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Методична експертиза проектів стандартів вищої освіти,  

здійснена фахівцями Інституту вищої освіти НАПН України, 
Національними експертами з реформування вищої освіти (проект Програми ЄС 

Еразмус+),  
Національним Еразмус+ офісом в Україні (проект Програми ЄС Еразмус+) 

 
Перелік проектів стандартів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня: 

1. 132 «Матеріалознавство» 
2. 133 «Галузеве машинобудування» 
3. 135 «Суднобудування» 

 
Загальні рекомендації 

 
1. У складі розробників за окремими стандартами наявні дві особи від одного ВНЗ – 

суперечить Закону України «Про вищу освіту». 
2. Необхідно наводити дані про розгляд і схвалення Стандарту НМК та 

зазначатиконкретнуінформацію про те, пропозиціїякихгалузевих державних органів і 
галузевих об’єднань організацій роботодавцівураховані. 

3. Розробниками не може вводитися додатковий пункт щодо обов’язковості стандарту, 
зміст якого суперечить Закону України «Про вищу освіту», адже стандарт вищої 
освіти не є обов’язковим для вищих навчальних закладіві не застосовується в 
процесі ліцензування вищих навчальних закладів. 

4. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, 
має бути визначенийоднозначно, а не повторювати певний діапазон за Методичними 
рекомендаціями. 

5. Загальна кількість кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня 
вищої освіти, визначена Законом України «Про вищу освіту», а ВНЗ має право 
скорочувати обсяг кредитів ЄКТС освітньої програми, алетількиза рахунок 
визнання таперезарахування кредитів ЄКТС, зокрема отриманих за попередньою 
освітньою програмою підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). 
Таким чином, щоб запобігти недоброчесній конкуренції за рахунок вдвічі-втричі 
скороченого терміну навчання, необхідно зазначити обмеження щодо обсягу 
перезарахованих кредитів з огляду на те, що обсяг освітньої програми підготовки 
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) складає 90-120 кредитівЄКТС (тобто 
1,5-2 роки). 
Тож, якщо перезарахувати 120 кредитів ЄКТС, то це означає, що 100% освітньої 
програми підготовки молодшогобакалавра (молодшого спеціаліста) відповідають 
50% освітньої програми підготовки бакалавра (див. вимоги Метод. рекомендацій). 

Наприклад: 
- на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) –  240 кредитів ЄКТС;  
- на базі ступеня«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст») ВНЗ має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах 
попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого 
спеціаліста): 

• за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС;  
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• за іншими спеціальностямине більше, ніж 30 кредитів ЄКТС. 
Практика має складати не менше 4 кредитів ЄКТС. 
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних 
та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом 
вищої освіти. 
6. Кваліфікація в дипломі – це освітня кваліфікація та, за наявності, професійна 

кваліфікація (за Ст.7 Закону та Метод. рекомендаціями), тобто формулювання мають 
співпадати. 

7. Атестація здобувачів вищої освіти (за ст. 6 Закону)здійснюється екзаменаційною 
комісією та стосується встановлення відповідності вимогам стандарту вищої освіти, 
тобтоне за окремими навчальними дисциплінами, а за освітньою програмою. 

8. Професійний стандарт – необхідно вказувати реквізити Професійного стандарту та 
посиланнявПереліку нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої 
освіти. 

9. Кількість загальних і спеціальних компетентностейне може набагато(на30% і 
більше)перевищувати кількість результатів навчання, має бути певне співвіднесення 
(Таблиця 2). 

10. Компетентності/результати навчання стандартів мають корелюватися з описом 
відповідного кваліфікаційного рівня НРК (відповідно до Закону)(Таблиця 1) та між 
собою (Таблиця 2). 

11. Вимоги до кваліфікаційної роботи – не можуть обмежувати автономію та академічну 
свободу (наприклад, визначати перелік та зміст регуляторних документів ВНЗ, 
терміни подання та оприлюднення).  

12. Загальна характеристика –формат і назви пунктівмаютьвитримуватися відповідно 
до Метод. рекомендацій.  

