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І. Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти України: третій (освітньо-науковий) рівень, галузь 

знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 «Психологія». 

 

Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України 

від  

 

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 053 «Психологія» 

Науково-методичної комісії № 4 з соціальних наук та журналістики сектору 

вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України: 

 

Данилюк Іван Васильович (голова підкомісії), доктор психологічних наук, 

професор, декан факультету психології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка;  

Кудерміна Олена Іванівна (заступник голови підкомісії), доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри юридичної психології 

Національної академії внутрішніх справ; 
Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти»; 

Портницька Наталія Федорівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри практичної психології та психотерапії Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

Блинова Олена Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету  

Партико Тетяна Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

Сердюк Людмила Захарівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач лабораторії особистості ім. П.Чамати Інституту психології ім. 

Г.С.Костюка АПН України 

Улунова Ганна Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського 

державного університету 

Радчук Валентина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри практичної психології Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 
  

та членами підкомісії зі спеціальності 053 «Психологія» Науково-

методичної комісії № 4 з соціальних наук та журналістики (2016-2019 р.р.) 
Горбунова Вікторія Валеріївна, доктор психологічних наук, завідувачка 

кафедри клінічної психології, Український католицький університет 
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Сірко Роксолана Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

заступник начальника кафедри практичної психології та педагогіки Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності; 

Татенко Віталій Олександрович, доктор психологічних наук, професор, 

член кореспондент НАПН головний науковий співробітник лабораторії 

методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту 

соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук 

України; 

Фурман Анатолій Васильович, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського 

національного економічного університету; 

Яланська Світлана Павлівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 

Стандарт розглянуто і схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 053 

«Психологія» Науково-методичної секції № 5 з соціальних наук та журналістики 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 

20.04.2018 № 10). 

 

Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 05.10.2017 

№_________). 

 

Фахову експертизу проводили: 

1. Кіреєва Зоя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова; 

2. Засєкіна Лариса Володимірівна, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології та педагогіки Національної Академії 

«Острозька академія». 

3. Завацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 

 

Методичну експертизу проводили: 

1. . 

 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 053 «Психологія» Науково-

методичної комісії № 5 з соціальних наук та журналістики Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України (протокол від   р. № )
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ІІ. Загальна характеристика 

 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Доктор філософії 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 053 Психологія 

Форми 

навчання 

Без обмежень 

Освітня 

кваліфікація  

Доктор філософії з психології 

Професійна(і) 

кваліфікація(ї)  

(тільки для 

регульованих 

професій) 

Не надається 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступень вищої освіти – Доктор філософії  

Галузь знань – 05 Соціальна та поведінкові науки 

Спеціальність – 053 Психологія 

Спеціалізація – (зазначити назву спеціальності за наявності) 

Опис 

предметної 

області 

Об’єкт діяльності: психічні явища, закономірності їх 

виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, 

учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; 

психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі 

різних форм психічної активності. 

Цілі навчання: аналіз та інтеграція актуального наукового 

знання про природу, функції та механізми психіки, про методи 

дослідження психічних явищ; розвиток здатності продукування 

(творення) та впровадження нового варифікованого 

психологічного знання в практику професійної діяльності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної 

етики психолога. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття психіки, 

свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, 

спілкування, особистості, індивідуальності; концепції та теорії, 

що розкривають закономірності виникнення, розвитку та 

функціонування психіки; психологічні особливості життєвого 

шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих 

соціальних групах; міжгрупової взаємодії тощо. 

Методи, методики та технології: володіти методами 

теоретичного та емпіричного дослідження, методами аналізу 

даних, технологіями психологічної допомоги; розробляти і 

валідизувати дослідницькі методики і процедури та технології 
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психологічної допомоги; перевіряти їх ефективність.  

 

Інструменти та обладнання: психодіагностичний 

інструментарій, психологічні прилади, комп’ютерна техніка і 

мультимедійне обладнання; мережеві системи пошуку та 

обробки інформації; бібліотечні ресурси та технології, зокрема 

електронні; програми статистичної обробки та візуалізації даних, 

що дозволяють досягати цілей навчання та професійного 

розвитку. 

Академічні 

права 

випускників 

Доктор філософії може продовжувати самоосвіту, а також 

підвищувати кваліфікацію та отримувати будь-які інші форми 

освіти.  

Працевлаштув

ання 

випускників 

Область професійної діяльності, де може працювати 

випускник освітніх програм окреслюється змістом та 

спрямованістю конкретної  освітньої програми  

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти 

 

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми доктора філософії 

становить 60 кредитів ЄКТС.  

 

ІV Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК3. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність виокремлювати, систематизувати, 

розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні 

проблеми , чинники та тенденції функціонування й розвитку 

особистості, груп і організацій на різних рівнях 

психологічного дослідження 

СК2. Здатність критично оцінювати результати науково-

дослідної роботи, визначати перспективи подальших 

наукових розвідок із дотриманням належної академічної та 

професійної доброчесності. 

СК3. Здатність ініціювати та брати на себе відповідальність в 

інноваційних комплексних проектах місцевого 

(регіонального) та\або державного значення  . 

