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ТЕМА № 1. «УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ.  

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

(2 години) 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Управління системою вищої освіти. 

2. Стандарти вищої освіти. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Конституція України. – К., 1996. 

2. Закон України «Про освіту» 23.05.1991 № 1060-XII із змін. та доповн. 

– http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 

3. Закон України «Про вищу освіту» від від 01.07.2014 № 1556-VII із 

змін. та доповн. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

4. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // 

Офіційний вісник України. – 2002 р. - №16. – С.11-25. 

5. Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС: 

Наказ МВС України від 14.02.2008 №62. 

6. Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської 

декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004 – 2005 роки: Наказ № 

49 від 23.01.04 // Освіта. – 2004. - № 8. – 11-18 лютого. – С. 6  

7. Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ III – IV 

рівнів акредитації: Рішення колегії № 5/5-4 від 24.04.03 // Інформаційній збірник 

МОН України. – 2003. - № 11. – С. 13-20. 

8. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу: Наказ № 48 від 23.01.04 // Освіта. – 

2004. - № 8. – 11-18 лютого. – С. 4. 

9. Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 

2005 року. Постанова Кабінету Міністрів України №344 від 10 квітня 2001 р. 

//Юридичний вісник. – 2001. - №15. – с. 22-24. 

10. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних 

закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації 

системи вищої освіти. – К., 1997. 

11. Кобиляцький І.І. Методи навчально-виховної роботи і вищій школі. – 

Львів., 1970 р. 

12. Шульженко Ф., Невмержинський Є. Юридична освіта в Україні в 

контексті Болонського процесу: соціальні аспекти.// Юрист України, 2004, №12, 

с.75-81. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

1. Розглянути вищу освіту України як системне явище. 

2. Визначити систему стандартів вищої освіти. 

3. Розглянути принципи управління вищими навчальними закладами. 

 

ВСТУП 

Управління вищим закладом освіти здійснюється на основі суміщення прав 

МВС України та керівництва вищого закладу освіти, розмежування повноважень, 

поєднання єдиноначальності та самоврядування, реалізації прав власника на 

використання свого майна. 

Міністерство внутрішніх справ України, як орган управління відомчою 

освітою, повинно забезпечити створення нормативно-правової бази для діяльності 

вищого закладу освіти; соціальний захист учасників навчально-виховного 

процесу; отримання або придбання нерухомого майна та обладнання, яке 

необхідне для провадження освітньої діяльності, згідно з установленими 

нормативами; формування державного (відомчого) замовлення; проведення 

державної акредитації вищого закладу освіти; встановити вимоги до змісту, рівня і 

обсягу освіти; сприяти здійсненню інформаційного забезпечення освітньої 

діяльності. 

 

 

1. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Систему вищої освіти складають:  

- вищі навчальні заклади всіх форм власності;  

- інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; 

- органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти. 

Управління у галузі вищої освіти 

Кабінет Міністрів України через систему органів виконавчої влади:  

- здійснює державну політику у галузі вищої освіти;  

- організує розроблення та здійснення відповідних загальнодержавних та 

інших програм;  

- у межах своїх повноважень видає нормативно-правові акти з питань 

вищої освіти; 

- забезпечує контроль за виконанням законодавства про вищу освіту. 

Управління у галузі вищої освіти у межах їх компетенції здійснюється:  

- спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

галузі освіти і науки; 

- іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму 

підпорядкуванні вищі навчальні заклади; 

- Вищою атестаційною комісією України 

- органами влади Автономної Республіки Крим; 
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- органами місцевого самоврядування; 

- власниками вищих навчальних закладів; 

- органами громадського самоврядування. 

Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у галузі освіти і науки, інших центральних органів виконавчої 

влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади 

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі 

освіти і науки: 

- здійснює аналітично-прогнозтичну діяльність у галузі вищої освіти, 

визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-

економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфер, ринку 

праці на стан вищої освіти, формує напрями взаємодії з іншими ланками освіти, 

стратегічні напрями розвитку вищої освіти відповідно до науково-технічного 

прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку 

вищої освіти; 

- бере участь у формуванні державної політики у галузі вищої освіти, 

науки, професійної підготовки кадрів;  

- розробляє програми розвитку вищої освіти, стандарти вищої освіти;  

- визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення 

вищих навчальних закладів; 

- здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням 

вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування; 

- здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його 

компетенції; 

- здійснює ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів 

незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;  

- здійснює встановлення відповідності документів про вищу освіту та 

вчені звання;  

- формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою 

освітою; сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів; 

- затверджує умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів;  

- затверджує статути підпорядкованих йому вищих навчальних закладів та 

вищих навчальних закладів приватної форми власності;  

- погоджує статути вищих навчальних закладів державної форми 

власності, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, вищих 

навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, 

та вищих навчальних закладів комунальної форми власності; 

- організовує вибори, затверджує та звільняє з посад керівників 

підпорядкованих йому вищих навчальних закладів;  

- погоджує затвердження на посаду керівників вищих навчальних закладів 

комунальної і приватної форм власності; 
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- організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників 

щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань; 

- разом з іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у 

своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органами влади Автономної 

Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади 

комунальної форми власності, забезпечує реалізацію державної політики у галузі 

вищої освіти і здійснює контроль за втіленням державної політики у галузі вищої 

освіти, дотриманням нормативно-правових актів про вищу освіту в усіх вищих 

навчальних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування;  

- здійснює інші повноваження, передбачені законом.  

2. Інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму 

підпорядкуванні вищі навчальні заклади, спільно із спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки:  

- беруть участь у здійсненні державної політики у галузі вищої освіти, 

науки, професійної підготовки кадрів;  

- беруть участь у здійсненні ліцензування та акредитації вищих 

навчальних закладів; сприяють працевлаштуванню випускників підпорядкованих 

їм вищих навчальних закладів;  

- здійснюють контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості 

вищої освіти;  

- організовують вибори, затверджують та звільняють з посади керівників 

вищих навчальних закладів;  

- затверджують за погодженням із спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки статути 

підпорядкованих їм вищих навчальних закладів; 

- здійснюють інші повноваження, передбачені законом. 

3. Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у 

галузі освіти і науки, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для 

інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні 

вищі навчальні заклади, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, вищих навчальних 

закладів незалежно від форм власності. 

Повноваження Вищої атестаційної комісії України 

1. Вища атестаційна комісія України забезпечує виконання державних вимог 

при атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  

Вища атестаційна комісія України:  

- формує мережу спеціалізованих вчених рад та контролює їх діяльність; 

- формує нормативні та методичні засади діяльності спеціалізованих 

вчених рад; 
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- розробляє і затверджує вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувачів 

наукових ступенів, вченого звання старшого наукового співробітника та 

встановлює критерії атестації наукових кадрів вищої кваліфікації;  

- забезпечує єдність вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які 

здобувають науковий ступінь кандидата або доктора наук і вчене звання старшого 

наукового співробітника;  

- формує мережу експертних рад;  

- проводить експертизу дисертацій для здобуття наукових ступенів та 

атестаційних справ для присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника;  

- затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження 

наукових ступенів і рішення вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад 

про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, а також 

скасовує їх у разі невиконання державних вимог при атестації наукових і науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації;  

- вирішує в установленому порядку питання переатестації наукових і 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, позбавлення наукових ступенів і 

вченого звання старшого наукового співробітника, оформлення й видачі дипломів 

і атестатів, а також розглядає апеляції;  

- присвоює вчене звання старшого наукового співробітника;  

- здійснює співробітництво з державними органами інших країн з питань, 

що належать до компетенції Вищої атестаційної комісії України;  

- вирішує в установленому порядку питання взаємовизнання документів 

про присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника;  

- здійснює інші повноваження, передбачені законом. 

2. Акти Вищої атестаційної комісії України, прийняті в межах її 

повноважень, є обов'язковими для міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, установ, в системі яких створено спеціалізовані вчені ради по 

присудженню наукових ступенів кандидата і доктора наук та діють вчені (наукові, 

науково-технічні, технічні) ради, що приймають рішення про присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника.  

Повноваження власника (власників) вищого навчального закладу 

1. Повноваження власника (власників) щодо управління вищим навчальним 

закладом визначаються в межах законів статутом вищого навчального закладу. 

Власник (власники) вищого навчального закладу:  

- розробляє статут вищого навчального закладу;  

- організовує ліцензування вищого навчального закладу;  

- призначає керівника вищого навчального закладу на умовах контракту 

відповідно до цього Закону;  

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю вищого 

навчального закладу;  
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- здійснює контроль за дотриманням умов, передбачених рішенням про 

заснування вищого навчального закладу;  

- приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію вищого навчального 

закладу;  

- здійснює інші повноваження, передбачені законом  

2. Власник (власники) здійснює (здійснюють) права, передбачені частиною 

першою цієї статті, щодо управління вищим навчальним закладом безпосередньо 

або через уповноважений ним орган (особу).  

Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) може 

делегувати свої повноваження керівникові або вищому колегіальному органу 

громадського самоврядування вищого навчального закладу.  

 

Керівник вищого навчального закладу 

1. Безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу 

здійснює його керівник - ректор (президент), начальник, директор тощо.  

2. Керівник вищого навчального закладу в межах наданих йому 

повноважень:  

- вирішує питання діяльності вищого навчального закладу, затверджує 

його структуру і штатний розпис; 

- видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма 

працівниками і структурними підрозділами вищого навчального закладу;  

- представляє вищий навчальний заклад у державних та інших органах, 

відповідає за результати його діяльності перед органом управління, у 

підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад;  

- є розпорядником майна і коштів;  

- виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські 

рахунки;  

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;  

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;  

- визначає функціональні обов'язки працівників;  

- формує контингент осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;  

- відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у вищому 

навчальному закладі;  

- контролює виконання навчальних планів і програм;  

- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни;  

- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;  

- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-

виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, 

організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та 

інших працівників вищого навчального закладу;  
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- разом із профспілковими організаціями подає на затвердження вищому 

колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу 

правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження 

підписує його. 

Керівник вищого навчального закладу відповідає за провадження освітньої 

діяльності у вищому навчальному закладі, за результати фінансово-господарської 

діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна.  

Для вирішення основних питань діяльності відповідно до статуту керівник 

вищого навчального закладу створює робочі та дорадчі органи, а також визначає 

їх повноваження.  

Керівник вищого навчального закладу щорічно звітує перед власником 

(власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) та вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.  

Керівник вищого навчального закладу відповідно до статуту може 

делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам 

структурних підрозділів. 

3. При виході на пенсію з посади керівника вищого навчального закладу 

керівник, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може 

бути призначений на посаду почесного ректора (президента), начальника, 

директора тощо вищого навчального закладу із виплатою грошового утримання за 

рахунок навчального закладу в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед 

виходом на пенсію.  

Призначення почесного ректора (президента), начальника, директора тощо 

вищого навчального закладу здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. Умови призначення та виплати грошового утримання 

визначаються у статуті вищого навчального закладу. 

Вчені ради 

1. Вчена рада вищого навчального закладу є колегіальним органом вищого 

навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації і утворюється 

строком до п'яти років (для національного вищого навчального закладу - строком 

до семи років). 

До компетенції Вченої ради вищого навчального закладу належать:  

- подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування 

проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;  

- ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального закладу;  

- подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу щодо 

призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та 

звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів та 

головного бухгалтера;  

- обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і 

професорів; 

- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;  
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- ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;  

- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;  

- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;  

- приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань 

доцента, професора, старшого наукового співробітника. 

Вчена рада вищого навчального закладу розглядає й інші питання діяльності 

вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу.  

Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова - керівник вищого 

навчального закладу. До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять 

за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, декани, головний 

бухгалтер, керівники органів самоврядування вищого навчального закладу, а 

також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників 

і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні 

представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і 

які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у 

статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної 

чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники вищого 

навчального закладу.  

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням 

структурних підрозділів, в яких вони працюють.  

Рішення Вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію 

рішеннями керівника вищого навчального закладу. 

Наглядова рада 

1. У національному вищому навчальному закладі в обов'язковому порядку 

створюється Наглядова рада.  

Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку вищого 

навчального закладу, надає допомогу його керівництву в реалізації державної 

політики у галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за 

діяльністю керівництва вищого навчального закладу, забезпечує ефективну 

взаємодію вищого навчального закладу з органами державного управління, 

науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями 

в інтересах розвитку вищої освіти.  

2. Склад Наглядової ради національного вищого навчального закладу 

затверджується центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого 

він перебуває. Положення про Наглядову раду національного вищого навчального 

закладу затверджує голова Наглядової ради за погодженням із спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  

Термін повноваження Наглядової ради становить не менше ніж три роки, 

але не більше ніж п'ять років.  

3. Наглядова рада може бути створена також у вищому навчальному закладі 

третього або четвертого рівня акредитації за погодженням із спеціально 
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уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або 

іншим центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого 

знаходиться вищий навчальний заклад. 

Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах 

1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого 

навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації є загальні збори 

(конференція) трудового колективу. 

Порядок скликання вищого колегіального органу громадського 

самоврядування та його роботи визначається статутом вищого навчального 

закладу.  

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути 

представлені всі групи працівників вищого навчального закладу. Не менше ніж 75 

відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні 

становити педагогічні або науково-педагогічні працівники вищого навчального 

закладу. 

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не 

рідше ніж один раз на рік. 

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:  

- за поданням Вченої ради вищого навчального закладу приймає статут 

вищого навчального закладу, а також вносить зміни до нього;  

- обирає претендента на посаду керівника вищого навчального закладу 

шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції власнику (власникам) або 

уповноваженому ним (ними) органу (особі);  

- щорічно заслуховує звіт керівника вищого навчального закладу та 

оцінює його діяльність;  

- обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про 

працю України;  

- за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради вищого 

навчального закладу розглядає питання про дострокове припинення повноважень 

керівника вищого навчального закладу;  

- затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального 

закладу; 

- затверджує положення про органи студентського самоврядування;  

- розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу.  

Студентське самоврядування 

1. У вищих навчальних закладах створюються органи студентського 

самоврядування. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному 

розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього 

організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують 

питання, що належать до їх компетенції. 

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.  
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2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу 

виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, 

статутом вищого навчального закладу.  

3. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:  

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно 

організації навчального процесу;  

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;  

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;  

- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку 

студентів;  

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів 

за інтересами;  

- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями;  

- сприяння працевлаштуванню випускників;  

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. 

4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту 

студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське 

самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського 

містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.  

5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

(конференція) студентів вищого навчального закладу, які:  

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;  

- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та 

заслуховують їх звіти; 

- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих 

органів студентського самоврядування.  

 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

 

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми 

(сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, 

студентські деканати, ради тощо).  
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2. СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої 

освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих 

навчальних закладів. 

Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та 

професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних 

закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.  

Державний стандарт вищої освіти містить складові: 

- перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями;  

- перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями;  

- вимоги до освітніх рівнів вищої освіти;  

- вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.  

Галузеві стандарти вищої освіти містять складові:  

- освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників вищих навчальних 

закладів;  

- освітньо-професійні програми підготовки;  

- засоби діагностики якості вищої освіти. 

Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів містять складові:  

- перелік спеціалізацій за спеціальностями;  

- варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників 

вищих навчальних закладів;  

- варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки;  

- варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;  

- навчальні плани;  

- програми навчальних дисциплін.  

5. Порядок розроблення стандартів вищої освіти та внесення змін до них, а 

також здійснення контролю за їх дотриманням визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

Державний стандарт вищої освіти 

1. Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями 

містить перелік назв кваліфікацій, які визначаються через професійні назви робіт, 

що мають виконувати фахівці певного освітньо-кваліфікаційного рівня на 

первинних посадах.  

2. Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, містить перелік назв напрямів, що відображають споріднений зміст 

вищої освіти і професійної підготовки, та перелік назв спеціальностей, що 
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відображають неповторювані узагальнені об'єкти діяльності або виробничі 

функції та предмети діяльності.  

3. Вимоги до освітніх рівнів вищої освіти містять вимоги до рівня 

сформованості у особи соціальних і громадянських якостей з урахуванням 

особливостей майбутньої професійної діяльності, а також вимоги до формування у 

неї патріотизму до України та до знання української мови.  

4. Вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти містять вимоги 

до професійної підготовки фахівців з урахуванням суспільного поділу праці.  

5. Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, 

вимоги до освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти 

затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, 

погодженим із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади 

у галузі праці та соціальної політики. 

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки.  

Галузеві стандарти вищої освіти 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального 

закладу відображає цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначає місце 

фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, 

інших соціально важливих якостей, систему виробничих функцій і типових 

завдань діяльності й умінь для їх реалізації. 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників вищих навчальних 

закладів затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі праці та 

соціальної політики. 

2. Освітньо-професійна програма підготовки визначає нормативний термін 

та нормативну частину змісту навчання за певним напрямом або спеціальністю 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, 

обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця. 

Освітньо-професійні програми підготовки затверджуються спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки встановлюється відповідно до визначеного рівня професійної 

діяльності.  

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки молодшого спеціаліста для осіб, які мають повну загальну середню 

освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за 

спорідненою професією, зменшується на один рік. 
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Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки бакалавра 

спеціальністю, може зменшуватися до двох років. 

