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Загальний огляд 

• Повноваження щодо присвоєння ступенів  

• Рамка кваліфікацій вищої освіти  

• Дескриптори кваліфікацій  

• Характеристика типів кваліфікацій 

• Стандартизований (еталонний) опис кваліфікації «Базовий 

ступінь» 

• Стандартизовані описи предметів 

 

 

 

 



 «Ступінь у Великобританії може присуджуватися лише спеціально 

уповноваженим органом з присвоєння ступенів (як правило, це 

університет), який несе загальну відповідальність за стандарт і якість 

кваліфікації. Це застосовується і у випадках, коли все або частина 

навчання здійснюється на базі окремого коледжу або організації. Ця ж 

вимога діє і для інших кваліфікацій вищої освіти (Graduate Diploma/ 

Certificate – диплом/ сертифікат про вищу освіту, що дає право 

продовжувати навчання з метою отримання ступеня магістра; Postgraduate 

Diploma/ Certificate – диплом/ сертифікат про післядипломну освіту).  

 

 Надані повноваження щодо присвоєння ступенів і право називатися 

університетом (університетський статус) не так легко забрати… Таємна 

Рада (формальний орган радників британської королеви)  відповідає за 

прийняття рішень щодо надання повноважень присуджувати ступені та 

університетського статусу .»  

 
 

Повноваження щодо присвоєння 

ступенів 



  

Рамка кваліфікацій вищої освіти 

 

 

 

 

Ступені доктора філософії (PhD) 8 Третій цикл 

Ступені магістра 
Сертифікати про післядипломну 
освіту 

7 Другий цикл 

Ступені бакалавра (з відзнакою) 
Ступені бакалавра 
Дипломи про вищу освіту 
(Graduate Diplomas), що дають 
право продовжити навчання в 
магістратурі 

6 Перший цикл 

Базові ступені 
Вищі національні дипломи 

5  

Вищі національні сертифікати 4  

 



Кожний кваліфікаційний рівень позначає конкретний рівень 

інтелектуальних досягнень та описується дескрипторами 

кваліфікацій, що належать до цього рівня. Дескриптори 

кваліфікацій є невід'ємною частиною результатоорієнтованого 

підходу до присудження кваліфікацій, оскільки вони 

узагальнено описують результати навчання, характеристики та 

якості, що мають бути досягнуті на відповідному рівні, з точки 

зору знань, розумінь і практичних вмінь.  

 

Дескриптори кваліфікацій 



 Особи, які отримали ступінь бакалавра з відзнакою, мають 

розуміння цілого комплексу знань, частина яких 

обмежується сучасними межами навчальної дисципліни. 

Завдяки цьому, вони також опанували аналітичні методи та 

здобули навички вирішення проблем, які можна 

застосовувати при різних формах зайнятості. Такі особи 

вміють аналізувати та оцінювати докази, аргументи і 

припущення, робити розумні судження та ефективно 

доносити їх до інших. 

 

Ступінь бакалавра 



  

 

 

     

 

 Характеристики ступенів доктора філософії і 

характеристики ступенів магістра містять інформацію 

про цілі, зміст, методи оцінювання і звання для різних видів 

докторських і магістерських ступенів у Великобританії. Вони 

слугують додатковими орієнтирами і вказівками для тих, хто 

відповідає за докторські і магістерські програми. 

 

Типи кваліфікацій 

• Характеристики ступенів доктора філософії 

• Характеристики ступенів магістра 

• Стандартизований опис кваліфікації «Базовий ступінь» 

 

 
 

 

 



 

«Базові ступені поєднують академічне навчання з практичним 
навчанням на робочому місці, що є можливим завдяки тісній 
співпраці між роботодавцями та організаторами навчання. 
Вони з'явилися як результат довгої історії розробки та 
надання професійних кваліфікацій у вищій освіті і мають на 
меті розвинути у слухачів актуальні для їхньої професійної 
діяльності навички та знання, які відповідають потребам як 
самих працівників, так і роботодавців.  

 

Базові ступені знаходяться на п'ятому рівні Рамки 

кваліфікацій вищої освіти в Англії, Уельсі та Північній 

Ірландії (FHEQ) …. [вони не] є кінцевою кваліфікацією вищої 

освіти на першому циклі з точки зору Болонської конвенції.»  

 

 

 

 

Стандартизований опис кваліфікації  

«Базовий ступінь» 



 «Стандартизовані описи предметів слугують для академічної 

спільноти засобом опису суті та характеристик навчальних 

програм з конкретного предмету або предметної області. 

Вони також представляють загальні очікування щодо 

стандартів для присудження кваліфікацій на конкретному 

рівні з точки зору якостей і вмінь, якими повинні володіти 

особи, що здобули відповідні кваліфікації.»  

 

Стандартизовані описи предметів 
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