СК4. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися 
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протягом життя, оцінювати рівень власної фахової 

компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію й 

професійну  мобільність. 
 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

Програмні 

результати 

навчання, що 

визначають 

нормативний 

зміст підготовки 

здобувача вищої 

освіти  

 

РН1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел на основі сучасних 

методологій наукової діяльності з використанням 

інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій 

РН2. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, 

критично осмислювати та прогнозувати значущі психологічні 

проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку 

особистості, груп і організацій на різних рівнях 

психологічного дослідження.  

РН3. Знати та переосмислювати існуючі та \ або створювати 

(за потреби) нові теоретичні моделі та психологічні підходи 

до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового 

дослідження 

РН4. Уміти критично і системно оцінювати результати 

науково-дослідної роботи, визначати перспективи подальших 

наукових розвідок. 

РН5. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-

дослідницькі проекти у різних сферах суспільного життя. 

РН6. Уміти полілогічно взаємодіяти із світовою науковою 

спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження. 

РН7. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, 

визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення 

до підвищення професійної кваліфікації та професійної 

мобільності. 

 

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація  здобувачів освітнього рівня доктора філософії 

здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної 

роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є 

самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує 

розв’язання комплексної проблеми в сфері психології або на 

її межі з іншими спеціальностями, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та професійної практики. 

Дисертаційна робота не повинна містити академічного 
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плагіату, фальсифікації, фабрикації. 

Дисертаційна робота та її автореферат мають бути 

розміщені на сайті закладу вищої освіти (наукової установи). 

Дисертаційна робота має відповідати іншим вимогам, 

встановленим законодавством. 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти1 

У ЗВО повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним 

закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 

поданням ЗВО оцінюється Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 

забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством 

із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям 

щодо забезпечення якості вищої освіти. 

IX. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт 

вищої освіти 
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- Закон України від 01.07.2014 р. No 1556 VII «Про вищу освіту» [Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145 - 19]; 

- Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145 - 19]; 

- Постанова Кабінету Міністрів України в ід 29.04.2015 р. No 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266 - 2015 - п]; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.20 15 р. No 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» [Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187 - 2015 - п/page]; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. No 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» {Із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМ № 509 від 12.06.2019}  [Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12]; 

- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 

2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com]; 

 - Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 №1254 «Про  

унесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

вищої освіти» [Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-unesennya-zmin-

do-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-vishoyi-osviti ] 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. No 509 «Про внесення 

змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 р. №1341» [Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-

%D0%BF/paran2#n2 ]; 

Інші рекомендовані джерела 

- Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 

04_2016_ESG_2015.pdf]; 

- International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO 

Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ 

documents/isced – 2011 - en.pdf]; 

- ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISC ED - F 2013):UNESCO 

Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ 

Documents/isced – fields – of – education – training - 2013.pdf]; 

- Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. No 

600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. 

No 1648), схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради 

Міністерства освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 No 3); 

- - Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_temp
us - office.pdf]; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF/paran2#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12
http://www.dk003.com/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF/paran2#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF/paran2#n2
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus
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- - Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http:// 

ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus - 

office.pdf]; 

- - Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/ 

doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf]; 

- - Європейська кредитна трансферна накопичувальна система: Довідник 

користувача [Режим доступу: http: //ihed.org.ua /images/doc/ 

04_2016_ECTS_Users _Guide - 2015_Ukrainian.pdf]; 

- EQF – LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим 

доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac - eqf/files/brochexp_en.pdf]; 

- QF - EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area 

[Режим доступу:http://www.ehea.info/article - details.aspx?ArticleId=67]; 

- - TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями 

та прикладами стандартів [Режим доступу: 

http://www.unideusto.org/tuningeu/]. 
 

Генеральний директор директорату  

вищої освіти і освіти дорослих      О. І. Шаров 
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Пояснювальна записка2 

Стандарт вищої освіти містить програмні компетентності, що визначають 

специфіку підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 – Психологія та 

програмні результаті навчання , які виражають те, що студент повинен знати, 

розуміти та бути здатним виконувати після успішного завершення освітньої 

програми. Вони узгоджені між собою та відповідають дескрипторам 

Національної рамки кваліфікації. Таблиця 1 показує відповідність визначених 

Стандартом компетентностей та дескрипторів НКР. В таблиці 2 показана 

відповідність програмних результатів навчання та компетентностей. 

При реалізації освітньо-наукової програми акценти у підготовці робляться 

на формуванні компетентностей дослідницького спрямування, здатності до 

глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 

професійних інструментів. 

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та 

інших видів навчальної діяльності, необхідний для набуття означених 

Стандартом компетентностей. Нормативний зміст підготовки визначається 

дисциплінами, що забезпечують досягнення програмних результатів навчання. 

При описі окремих дисциплін, практик та інших видів навчальної діяльності 

потрібно визначити мету їх вивчення (компетентності, на формування яких 

направлена дана дисципліна) та конкретні заплановані результати навчання, які 

забезпечать досягнення програмних результатів навчання. 

Наведений в Стандарті перелік компетентностей і програмних результатів 

навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні профілю 

освітніх програм можуть вказувати додаткові компетентності і програмні 

результати навчання, які відповідають варіативній складовій спеціалізації. 

