освіти за 
предметами/дисциплінами: 
 

1. Яке вони мають призначення? 
2. Яке визначення вони надають для термінів “предмет”, 

“дисципліна” та/або “галузь знань”? 
3. Вони мають рекомендаційний чи нормативний характер [чітко 

встановленні положення]? 
4. Чи сприяють вони посиленню або спричиняють послаблення 

академічної автономії? 
5. Яким чином вони побудовані – як порогові стандарти? 
6. Чи є рекомендації чіткими та чи надано приклади? 
7. Яким чином вони пов’язані з професійними стандартами? 
8.  Чи є вони результатом діяльності всієї освітньої спільноти [в тому 

числі роботодавців]? 
9.  Чи є вони ефективними лише в разі повноцінного функціонування 

підходу, що базується на результатах навчання/компетентістного 
підходу в системі вищої освіти? 

10. Стандарти вищої освіти не повинні за жодних обставин 
виконувати функції державних освітніх програм 

11. Стандарти вищої освіти повинні передбачати гнучкість та інновації 

 
 



 
Деякі рекомендації стосовно цілей, 
характеру та використання стандартів 
вищої освіти… 
 

1. Здійснюйте розробку та тестування рекомендацій щодо створення 
стандартів 

2. Постійно здійснюйте перегляд будь-яких розроблених стандартів 
3. Інтегруйте стандарти вищої освіти в жорсткі механізми 

внутрішнього/зовнішнього забезпечення якості 
4. Надайте національному агентству із забезпечення якості повноваження 

діяти у відповідності зі стандартами – закривати ВНЗ 
5. Недотримання стандартів повинно передбачати  
          серйозні наслідки! 
6.       Забезпечте належне навчання/поінформованість  
          освітньої спільноти щодо нових стандартів 

 
 



Остерігайтеся спокуси проведення фіктивних 
реформ [на рівні навчальних закладів, 
регіональних, національних]: 
 
1. Уникайте формальних, фіктивних та поверхневих змін [в НРК, 

стандартах та кваліфікаціях] 
2. Переконайтеся, що НРК відіграє центральну роль в процесі 

реформ + контролюйте це  
3. Усуньте всі проблемні та невідповідні аспекти старої системи 
4. Сприяйте проведенню реальної інституційної та структурної 

реформи в системі вищої освіти 
5. Здійсніть перегляд та повторний аналіз всіх типів та прикладів 

кваліфікацій 
6. Забезпечте належне консультування зацікавлених сторін 

[студентів, персоналу, роботодавців тощо] 
7. Псевдореформи спричиняють даремні витрати дорогоцінного 

часу та є недоцільними 