13. Потребують доопрацювання деякі описипредметних областейтапрацевлаштування 
випускниківзадля конкретизації та розуміння розробниками освітніх програм, 
роботодавцями. 

 
Коментар 

У результаті ознайомлення з проектами стандартів привертає увагупевна 
неузгодженість підходів у формулюваннях компетентностей тарезультатів навчання. 

Наприклад, в одних випадках, знання певних теорій віднесені докомпетентностей, а 
в інших – до результатів навчання. При цьому, цестосується знань одного рівня 
узагальнення. 

У зв’язку з необхідністю, встановленою Законом України «Про вищу 
освіту»,зазначати у стандарті вищої освіти як перелік компетентностей, так іперелік 
результатів навчання, доцільно визначити не тільки загальніпідходи до їх формулювань, 
але й співвідношення між компетентностями тарезультатами навчання, які можна було б 
рекомендувати розробникамстандартів для їх доопрацювання та потім – розробникам 
освітніх програм у ВНЗ.Також, важливо розуміти, що компетентності та результати 
навчання мають бути чітко та зрозуміло виписані, адже стандартами мають 
користуватися як розробники освітніх програм, так і роботодавці. Деякі словесні 
конструкції важко та неоднозначно сприймаються, тож потребують доопрацювання. 

Пропозиції 
1. Формулювання та ієрархія компетентностейі результатів 

навчання.Компетентності доцільно формулювати як «укрупнені» якості / 
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характеристикиособи, а саме:здатність …, усвідомлення …., дотримання…., 
цінування…, ініціативність… і тому подібне. 

З іншого боку, такі поняття, як знати (знання), розуміти (розуміння),уміти (уміння) 
тощо, спрямовані на щось конкретне, доцільно використовувати дляформулювання 
результатів навчання. При цьому, слід враховувати, щопрограмні результати навчання 
мають бути «укрупненими» упорівнянні зрезультатами навчання за окремими 
начальними дисциплінами. 

Наприклад, програмний результат навчання можна було б сформулювати як«Знати 
основні положення теорії устрою судна», а результати навчання заасоційованими 
навчальними дисциплінами могли б деталізувати знаннязазначеної теорії і мали б бути 
безпосередньо вимірюваними. 

Звісно «Знати...»– це результат навчання, причому найбільш простішим способом 
вимірюваний, але без якого неможливо набути компетентностей.З іншого боку, у 
стандартах рівень складності результатів навчання має бути вищим, ніж пропонують 
розробники, адже потім в освітніх програмах вони мають розкладатися на більш детальні 
та якомога вищого ступеня вимірюваності. 

 
2. Використання поняття «Здатність».Іноді у проектах стандартів 

використовуються словосполучення типу«Здатність розуміти….»,«Здатність 
продемонструвати знання, розуміння предметної області…»,«Здатність використовувати 
знання для планування і організаціїпроектування …» і т.п. 

Використання слова «здатність» у такому контексті слід визнатинедоцільним, тому 
що у такому випадку формулювання відповідноїкомпетентності / результату навчання 
«втрачає» обов’язковість відповіднихзнань, розумінь, умінь тощо.Тобто, якщо зазначити, 
що особа здатна використовувати знання длявиконання якихось робіт, то це прямо не 
означає, що ця особа здатнавиконувати самі роботи. У той же час, важливим для 
випускника у цьомувипадку є саме здатність виконувати роботу. 

Очевидно, такі формулювання є наслідком намагання «дослівного» 
використаннядругого дескриптора Рамки кваліфікацій ЄПВО (Application). У той же 
час,слід розуміти, що виконання зазначених робіт є неможливим без належнихзнань, 
умінь тощо. 

Тому для результатів навчання: 
-замість формулювань типу «здатність розуміти» краще 

використовуватифразу«пояснити ….»; 
-замість формулювань типу «здатність продемонструвати знання …» 

кращевикористовувати фразу «знати...», спрямовану на певні знання(звісно, що знання, 
як і усі інші результати навчання, маютьдемонструватись!); 

для компетентностей: 
-замість формулювань типу «здатність використовувати знання дляпланування і 

організації проектування» краще зазначити «здатністьпланувати та організовувати …». 
 