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістра для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста за відповідною спеціальністю, не може перевищувати одного року.  

Нормативний термін навчання фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів 

спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань 

визначається відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у 

своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням із спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  

Якщо вищий навчальний заклад має відповідні угоди з навчальними 

закладами іноземних держав, що передбачають взаємовизнання документів про 

вищу освіту за умови інших термінів навчання, такі терміни можуть бути 

встановлені відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у 

своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням із спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  

3. Засоби діагностики якості вищої освіти визначають стандартизовані 

методики, які призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого 

особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та 

громадянських якостей. 

Засоби діагностики якості вищої освіти використовуються для встановлення 

відповідності рівня якості вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти і 

затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади у галузі освіти і науки.  

Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів 

1. Вищі навчальні заклади визначають спеціалізації за спеціальностями, за 

якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів 

молодшого спеціаліста, спеціаліста та магістра. Назви спеціалізацій за 

спеціальностями відображають відмінності у засобах, умовах та продуктах 

діяльності в межах спеціальності. 

2. Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників 

вищих навчальних закладів, освітньо-професійних програм підготовки та засобів 

діагностики якості вищої освіти забезпечують підготовку фахівців за 

спеціалізаціями за спеціальностями з урахуванням особливостей суспільного 

поділу праці в Україні та мобільності системи освіти щодо задоволення вимог 

ринку праці.  

Зміст варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик 

випускників вищих навчальних закладів, освітньо-професійних програм 

підготовки, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів, програм 

навчальних дисциплін визначається вищим навчальним закладом у межах 
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структури та форми, встановлених спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  

3. Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, 

послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та 

терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.  

4. Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, 

рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших 

методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби 

діагностики успішності навчання. 

5. Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються 

вищим навчальним закладом відповідно до освітньо-професійних програм 

підготовки і затверджуються керівником вищого навчального закладу.  

Науково-методичне забезпечення вищої освіти здійснюється спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, 

іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму 

підпорядкуванні вищі навчальні заклади, науково-методичними установами та 

вищими навчальними закладами.  

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 
Науково-методичне забезпечення вищої освіти включає підготовку 

навчальної і наукової літератури та забезпечення нею вищих навчальних закладів. 

Підготовка та забезпечення вищих навчальних закладів навчально-методичною 

документацією повинна відповідати змісту навчання, визначеному стандартами 

вищої освіти.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Ефективність навчально-виховної діяльності залежить від своєчасності 

здійснення коригуючого впливу органу управління в разі зміни умов реалізації 

рішень, тому завданням розпорядницької діяльності є організація надійного 

зворотного зв’язку. Особливе значення механізм зворотного зв’язку має під час 

багатоетапної (тривалої) реалізації рішення, планів дій, приведення їх у повну 

відповідність з умовами середовища. Якщо рішення відкореговано, можна 

усунути окремі обмеження, використати раніше невраховані резерви і збільшити 

очікуваний ефект.  

Зворотний зв’язок між запланованою програмою діяльності та реалізацією 

прийнятого рішення здійснюють за допомогою контролю.  

Умовами ефективного контролю є:  

- своєчасність;  

- систематичність;  

- всеосяжний характер;  

- умілий вибір питань і об’єктів;  

- широка участь працюючих;  
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- розробка конкретних пропозицій за одержаними матеріалами;  

- використання сучасних методів і технічних засобів контролю.  

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на те, що Ефективність 

контролю збільшується, якщо працівники, які його здійснюють, правомірні 

виконувати також координаційні функції, крім того, контроль повинен бути 

доцільним. Якщо контролювати кожен крок підлеглих і накладати стягнення за 

найменшу провину, то це неминуче матиме негативні наслідки. 
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ТЕМА № 2. «ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ» 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Кредитно-модульна система організації навчального процесу. 

2. Загальна характеристика Європейської Кредитної Трансферної Системи 

(ECTS). 

3. Оцінювання в системі ECTS. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Жовта І. Українські вищі навчальні заклади впроваджують кредитно-

модульну систему підготовки студентів //Освіта України. – 2004. – № 7. –27 

січня. - С. 5-6. 

2. Карпенко М., Бершадская М.Д. О переводе нормативов государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в 

зачетные единицы (кредиты) // Инновации в образовании. – 2002. - № 6. – 

С. 19. 

3. Ковальчук Т. Українській освіті – європейські стандарти // Аудиторія. – 

2003. – Ч. 36. – 28 листопада - 4 грудня. – С. 3. 

4. Ковальчук Т. Чому навіть відмінники бояться сесії? // Аудиторія. – 2003. – 

Ч. 18. –6-12 червня. – С. 5. 

5. Кредитно-модульная система в навчальному процесі: Наступного 

навчального року в деяких ВНЗ проходитиме експеримент щодо ії введення 

// Освіта України. – 2003. – № 34. – 13 травня. – С. 3. 

6. Кукин А.В. Математическая модель распределения учебной нагрузки в 

течение семестра // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2003. - № 6. – 

С. 48-50. 

7. Лавров Є. Університет, в якому відмовились від сесій, а власну оцінку 

можна запланувати ще на початку семестру // Освіта. – 2004. – № 2. – 7-14 

січня. – С. 6. 

8. Лозинський О. Концептуальні засади кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу та особливості формування навчальної 

програми підготовки фахівця: Доповідь на Всеукраїнської науково-практ. 

семінарі “Інтеграція в Європу – через освіту” // Аудиторія. – 2003. – Ч. 37. – 

5-11 грудня. – С.7-9. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

1. Охарактеризувати Європейську систему трансферу кредитів. 

2. Визначити правила користування ECTS. 

 

ВСТУП 

Європейське співтовариство сприяє міжуніверситетській кооперації як 

засобу покращання якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, 

а програма обміну студентами є переважаючим елементом такої 

міжуніверситетської співпраці. Програма «Іразмес» чітко демонструє, що 

навчання за кордоном може бути особливо цінним досвідом, оскільки це не лише 

найкращий спосіб дізнатися про інші країни, ідеї, мови і культури; все більше і 

більше це також стає важливим елементом збільшення можливостей для росту 

навчальної і професійної кар’єри. 

