
АНАТОЛІЙ ГАРМАШ
КИЇВ, 10/07/2019 

Створення і ведення 
Реєстру Національної рамки кваліфікацій



План заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 

роки (розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 року № 1077): 

• Створення і ведення Національного реєстру кваліфікацій, які офіційно включено в 

Національну рамку кваліфікацій (Реєстр Національної рамки кваліфікацій) (2017)

• Створення і функціонування національного реєстру/ бази даних професійних 

стандартів, доступний он-лайн (2017)

Стаття 38 ЗУ «Про освіту»:

• Національне агентство кваліфікацій створює і веде Реєстр кваліфікацій

2

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА



Мета:

а) збір інформації про кваліфікації, яка включає інформацію про:

- результати навчання (компетентності) за кваліфікацією (відповідним стандартом/ 

освітньою програмою або її компонентом/модулем)

- професійні стандарти (які включають опис трудових функцій/ загальних, професійних 

компетентностей), стандарти оцінювання, освітні стандарти і акредитовані програми

- суб’єкти, уповноважені на присвоєння кваліфікації/ сертифікацію (кваліфікаційні 

центри, суб’єкти освітньої діяльності).

б) систематизація та підтримка зазначених вище даних
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НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТР КВАЛІФІКАЦІЙ



Національний реєстр кваліфікацій містить підреєстри:

Реєстр професійних стандартів

• затверджені професійні стандарти

• реєстр заявок на розроблення професійних стандартів

• реєстр розробників професійних стандартів (галузеві ради, інші розробники)

Реєстр кваліфікацій

містить інформацію про кваліфікації усіх типів та рівнів (єдиний реєстр кваліфікацій): 

• освітні кваліфікації (кваліфікації формальної освіти: вищої освіти, фахової передвищої
освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, повної загальної середньої освіти)

• професійні кваліфікації
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СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КВАЛІФІКАЦІЙ (1)



Реєстр суб’єктів присвоєння кваліфікацій

• кваліфікаційні центри

• суб’єкти освітньої діяльності

Реєстр освітніх програм (акредитовані, типові)

Реєстр освітніх стандартів

Реєстр стандартів оцінювання

Реєстр виданих кваліфікаційних сертифікатів (база даних виданих свідоцтв/ 

сертифікатів про здобуття професійної кваліфікації)

Реєстр сертифікованих оцінювачів
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СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КВАЛІФІКАЦІЙ (2)



• Забезпечується можливість пошуку даних за декількома параметрами 
(за назвою, рівнем/типом кваліфікації, суб’єктом присвоєння кваліфікації, спеціальністю, професією/ видом 

професійної діяльності, статусом тощо). 

• Інформація про кваліфікацію в Реєстрі містить повний спектр офіційних даних, пов’язаних з кваліфікацією:

• опис компетентностей (результатів навчання) за відповідним стандартом/ освітньою програмою 

• відповідні пов’язані стандарти: професійні стандарти, освітні стандарти, стандарти оцінювання, освітні 
програми, їх компоненти/модулі)

• інформація про суб’єкти присвоєння кваліфікації (кваліфікаційні центри, суб’єкти оцінювання) та провайдерів 
кваліфікації (суб’єкти освітньої діяльності)

• наводитися інша інформація, пов’язана з кваліфікацією – інформація про професії, орган із зовнішнього 
забезпечення якості, зразок додатка до документа про кваліфікацію у форматі Еuropass, відповідні нормативні 
документи/рішення, інформація про інші пов’язані кваліфікації тощо

• Забезпечується постійне збереження інформації (архівація скасованих кваліфікацій/ стандартів), можливість 
порівняння кваліфікацій, професійних стандартів, перегляду попередніх версій. 

• Кваліфікації в Реєстрі описуються з використанням єдиного формату, який відповідає формату даних згідно 
рекомендацій щодо Європейської рамки кваліфікацій
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ОСНОВНИЙ ФУНКЦІОНАЛ



Орієнтовний обсяг інформації в реєстрі (станом на 2016 рік/  очікуваний обсяг):

Стандартів ДСПТО – 421

Часткових кваліфікацій за стандартами ДСПТО – 1129

Типових навчальних планів і програм для професійно - технічного навчання за робітничими професіями – 949

Професійних стандартів ≈ 50

Кваліфікацій професійних (фахових) асоціацій (пов’язаних з професіями, відсутніми в національній професійній 
класифікації) ≈ 90

Кваліфікацій за регульованими професіями ≈ 150

Стандартів вищої освіти ≈ 232

Стандартів молодшого спеціаліста ≈ 273 

Виданих сертифікатів про професійну кваліфікацію - за останні 3 роки більш ніж 5000 (архітектори, моряки, 
аудитори, фахівці з неруйнівного контролю, адвокати, нотаріуси тощо, без урахування даних щодо медичних 
та педагогічних працівників, авіаторів та деяких інших категорій).  
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ОБСЯГ ІНФОРМАЦІЇ



Веб-сайт Національної системи кваліфікацій 
http://markup.etf.com.dev11.vintagedev.com.ua/

Прототип: https://1pwx97.axshare.com
пароль:      Vintage_ETF

• Інтеграція з веб-сайтом 

Національної системи 

кваліфікацій

• Прототип Реєстру НРК 

https://7i6ouj.axshare.com/#g

=1&p=00_etf_home
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СТВОРЕННЯ РЕЄСТРУ НРК

http://markup.etf.com.dev11.vintagedev.com.ua/
https://1pwx97.axshare.com/
https://7i6ouj.axshare.com/#g=1&p=00_etf_home
http://markup.etf.com.dev11.vintagedev.com.ua/
http://markup.etf.com.dev11.vintagedev.com.ua/


Ведення НАК власної бази даних Реєстру кваліфікацій 
інформація про професійні стандарти, галузеві ради, стандарти оцінювання, професійні кваліфікації, 
акредитовані кваліфікаційні центри, реєстр сертифікованих оцінювачів

Забезпечення обов’язкового надання відповідної інформації для включення в Реєстр:

• МОН – освітні стандарти, типові програми

• Акредитаційна комісія МОН – інформація про атестацію/ліцензування закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, акредитовані програми 

• НАЗЯВО – інформація про акредитовані програми закладів вищої освіти

Ведення реєстру виданих свідоцтв/ сертифікатів про здобуття професійної кваліфікації 
інформація про видані документи заповнюється авторизованими представниками органів видачі (суб’єктів 
присвоєння кваліфікації)

Взаємодія реєстру кваліфікацій з іншими національними базами даних (Реєстр професій, 
ЄДЕБО)

Можливість взаємодії Національного реєстру кваліфікацій з європейськими порталами 
(портал Європейської рамки кваліфікацій та ESCO)
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ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type:97
https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification


Дякую за увагу!

anatol_garm@ukr.net

https://www.facebook.com/anatolii.garmash
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