3. Взаємозв’язок компетентностейі результатів навчання.Доцільно під час 

розроблення переліків компетентностей та результатівнавчання звертати увагу на 
наявністькореляції між ними. 

Наприклад, якщо зазначається компетентність типу«здатність організовувати роботу 
керованого колективу виробничогопідрозділу (бригади, дільниці, цеху), її 
планування»,то у програмних результатах навчання мають бути відображені 
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відповіднізнання / уміння / навички тощо.Іншою мовою – некоректно зазначати 
компетентність та не передбачитиадекватні результати навчання.Зрозуміло, що 100-
відсоткова відповідність не можлива на такому рівні узагальнення, але хоча 
б«укрупнена» кореляція має бути (з цією метою важливо коректно скласти матрицю 
відповідності – таблиця 2). 

 
4. Взаємозв’язок компетентностейі дескрипторів/описів рівнів Національної 

рамки кваліфікації. Фактично стандартине доводять свою відповідність 
бакалаврському рівню НРК, адже не надають бакалавру відповідного рівня автономії і 
відповідальності, зокрема «управління комплексними діями або проектами, 
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах», «відповідальність за 
професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб». Тобто розробники не довіряють 
бакалавру, за інерцією залишаючи його на більш низькому рівні кваліфікації, ніж 
вимагає Національна рамка кваліфікацій та Європейські метарамки кваліфікацій, що 
неприпустимо, адже ринок праці, роботодавці очікують, нарешті, сформованого фахівця 
по завершенню бакалаврату, а випускники очікують бути конкурентноздатними. 

Принципово – формулювання запропонованих компетентностей стандарту важливо 
не тільки співвіднести з категоріями НРК (знання; уміння; комунікація; автономія і 
відповідальність), а, головне, порівняти з описом/змістом компетентностей за НРК, щоб 
виявити та довести відповідність конкретному рівню вищої освіти (з цією метою 
важливо коректно скласти матрицю відповідності – Таблиця 1). У таблиці 1 необхідно 
використовувати тільки наведені в переліку стандарту загальні та спеціальні 
компетентності. 
Наприклад: 
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК (за 

6-м рівнем, бакалаврським) 
Класифікація 

компетентностей за 
НРК 

Знання 
Зн1 Концептуальні знання, 
набуті у процесі навчання та
професійної діяльності, 
включаючи певні знання 
сучасних досягнень 
Зн2 Критичне осмислення 
основних теорій, принципів, 
методів і понять у навчанні 
та професійній діяльності 

Уміння 
Ум1 Розв'язання складних 
непередбачуваних задач і 
проблем у спеціалізованих 
сферах професійної діяльності
та/або навчання, що 
передбачає збирання та 
інтерпретацію інформації 
(даних), вибір методів та 
інструментальних засобів, 
застосування інноваційних 
підходів 

Комунікація 
К1 Донесення до 
фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, 
проблем, рішень та 
власного досвіду в галузі
професійної діяльності 
К1 Здатність ефективно 
формувати 
комунікаційну стратегію 

Автономія та відповідальність
АВ1 Управління комплексними 
діями або проектами, 
відповідальність за прийняття 
рішень у непередбачуваних 
умовах 
АВ2 Відповідальність за 
професійний розвиток окремих 
осіб та/або груп осіб 
АВ3 Здатність до подальшого 
навчання з високим рівнем 
автономності 

Загальні компетентності 
ЗК1 Зн1    
ЗК2 
ЗК4 

 Ум1   

ЗК8   К1  
ЗК7 
ЗК10 

  
К2 

 

ЗК5    АВ1 
Спеціальні (фахові) компетентності 

СК11    АВ2 
СК2 
СК6 

 Ум1   

СК15   К2  
 

Експерти: 
- Захарченко Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-
педагогічної роботи, Національний університет «Одеська морська академія»;  

- Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту вищої 
освіти НАПН України, голова Національної команди експертів;  
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- Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., менеджер з аналітичної 
роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні. 
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132 «Матеріалознавство», бакалавр 
 
Висновок. 
Потребує доопрацювання, зокрема в частині переліку компетентностей та результатів 
навчання. 
 