Визнання освіти і дипломів є передумовою для створення відкритої 

європейської зони освіти і підготовки, де студенти і викладачі можуть 

переміщатися без перешкод. Тому Європейська система перезарахування кредитів 

(ECTS) була розроблена в експериментальному проекті, організованому в рамках 

програми «Іразмес» як засіб покращання визнання освіти для навчання за 

кордоном. Зовнішнє оцінювання ECTS продемонструвало потенціал системи, і 

Європейська комісія вирішила включити ECTS у свою програму «Сократес», 

зокрема у розділ 1 про вищу освіту («Іразмес»). ECTS зараз рухається від своєї 

обмеженої вузької експериментальної стадії до ширшого використання як 

елемента європейського масштабу у вищій освіті. 

ECTS забезпечує інструментом, щоб гарантувати прозорість, збудувати 

мости між навчальними закладами і розширити можливості вибору для студентів. 

Система сприяє полегшенню визнання навчальних досягнень студентів закладами 

через використання загальнозрозумілої системи оцінювання – кредити і оцінки – а 

також забезпечує засобами для інтерпретації національних систем вищої освіти. 

ECTS базується на трьох ключових елементах: інформація (стосовно навчальних 

програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами-партнерами і 

студентом) і використання кредитів ECTS (щоб визначити навчальне 

навантаження для студентів). 
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1. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА  

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Задля запровадження наведеної моделі стандартизованого Додатку до 

диплома у вищій школі України має бути впроваджена кредитно-модульна 

система організації навчального процесу та система об’єктивного педагогічного 

контролю знань. 

Підставами для запровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу в Україні є наступне: 

- інтеграція до Європейського простору вищої освіти; 

- входження до Болонського процесу; 

- вступ до Світової організації торгівлі; 

- реалізація дистанційної форми вищої освіти. 

Впровадження модульно-кредитної системи у вищий школі України 

переслідує наступні цілі: 

- досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти, яка 

виходить із знань, умінь та навичок, що є надбанням випускника; 

- затребування українських освітянських кваліфікацій європейським 

ринком праці; 

- затвердження загальносприйнятної та порівнянної системи освітньо-

кваліфікаційних ступенів; 

- впровадження стандартизованого додатка до диплому, модель якого була 

розроблена Європейською Комісією, Радою Європи та UNESCO/CEPES і який 

містить детальну інформацію про результати навчання випускника; 

- стимулювання викладачів і студентів вищих навчальних закладів до 

вдосконалення системи об’єктивної оцінки якості знань; 

- забезпечення “прозорості” системи вищої освіти та слушного 

академічного та професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, 

посвідчень і таке інше). 

Кредитно-модульній системі, як невід’ємному атрибуту Болонської 

декларації, надаються дві основні функції. 

Перша – сприяння мобільності студентів і викладачів та спрощення 

переходів з одного університету до іншого. 

Друга – акумулююча, чітке визначення обсягів проведеної студентом роботи 

з урахуванням усіх видів навчальної та наукової діяльності. Сума кредитів 

визначає на що здатний студент, який навчається за тією чи іншою програмою. 

Запровадження кредитно-модульної системи є важливим фактором для 

стимулювання ефективної роботи викладача і студента, збільшення часу їх 

безпосереднього індивідуального спілкування в процесі навчання.  

Модулі конструюються як системи навчальних елементів, об'єднаних ознакою 

відповідності визначеному об'єкту професійної діяльності. Останній розглядається як 
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деякий обсяг навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру і зміст і 

що дозволяє оперувати цією інформацією в процесі розумової діяльності студента.  

Модульна організація змісту навчальної дисципліни менш за все є 

механічним перенесенням розділів програми до навчальних модулів, оскільки 

вимагає глибокої аналітико-логічної роботи над змістовим наповненням 

дисципліни, структурування її як системи, а не довільного конгломерату наукової 

інформації. 

Другою умовою реалізації модульного принципу організації змісту 

навчальної дисципліни є можливість виділити генеральні наскрізні ідеї 

професійної діяльності, на розкриття і засвоєння яких спрямований кожний 

модуль.  

Для студента – майбутнього фахівця – важливо не лише осмислити й 

засвоїти інформацію, а й оволодіти способами її практичного застосування і 

прийняття рішень. 

За таких умов зменшується частка прямого, зовні завданого інформування і 

розширюється застосування інтерактивних форм та методів роботи студентів під 

керівництвом викладача (тьютора) та повноцінної самостійної роботи в 

лабораторіях, читальних залах, на об'єктах майбутньої професійної діяльності, що 

особливо важливо для системи дистанційного навчання. 

Створення системи кредитів має полегшити порівняння закінчених курсів і 

сприяти максимальному розширенню мобільності студентів. 

Кредит (credit) – умовна одиниця виміру навчального навантаження 

студента при вивченні якоїсь складової навчальної програми чи окремої 

дисципліни (курсу), виконаної студентом під час навчання. Кредит – мінімальна 

одиниця, яка точно документується, часто означає навчання впродовж тижня 

(суму аудиторної і самостійної роботи студента). 

Проблемою для вищої школи України у контексті Болонського процесу є:  

- по-перше, визначення витрат навчального часу студента певного 

актуального рівня розвитку на адекватне вивчення навчального матеріалу в об’ємі 

модуля, тобто ув’язування навчального модуля з кредитами; 

- по-друге, розробка методики розрахунку педагогічного навантаження 

викладачів вищої школи в умовах кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу та навчального навантаження студента, а також 

взаємозв’язок між ними.  

 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 
 

Кредитно-модульна система має розвиватися в Україні в рамках реалізації, 

зокрема, дистанційної освіти поза залежністю від Болонського процесу. 

Безсумнівно, що модульна технологія навчання є незамінною для дистанційної 

освіти. 



