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Критерії включення кваліфікацій до 
реєстру НРК 

 
Кваліфікації повинні 

• Базуватися на визначених потребах  
• Базуватися на результатах навчання 
• Повністю відповідати дескриптору для 

відповідного типу кваліфікації  
• Повністю відповідати новому прийнятому 

формату  
• Дотримуватися процесу підтвердження 

кваліфікацій за участі всіх відповідних 
зацікавлених сторін 



Критерії включення ІСНУЮЧИХ 
кваліфікацій до реєстру НРК 

 

Кваліфікації повинні 

• Пройти процес «співставлення»  

• Відповідати дескриптору для відповідного 
типу кваліфікації  

• Включатися в реєстр НРК за умови, що в 
процесі перегляду вони будуть адаптовані 
до нових принципів розробки кваліфікацій 

 



Розміщення існуючих кваліфікацій в 
НРК  

Варіанти 
 

• Включення окремих кваліфікацій  

• Включення типів кваліфікацій (на основі 
дескрипторів для різних типів кваліфікацій) 

 

• Включення кваліфікацій, що представляють типи 
кваліфікацій 
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Співставлення 

 

Потрібно створити експертні групи 

 

• Для цілих секторів/ галузей 

 

• Які би охоплювали всі рівні 

 

• Які би охоплювали всі типи кваліфікацій 
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Співставлення 
 
 
• Перевірка описів існуючих кваліфікацій відносно 

дескрипторів рівнів НРК 
  
• Оцінка відповідності. Розробка рекомендацій 

щодо розподілу (типів) кваліфікацій між рівнями 
НРК 
 

• Прийняття рішення щодо «правильного» рівня  
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Процедура співставлення – крок 1  

Порівняйте 
 

• Зробіть припущення щодо можливого рівня НРК 
для розміщення (типу) кваліфікації 

• Ідентифікуйте/ виберіть відповідні елементи змісту 
(5-20), важливі для визначення рівня 

• Проаналізуйте відповідні документи з точки зору 
результатів навчання; якщо результати навчання 
чітко не прописані, шукайте (непрямі) вказівки  

• Заповніть «таблицю результатів навчання» 
відповідними описами  

• Порівняйте/ співставте описи/ непрямі вказівки на 
результати навчання з дескрипторами рівнів НРК 
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Процедура співставлення – крок 2 

Pекомендацій 
• Поясніть/ обґрунтуйте вибір пропонованого рівня (для 

кожного елемента змісту; для кожної категорії 
результатів навчання) 

 
• Якщо пропоновані рівні для елементів змісту/ 

результатів навчання не збігаються, застосуйте 
принцип максимальної відповідності  

 
• Озвучте відкриті/ невирішені питання  

 
• Досягніть консенсусу  
 
• Представте результат, використовуючи стандартну 

форму звітування 



 

• Потрібно налагодити процес прийняття 
рішень 

 

• Залучити всіх відповідних зацікавлених 
сторін 

 

• Рішення приймається відповідальними 
міністерствами щодо «правильного» рівня 

 
Процедура співставлення – крок 3 

Прийняття рішення 
 