 

Таблиця 1.  

Матриця відповідності  

визначених Стандартами компетентностей дескрипторам НРК  

(за 9 – м рівнем, освітньо-науковим) 
Класифі- 

кація 

компетент- 

ностей за 

НРК 

 

Знання 

Зн 1 Концептуальні 

та методологічні 

знання в галузі чи 

на межі галузей 

знань або 

професійної 

діяльності 

Уміння 

Ум1 

Спеціалізовані 

уміння/навички і 

методи, необхідні 

для розв’язання 

значущих проблем 

у сфері 

професійної 

діяльності, науки 

та/або інновацій, 

розширення та 

переоцінки вже 

Комунікація 

К1 Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, 

з колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому  

Автономія та 

відповідальність 

АВ1 Демонстрація 

значної 

авторитетності, 

інноваційність, 

високий ступінь 

самостійності, 

академічна та 

професійна 

доброчесність, 

послідовна відданість 

розвитку нових ідей 
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існуючих знань і 

професійної 

практики  

Ум2 

Започаткування, 

планування, 

реалізація та 

коригування 

послідовного 

процесу 

ґрунтовного 

наукового 

дослідження з 

дотриманням 

належної 

академічної 

доброчесності  

Ум3 Критичний 

аналіз, оцінка і 

синтез нових та 

комплексних ідей 

К2 Використання 

академічної 

української та 

іноземної мови у 

професійній 

діяльності та 

дослідженнях 

або процесів у 

передових контекстах 

професійної та 

наукової діяльності 

АВ2 Здатність до 

безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення  

Загальні компетентності 

ЗК1 Зн1 Ум1, Ум2  АВ1 

ЗК2   К1, К2 АВ2 

ЗК3  Ум2 К1  

Спеціальні компетентності 

СК1 Зн1 Ум1   

СК2 Зн1 Ум1, Ум3  АВ1 

СК3  Ум1, Ум2  АВ1 

СК4   К1, К2 АВ1, АВ2 
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Таблиця 2.  

Матриця відповідності  

визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей. 
 

 

Програмні результати навчання Інтег-

ральна 

Загальні Спеціальні (фахові)  

1 2 3 1 2 3 4 

РН1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел на основі сучасних методологій 

наукової діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних 

(цифрових) технологій. 

+ + + + + +   

РН2. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично 

осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, 

чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, груп і 

організацій на різних рівнях психологічного дослідження. 

+ +   +   + 

РН3. Знати та переосмислювати існуючі та \ або створювати (за 

потреби) нові теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й 

інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження 

+ +  + + +   

РН4. Уміти критично і системно оцінювати результати науково-

дослідної роботи, визначати перспективи подальших наукових 

розвідок. 

+ +    + +  

РН5. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі 

проекти у різних сферах суспільного життя. 
+   +  + +  

РН6. Вміти полілогічно взаємодіяти із широкою науковою 

спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження. 
+  +     + 

РН7. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, 

визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення до 

підвищення професійної кваліфікації та професійної мобільності. 

+   +    + 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС) 

 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам освітньої 

програми. 

 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка. 

 

Дескриптори Національної рамки кваліфікацій 

- автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати 

завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї 

діяльності; 

- знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

- комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання 

інформації, узгодження дій, спільної діяльності; 

- уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та 

розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-

творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням методів, 

матеріалів, інструкцій та інструментів). 

 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. 

 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що 

особа досягла компетентностей (результатів навчання)за заданими стандартами. 

- Кваліфікація освітня – кваліфікація, що присуджується вищими 

навчальними закладами на підставі виконання вимог Стандартіввищої освіти. 

- Кваліфікація професійна – кваліфікація, які присуджується на 

підставі виконання вимог професійних стандартів, що діють у сфері праці, і 

відображають здатність особи виконувати завдання і обов’язки певного виду 

професійної діяльності. Професійні кваліфікації надаються роботодавцями або 

спільно з ними, або за встановленими за їх участю правилами. 
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Кваліфікаційна робота — це вид підсумкової атестації, що може 

передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для 

встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання 

(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної 

роботи включають (не обмежуючись зазначеним): дипломну роботу, 

дисертаційне дослідження, публічну демонстрацію (захист), сукупність наукових 

статей, комбінацію різних форм вище зазначеного тощо. 

 

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня. 

 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти. 

- Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо 

навчання та/або професійної діяльності. 

- Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не 

залежать від предметної  області, але важливі для успішної подальшої 

професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його 

особистісного розвитку.  

- Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що 

залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної 

діяльності за певною спеціальністю.  

 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 

годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 

 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. 

 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, 

що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, 

кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 
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Регульована професія – професія (вид професійної діяльності), допуск до 

якого та/або діяльність у межах якої певним чином регулюється спеціальним 

законом або спеціальними правилами, які встановлені або визнані 

законодавством. 

 

Результати навчання (програмні) – сукупність знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти. 

 

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається законодавством 

абовищимнавчальнимзакладом, або науковою установою та передбачає 

профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму 

підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти. 

 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка. 

 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти. 
 