 22 

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ 

ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ  (ECTS) 

 

Визнання освіти і дипломів є передумовою для створення відкритого 

Європейського простору освіти і підготовки, де студенти і викладачі можуть 

переміщатися без перешкод. Тому Європейська система трансферу кредитів 

(ЕСТS) була розроблена в експериментальному проекті, організованому в рамках 

програми "Еразмус" як засіб покращання визнання освіти для навчання за 

кордоном.  

Основні елементи ЕСТS на практиці перевіряли і удосконалювали в 

експериментальному проекті 145 європейських університетів з усіх держав-членів 

та країн Європейської економічної зони. 

Зовнішнє оцінювання ЕСТS продемонструвало потенціал системи і 

Європейська комісія вирішила включити ЕСТS у свою програму "Сократес", 

зокрема у розділ 1 про вищу освіту ("Еразмус"). ЕСТS зараз рухається від своєї 

обмеженої вузької експериментальної стадії до ширшого використання як 

елемента європейського масштабу у вищій освіті. 

ЕСТS забезпечує інструментом, щоб гарантувати прозорість, збудувати 

мости між навчальними закладами і розширити можливості вибору для студентів. 

Система сприяє полегшенню визнання навчальних досягнень студентів закладами 

через використання загальнозрозумілої системи оцінювання – кредити і оцінки, а 

також забезпечує засобами для інтерпретації національних систем вищої освіти. 

Система ЕСТS забезпечує прозорість через такі засоби: 

1. Кредити ЕСТS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається 

елементам навчального плану, щоб окреслити обсяг навчального навантаження 

студентів, необхідний для завершення навчання. 

2. Інформаційний пакет, який дає письмову інформацію студентам і 

працівникам про навчальні заклади, факультети, організації і структуру навчання і 

елементи навчального плану. 

3. Перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні у 

спосіб, який є всебічним і загальнозрозумілим, і може легко передаватися від 

одного навчального закладу до іншого. 

4. Навчальний контракт, що стосується навчальної програми, яка буде 

вивчатися, і кредитів ЕСТS, які будуть присвоюватись за успішне її закінчення, є 

обов'язковим як для місцевого і закордонного закладів, так і для студентів. 

Система ЕСТS базується на трьох ключових елементах:  

- інформаційний пакет – інформація стосовно навчальних програм і 

здобутків студентів; 

- навчальний контракт – взаємна угода між навчальними закладами-

партнерами і студентом; 

- перелік оцінок дисциплін – використання кредитів ЕСТS, щоб визначити 

навчальне навантаження для студента.  
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За своєю суттю ЕСТS жодним чином не регулює змісту, структури чи 

еквівалентності навчальних програм. Це є питаннями якості, яка повинна 

визначатися самими вищими навчальними закладами під час створення 

необхідних баз для укладання угод про співпрацю, двосторонніх чи 

багатосторонніх. Більш за все ЕСТS використовується студентами, викладачами і 

закладами, які хочуть зробити навчання за кордоном невід'ємною частиною 

освітнього досвіду. 

Кодекс хорошої практики, що називається ЕСТS, забезпечує тих дійових 

осіб інструментами, щоб створити прозорість і сприяти визнанню освіти. 

Повне визнання навчання є необхідною умовою для втілення програми 

обміну студентами в рамках програм "Сократес" чи "Еразмус". Повне визнання 

навчання означає, що період навчання за кордоном (включаючи іспити чи інші 

форми оцінювання) заміняє порівнюваний період навчання у місцевому 

університеті (включаючи іспити чи інші форми оцінювання), хоча зміст 

погодженої програми навчання може відрізнятися. 

Використання ЕСТS є добровільним і базується на взаємній довірі і 

переконанні щодо якості навчальної роботи освітніх закладів-партнерів. 

Основними вимогами до застосування норм і механізмів ЕСТS є: 

- призначення координатора ЕСТS від навчального закладу; 

- призначення координаторів ЕСТS з числа працівників кафедр 

(факультетів) за дисциплінами на усіх факультетах, що мають намір 

користуватися ЕСТS; 

- призначення кредитів ЕСТS для елементів навчального плану; 

- випуск інформаційного пакета щодо усіх навчальних 

предметів/дисциплін, у яких ЕСТS буде використовуватися рідною мовою та 

однією з мов країн ЄС; 

- використання форм заяв для студентів, перелік оцінок дисциплін і 

навчальних контрактів. 

Кредити ЕСТS є кількісним еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної 

для елементів навчального плану, щоб охарактеризувати навчальне 

навантаження студента, що вимагається для їх завершення. Вони 

відображають кількість роботи, якої вимагає кожен елемент навчального плану 

відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року 

академічного навчання у закладі, тобто лекції, практична робота, семінари, 

консультації, виробнича практика, самостійна робота – в бібліотеці чи вдома 

– і екзамени чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ЕСТS, таким 

чином, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише 

аудиторними годинами. 

У ЕСТS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один 

навчальний рік, і, як правило, 30 кредитів на семестр. 
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ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Кредити ЕСТS - це скоріше відносне, а не абсолютне мірило навчального 

навантаження студента. Вони лише визначають, яку частину загального річного 

навчального навантаження займає один елемент навчального плану в закладі чи 

факультеті, який призначає кредити. 

 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ECTS 

 

За будь-яких принципів організації навчального процесу саме системі 

оцінювання знань належить важлива роль у забезпеченні високої якості освіти та 

формуванні конкурентоспроможних фахівців. 

Головне завдання – як досягти найбільш об’єктивного оцінювання, як 

зробити, щоб оцінювання виконувало властиві йому функції і насамперед дві 

головні – контролюючу й мотивуючу. 

На практиці немає ідеальних систем оцінювання, а кожна з тих, що 

використовується, має свої і сильні, і слабкі сторони. Отож треба шукати не 

ідеальні системи, а проектувати ті, які є з більшою кількістю продуктивних 

переваг. 

