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Провадить НРК - Міністерство освіти, 

культури і науки Республіки Молдова:

Департамент НРК

 Департамент НРК – Національний 

координаційний центр CNC, який відповідає за 

розробку CNC РМ із залученням усіх 

зацікавлених сторін у сфері навчання 

кваліфікованої робочої сили та міжнародного 

звітування щодо досягнутих результатів – 2017, 

жовтень.

 Статус: структура з 5 осіб у складі Міністерства

освіти, культури і науки.

ea depardrul



Національна рамка кваліфікацій 

Республіки Молдова

GD no.1016/26.11.2017



Департамент НРК – основні напрями роботи:

 Розробляти Національну рамку кваліфікацій у 
Молдові відповідно до ЄРК НУЖ;

 Втілювати й забезпечувати функціональність 
Національного реєстру кваліфікацій у 
професійно-технічній і вищій освіт;

 Моніторинг впровадження CNC навчальними 
установами;

 Відповідає за процес засвідчення, визнання та 
прирівнювання навчальних документів і 
кваліфікацій, отриманих у національній системі 
освіти та за кордоном;

 Національний центр ENIC-NARIC.



Досягнення
• Національна рамка кваліфікацій Республіки Молдова, рішення Уряду №

1016/2017;r

• Національна рада кваліфікацій;

• Методологія для розробки, перегляду та підтвердження кваліфікаційних 
стандартів; 

• 40 кваліфікаційних стандартів у сфері освіти, ІТ й охорони здоров’я

• Навчання та сертифікація експертів НРК - 3 навчальні сесії за підтримки ЄФО;

• РУ 1199/2018 Затвердження Національного реєстру кваліфікацій: Технічна 
концепція НРК, Структура НРК і Правила функціонування НРК;

• Прирівнювання кваліфікацій, отриманих у системі освіти й навчання, до 
затвердження РМ НРК, Рішення ради № 1167/2018;

• Затверджено Рішенням уряду № 1167/2018 Додаток 3 до НРК  - доступ до 
навчання, професійної кар’єри, визнання і працездатність;

• Розповсюдження інформації з посиланням на НРК - 5 республіканських 
семінарів і 7 майстерень;

• Нормативна база для здійснення процесу засвідчення, визнання і 
прирівнювання навчальних документів і кваліфікацій

• Мережа ENIC-NARIC - інформація, пов’язана з національної системою освіти, і 
співпраця з країнами-членами.



Національний реєстр кваліфікацій

Національний реєстр кваліфікацій суттєво збільшує 
прозорість кваліфікаційної системи у країні.

Його будуть використовувати різні цільові групи:

Особи: учні, безробітні, зайняте населення

Роботодавці

Освітні установи

Профконсультанти

Підтверджувальні органи

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&i
d=378836&lang=1

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=378836&lang=1


Рішення уряду № 1199/2018

Технічна 
концепція НРК

Структура НРК 
і Регламент у 
питаннях НРК



Формування бази даних

2016-2017

Онлайн-
платформа 
Реєстр для 

кваліфікацій 
ПОН

2018

Розроблено:

- Технічну 
концепцію НРК 

- Регламент щодо 
НРК

- Структуру НРК

2019

- Розроблено 
технічні 

умови для SIA 
НРК

-
Впроваджено 

НРК



Система управління інформацією в 

освіті (для загальної освіти)

http://sime.md/

http://sime.md/


Національний портал для 

ПОН

http://www.ipt.md/

http://ipt.md/ro/produse-educationale

http://ipt.md/ro/produse-educationale
http://ipt.md/ro/produse-educationale


База даних про студентів

http://ctice.md/
https://ctice.md/verif/

http://ctice.md/
https://ctice.md/verif/


СТРУКТУРА НРК

Загальні дані

• Назва 
кваліфікації

• Сфера 
професійного 
навчання

• Код 
кваліфікації

• Рівень НРК

Ринок праці / 
зв’язок із 

професійною 
підготовкою

• Типові 
професії на 
ринку праці, 
визначені 
Кодом CORM

• Навчальні / 
підготовчі 
програми, 
визначені 
кодом 
номенклатури

Опис кваліфікації 
на основі 

навчальних 
результатів

• Знання

• Професійні 
навички

• Відповідальні
сть і 
самостійність

Актуальна 
інформація по 

кваліфікації

• Вимоги до 
прийому

• Бали кредитів 
або 
розрахункове 
робоче 
навантаження
, необхідні для 
досягнення 
навчальних 
результатів

• Диплом/ 
Атестат про 
кваліфікацію і 
додаток до 
навчального 
документу

Інше

• Компетентний 
орган із 
кваліфікації

• Інформація 
про надавачів 
послуг із 
підготовки

• Дата 
реєстрації / 
поновлення / 
закінчення 
терміну дії 
кваліфікації



Опис кваліфікації
- Назва К

- Тип К

- Категорія К

- Тривалість

- Кредити

- Вимоги до прийому

- Сфера ISCED

- Рівень НРК

- Навчальні результати 

- Процедура оцінювання

- Надавачі освітніх послуг

- Можливість перейти на 
наступний рівень освіти



Реєстр кваліфікацій SOK

www.nok.si

З’єднується 

EOK portalom

http://www.npk.si/npk-katalogi/

http://www.nok.si/
https://ec.europa.eu/ploteus/en/search/site/?f[0]=im_field_entity_type:97&f[1]=im_field_location:387
http://www.npk.si/npk-katalogi/


Роль соціальних партнерів у розробці 

НРК

• Соціальні партнери беруть участь у розробці, 

консультуванні, затвердженні нормативної бази 

для розробки Національного реєстру 

кваліфікацій

• Профільні міністерства / органи – координують 

технічні норми і концепцію Національного 

реєстру кваліфікацій

• Освітні установи – беруть участь у розробці, 

перегляді та впровадженні кваліфікаційних 

стандартів, оновлюють навчальні програми у 

відповідності до норм НРК. 



Пріоритети 2019-2022

• Національний реєстр кваліфікацій - впровадження, забезпечення 

функціонування й обілік усіх акредитованих програм до 2021 р.

• Напрацювання нормативної бази для розробки НРК РМ, у тому числі 

рекомендацій Європейської комісії

• Розробка кваліфікаційних стандартів на основі навчальних результатів, 

узгоджених із рівнями НРК

• Механізми впровадження для визнання та підтвердження навичок, 

здобутих у неформальному й інформальному освітньому середовищі

• Самостійна сертифікація – сумісність НРК з ЄРК – Звіт / європейський 

передовий досвід.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

www.mecc.gov.md

calificare.edu.md@gmail.com

http://www.mecc.gov.md/

