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Європейська рамка кваліфікацій 

для навчання впродовж життя  

Німецька рамка кваліфікацій 

(НРК) 

Результат групової роботи 

Методологія узгодження існуючих 

формальних кваліфікацій в рамках типів 

кваліфікацій 



Волкер Геймліх – Університет прикладних 
наук м. Оснабрюк 
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Управління 

Консультативна група НРК 
Федеральний уряд/  

Представники федеральних земель 
Координаційний офіс: НРК 

Федеральне 
міністерство освіти 

та досліджень  

Постійна конференція 
міністрів федеральних 

земель 

Робоча група НРК 
Під головуванням фед. 

уряду та землі, вкл. 
Консультативну групу 

Робоча група ЄРК 
Під головуванням 
федеральної землі 

Зацікавлені сторони 
Зовнішні експерти 
Інші міністерства 

Зацікавлені сторони 
Зовнішні експерти 
Інші міністерства 

Металургія
/ 

Електричні 
прилади 

IT 
Торгівля і 
комерція 

Охорона 
здоров'я  

Під головуванням 
експертів 



 
Застосування НРК в 4 секторах: 

Чотири робочі групи 
 • Відбір формальних кваліфікацій в рамках типів кваліфікацій 

для аналізу (менше, ніж 20 у кожному секторі) 

• Критерії: - Частота 

- Вплив 

• Опис відповідно до дескрипторів НРК (підгрупи) 

• Основа:  - відповідні правила і положення 

  - екзаменаційні документи 

  - в основному орієнтація на вхідні показники 

• Ціль: Спільна оцінка всієї групи  

• Розбіжності обґрунтовуються і документуються (рішення ще 
не приймається) 
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Критичні фактори успіху 

• Загальна згода (на основі консенсусу) 

• Погодження кваліфікацій, які 
використовуються як основа для типів 
кваліфікацій 

• Відсутність застережень щодо кваліфікацій 
(напр., вища освіта/ формування довіри) 
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Критичні фактори успіху 

Робочі групи вирішують, який підхід 
застосовувати: 
Альтернативи:  

Індуктивний:  

Опис результатів навчання за кваліфікацією базується 
на структурі діючих правил і положень 

або 

Дедуктивний:  

на очікуваних типових вимогах до результатів навчання 
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Приклад кваліфікацій вищої освіти та 
професійної освіти, що знаходяться на 

одному рівні 
• Рівень 6  

Професійна освіта Вища освіта 

Неперервна технічна 
освіта/ Підвищення 
кваліфікації 

Майстер (Meister) 

Дипломований інженер 
(Geprüfter Betriebswirt) 

 

Бакалавр  



Вища освіта – деякі питання 
 
- Кваліфікації короткого циклу, рівень 5 – в рамках чи з прив'язкою до 

першого циклу, але формально не є частиною Рамки кваліфікацій 
Європейського простору вищої освіти/ РК ЄПВО (базові ступені у 
Франції/ Великобританії…) 

- Цикли 1, 2 і 3 РК ЄПВО відповідають рівням 6, 7 і 8 ЄРК для навчання 
впродовж життя та охоплюють кваліфікації на рівнях 6, 7, 8 
Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED), незалежно від 
того, в яких закладах вони були здобуті 

- Німеччина: Тип кваліфікацій є фіксованим, але предметна область 
залишається на розсуд навчального закладу (лише загальна 
перевірка під час акредитації/ неузгодженості стосовно MBA)  

 
РК ЄПВО: Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 

 
 



Досвід 

• Немає точної еквівалентності з кожним 
дескриптором  
– Відсутність повної відповідності 
– Максимальна відповідність 
– Відсутність «мутації» кваліфікацій 

• Загальна оцінка 
– Логічна інтерпретація наявних матеріалів  
– Загальна оцінка кваліфікації відносно інших 

кваліфікацій в межах сектора 
– Здоровий глузд  



• Опис кваліфікацій 
– Орієнтація на минуле = переважають 

вхідні показники, результати навчання 
нечітко прописані 

– Відтепер = орієнтація на чітко визначені 
результати, вхідні показники 
визначаються відповідно до результатів 

- Випускні рівні (вертикально і 
горизонтально) 

- Допускаються вторинні варіанти  
 

 



 Перевірка шляхом порівняння 

 Галузеві кластери/ Міжгалузеві кластери  

 Опис нових кваліфікацій відповідно до 
дескрипторів Рамки кваліфікацій 

 Чітка орієнтація на потреби, включаючи всіх 
зацікавлених сторін 

 Переформатування існуючих формальних 
кваліфікацій для забезпечення акредитації 
попереднього навчання, в тому числі емпіричного  

 Явна інтеграція неформального та 
інформального (неофіційного) навчання 
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Придатність – Прийнятність – Реалістичність - Сталість 

Послідовні – Зв'язні – Прозорі описи кваліфікацій 

Знання  
S 

C 

Уміння 

Компетентності 