Пропозиції та коментарі: 
1. Преамбула – не зазначено необхідну інформацію (див. п.2 Загальних рекомендацій). 
2. Обсяг кредитів – див. п.4 Загальних рекомендацій. 
1. Загальні та Cпеціальні (фахові) компетентності – є спеціальні компетентності 

подібні за змістом загальним; спеціальні компетентності – категорія «Знання» 
складає 4 з 15. 

3. Результати навчання (РН) – формульовані як компетентності, що не відповідає 
Методичним рекомендаціям. 

4. Вимоги до кваліфікаційної роботи – визначені частково поза 
повноважень/компетенції НМК, адже ВНЗ самостійно визначають перелік і зміст 
регулятивних документів у межах своєї автономії, гарантованої Законом (див. п.13 
Загальних рекомендацій). З іншого боку, Методичні рекомендації пропонують 
зазначити специфічні особливості перевірки на плагіат, що важливо, зокрема, для 
інженерної спеціальності 132 «Матеріалознавство». 

5. Вимоги до атестаційного/єдиного державного екзамену – немає в наявності для цієї 
спеціальності, тож не відповідає Методичним рекомендаціям. 

6. Пояснювальна записка відсутня, тобто немає обґрунтування переліків 
компетентностей, результатів навчання та їх відповідності між собою та НРК – див. 
п.9, п.10 Загальних рекомендацій. 

Експерти: 
- Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор; дійсний 

член НАПН України, перший віце-президент НАПН України;  
- Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, директор 

Інституту вищої освіти НАПН України;  
- Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., менеджер з 

аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні. 
 
133 «Галузеве машинобудування», бакалавр 
 
Висновок. 
Потребує доопрацювання, зокрема в частині переліку компетентностей та результатів 
навчання. 
 
Пропозиції та коментарі: 
1. Преамбула – не зазначено необхідну інформацію (див. п.2 Загальних рекомендацій). 
2. Обсяг кредитів – див. п.4 Загальних рекомендацій. 
3. Загальніта Cпеціальні (фахові) компетентності – є спеціальні компетентностіподібні 

за змістомзагальним; спеціальні компетентності – категорія «Знання» складає 8 з 10, 
тож не відповідає НРК (матриця відповідності (Додаток А) виглядає не зовсім 
коректною). 

4. Результати навчання (РН)– формульовані як компетентності, що не відповідає 
Методичним рекомендаціям. 
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5. Пояснювальна записка відсутня, тобто немає обґрунтування переліків 
компетентностей, результатів навчання та їх відповідності між собою та НРК– див. 
п.9, п.10 Загальних рекомендацій. 

 
Експерти: 

- Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, директор 
Інституту вищої освіти НАПН України;  

- Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., менеджер з 
аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні. 

 
135 «Суднобудування», бакалавр 
 
Висновок. 
Потребує доопрацювання, зокрема в частині опису предметної області, опису 
працевлаштування  випускників, переліку компетентностей та результатів навчання, 
адже матриці відповідності суперечливі. 
 
Пропозиції та коментарі: 
1. Преамбула – не зазначено конкретну інформацію про те, пропозиції яких галузевих 

державних органів і галузевих об’єднань організацій роботодавців ураховані (див. п.2 
Загальних рекомендацій). 

2. Обсяг кредитів– див. п.4 Загальних рекомендацій. 
3. Загальні та Спеціальні (фахові) компетентності – див. п.9 Загальних рекомендацій. 
4. Результати навчання (РН)– формулювання РН потребують доопрацювання 

відповідно до Методичних рекомендацій.  
5. Пояснювальна записка та, відповідно, матриці відповідності відсутні, тож 

обґрунтованість переліків виглядає непереконливою – див. п.9, п.10 Загальних 
рекомендацій 

 
Експерти: 

- Захарченко Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи, Національний університет «Одеська морська 
академія»;  

- Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, директор 
Інституту вищої освіти НАПН України;  

- Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., менеджер з 
аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні. 

 