Потрібно активізувати роботу щодо впровадження європейських критеріїв 

оцінювання знань студентів, їх практичної підготовки, компетентності, 

ефективності наукових досліджень. 

Результати екзаменів і заліків зазвичай виражаються в оцінках. Однак у 

Європі співіснують багато різних систем оцінювання. До того ж питання 

перезарахування оцінок було однією з найсуттєвіших проблем студентів – 

учасників ЕСТS: 

- з одного боку, тлумачення оцінок значно відрізняється в одній країні від 

іншої, від одного закладу до іншого і від одного предмета до іншого; 

- з іншого боку, помилка при перезарахуванні оцінки може мати серйозні 

наслідки для студентів. 

Неможливо визначити єдиний критерій систем оцінювання у європейських 

країнах. У більшості країн є всезагальна система оцінювання, котра в жодному 

випадку не є універсальною; крім цього, визначення бала "проходження" по 

певній шкалі може різнитися між закладами, і межа застосування всіх доступних 

балів суттєво відрізняється у різних закладах, змінюється з року в рік, та є 

відмінною згідно з кожним предметом. 

Однією із основних засад шкали оцінювання системи ЕСТS є те, що вона 

досить чітко визначена для того, щоб заклади прийняли свої рішення з приводу 

застосування цієї шкали.  

В результаті Європейська комісія скликала групу експертів для визначення 

спірних питань. Інформація, коментарі та статистичні дані представлені 80 

закладами з 84 закладів-учасників ECTS у той час, були прийняті до уваги для 
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того, щоб відпрацювати запропоновану шкалу оцінювання ЕСТS. Всі групи 

предметів були узгоджені з використанням шкали оцінювання EСТS, для того щоб 

перевірити її ефективність. 

Шкала оцінювання ЕСТS була розроблена для того, щоб допомогти 

навчальним закладам перенести оцінки, виставлені місцевим закладом. Вона 

представляє додаткову інформацію щодо роботи студентів, а не замінює загальні 

оцінки. Вищі навчальні заклади приймають власні рішення щодо використання 

шкали оцінювання у своїй власній системі. 

Європейська система "полегшеної шкали оцінювання" з'явилася в результаті 

різносторонніх обговорень, які відбувались серед п'яти груп від початку 

пошукового етапу про те, що передача оцінок може ефективно проводитись за 

допомогою полегшеного оцінювання, зрозуміло всюди у Європі.  

 

Шкала оцінювання ЕСТS 

 

Оцінка 

ЕСТS 

Процент студентів,  

які зазвичай успішно 

досягають відповідної 

оцінки 

Визначення 

А 10 
ВІДМІННО - відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 

В 25 
ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з 

кількома помилками 

С З0 
ДОБРЕ - в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 

D 25 
ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

Е 10 
ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

FХ - 
НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно попрацювати 

перед тим, як отримати залік 

F - 
НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна 

подальша робота 

 

Концепція "полегшеної шкали оцінювання" означала, що: 

- шкала була достатньо добре охарактеризована та будь-який навчальний 

заклад зміг би використати її для своїх предметів; 

- отже, шкала ЕСТS представила додаткову інформацію до оцінки 

навчального закладу, але не замінила її; 
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- шкала оцінювання ЕСТS була зрозумілою іншим закладам, які 

виставляли відповідну оцінку згідно з власною системою оцінювання студентам, 

які вступають, або випускникам; 

- оцінка за системою ЕСТS визначала б, поруч із оцінкою, виставленою 

закладом у перелік оцінок дисциплін студента, досягнення кожного студента до і 

після періоду навчання. 

Шкала оцінювання ЕСТS не базується на припущенні про будь-який 

розподіл студентських оцінок, вона базується на визначенні досконалості. 

Визначення системою ЕСТS досконалості та остаточної оцінки створено для 

полегшення перезарахування, але не для заміни та створення плутанини в оцінках, 

виставлених у закладі, де навчається студент. 

Іншими словами, "полегшена шкала оцінювання" внесла б ясність, але не 

перешкодила б нормальному процесу виставлення оцінок в межах кожного 

закладу. 

Спосіб відповідності балів закладу до шкали оцінювання системи ЕСТS 

такий:  

- заклад розглядає розподіл балів, присвоєних студентам. Для того, щоб 

отримати 10-25-30-25-10 балів за моделлю, межі між оцінками відповідали би 

10%, 35%, 65% та 90% загальної кількості успішних студентів; 

- неможливо накреслити статистичну межу оцінки, яку отримали 10% 

кращих студентів, так само до уваги повинні братись ключові слова, як і 

статистика. Шкала має міцне статистичне підкріплення, але статистичні дані 

повинні бути поєднані із реалістичним описовим підходом; 

- важливим є розподіл балів для встановлення оцінок. Розподіл балів курсу 

може змінюватись з року в рік, також можуть бути відмінності між кількісним та 

якісним ступенем занять. Чим більше наближення закладу до єдиного критерію 

між своїми балами та шкалою оцінювання системи ЕСТS, тим легше відбудеться 

процес оцінювання; 

- якщо кількість студентів, які відвідують заняття, досить мала, чіткий 

розподіл цієї маленької кількості за моделлю 10-25-30-25-10 недоцільний. Проте 

досвід пропонує таке: 

1) бали за кілька занять подібного рівня звичайно розподіляються; 

2) розподіл балів за п'ятирічний період більш ймовірно призведе до 

збалансованого результату; 

- інформація, представлена оцінкою системи ЕСТS, пов'язує роботу одного 

студента із роботою інших студентів групи. Зрозуміло, що студент високого рівня 

у групі низького рівня очевидно отримає вищу оцінку, ніж якби він виконував 

загальну роботу; як і студент, який відвідує описові курси, опиниться у 

невигідному для себе становищі у закордонному закладі, який акцентується на 

математичних навичках. Жодна шкала оцінювання не вирішить цієї проблеми: 

інформація, яка перенесена на перелік оцінок дисциплін, повинна представити те, 

що дійсно сталось, а не те, що могло би статись, якби...; 
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- оцінки повинні бути ознакою зарахування заліку за індивідуальні 

заняття, якщо вони представлені у переліку оцінок дисциплін. Тому важливо, щоб 

розподіл середньорічних балів не вважався відповідним до визначення цих оцінок, 

оскільки розподіл середньорічних балів значною мірою відрізнятиметься від 

розподілу балів групових занять, які складають середнє число; наприклад, більше 

студентів отримає певний дуже високий бал на одному індивідуальному занятті, 

ніж вони би отримали цей бал як середній, враховуючи всі заняття року. Це може 

значно вплинути на визначення оцінки "A" системи ЕСТS, і меншою мірою на 

оцінку "B"; 

- оцінки системи ЕСТS від "A" до "E" присвоюються за умови здачі заліку, 

і оцінки від "FX" до "F" присвоюються у випадку його нездачі; відмінність між 

"FX" та "F" сприятиме визначенню майбутнього навчального плану для деяких не 

дуже успішних студентів. Ті заклади, які не спроможні розрізнити рівні 

незадовільної здачі заліку, застосовуватимуть тільки оцінку "F", не беручи до 

уваги оцінку "FX"; 

- коли місцевий та закордонний заклади вирішать, як їхні бали 

відповідатимуть оцінкам системи ЕСТS, відбувається перезарахування оцінок. 

Як можна побачити із вищезазначеного, заклади вищої освіти вільні 

застосовувати шкалу оцінювання системи ЕСТS найбільш доцільним, на їхню 

думку, чином. Проте виявлення незначної гнучкості наполегливо рекомендується, 

оскільки шкалу оцінювання системи ЕСТS створено для відображення різних 

систем оцінювання, які існують у країнах-членах ЄС та країнах Європейської 

асоціації вільної торгівлі. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

 

Місцеві і закордонні навчальні заклади готують інформацію і обмінюються 

переліком оцінок дисциплін для кожного студента, який бере участь у ЕСТS до і 

після навчання за кордоном. Копії цих переліків додаються до особистої справи 

студента. Місцевий навчальний заклад визнає загальну суму кредиту, одержаного 

його студентами у закладах-партнерах за кордоном, щоб кредити для пройденого 

блоку елементів навчального плану замінили кредити, які у протилежному 

випадку були би отримані у їхньому місцевому закладі. Навчальний контракт 

студентові гарантує авансом, що кредити для затвердженої програми навчання 

будуть перезараховані. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, система ECTS базується на трьох ключових елементах: інформації 

(стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємної угоди (між 

закладами-партнерами і студентом) і використання кредитів ECTS (щоб визначити 

навчальне навантаження для студентів). Ці три ключові елементи приводяться в 

дію через використання трьох основних документів: інформаційного пакета, 

форми заяви / навчального контракту і переліку оцінок дисциплін. Більш за все 

ECTS використовується студентами, викладачами і закладами, які хочуть зробити 

навчання за кордоном невід’ємною частиною освітнього досвіду. 

За своєю суттю ECTS жодним чином не регулює змісту, структури чи 

еквівалентності навчальних програм. Це є питаннями якості, яка повинна 

визначатися самими вищими навчальними закладами під час створення 

необхідних баз для укладання угод про співпрацю, двосторонніх чи 

багатосторонніх. Кодекс хорошої практики, що називається ECTS, забезпечує тих 

дійових осіб інструментами, щоб створити прозорість і сприяти визнанню освіти. 

Повне визнання навчання є необхідною умовою для втілення програми 

обміну студентами в рамках програм «Сократес» чи «Іразмес». Повне визнання 

навчання означає, що період навчання за кордоном (включаючи іспити чи інші 

форми оцінювання) заміняє порівнюваний період навчання у місцевому 

університеті (включаючи іспити чи інші форми оцінювання), хоча зміст 

погодженої програми навчання може відрізнятися. 

Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі і 

переконанні щодо якості навчальної роботи освітніх закладів-партнерів. 

ECTS забезпечує прозорість через такі засоби: 

1. Кредити ECTS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається 

розділам курсу, щоб окреслити обсяг навчального навантаження студентів, 

необхідний для завершення курсу (див. частину «Кредити ECTS»); 

2. Інформаційний пакет, який дає письмову інформацію студентам і 

працівникам про навчальні заклади, факультети, організації і структуру навчання і 

розділів курсу (див. частину «Інформаційний пакет»); 

3. Перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні у 

спосіб, який є всебічним і загальнозрозумілим, і може легко передаватися від 

одного закладу до іншого (див. частину «Перелік оцінок дисциплін»); 

4. Навчальний контракт, що стосується навчальної програми, яка буде 

вивчатися, і кредитів ECTS, які будуть присвоюватись за успішне її закінчення, є 

обов’язковим як для місцевого і закордонного закладів (home and host institutions), 

так і для студентів (див. частину «Форми заяв для студентів /навчальний 

контракт»). 

Хороше спілкування і гнучкість також необхідні, щоб сприяти визнанню 

навчання, завершеного чи пройденого за кордоном. У цьому координатори ECTS 

повинні відіграти важливу роль, оскільки їхніми основними завданнями є 
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займатися навчальними і адміністративними аспектами ECTS (див. частину 

«Координатори ECTS»). 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на те, що ECTS дає 

можливість для подальшого навчання за кордоном. З ECTS студент не обов’язково 

повернеться назад до місцевого закладу після періоду навчання за кордоном; він/ 

вона може віддати перевагу тому, щоб залишитися у закордонному закладі – 

можливо, щоб здобути ступінь – чи навіть перейти до третього закладу. До 

компетенції закладів належить вирішувати прийнятне це чи ні, і які умови студент 

повинен виконати, щоб одержати диплом чи реєстрацію перезарахування. Перелік 

оцінок дисциплін є особливо корисним за цих умов, оскільки він показує історію 

навчальних здобутків студентів, яка допоможе закладам приймати ці рішення. 

 


