
АНАТОЛІЙ ГАРМАШ

КИЇВ, 10/07/2019 

Реєстри і бази даних кваліфікацій: 
захід з обміну досвідом 
(21-22 березня 2019 р., Будапешт)



Мета заходу - обмін досвідом з розроблення і використання реєстрів і баз даних 

кваліфікацій, їх зв’язок на європейському рівні

Питання для обговорення:

- Яким чином Реєстр кваліфікацій може підтримати функціональність НРК (цілі 

реєстру кваліфікацій на національному рівні? Яка інформація включається в 

реєстр)?

- Яким чином забезпечити зв’язок між Національними реєстрами кваліфікацій на 

європейському рівні (для забезпечення прозорості та співставності кваліфікацій на 

європейському рівні)?
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• Офіційний статус

Заснований на офіційних базах даних, Реєстр є надійним джерелом інформації про кваліфікації. Офіційна публікація 
кваліфікації в Реєстрі означає, що існують суворі процедури забезпечення якості, і що тільки акредитовані кваліфікації включені 
до Реєстру.

• Комплексне джерело інформації

НРК охоплюють всі типи і рівні кваліфікацій, відображаючи таким чином комплексний характер НРК.

• Комунікаційний інструмент

Значущість для користувачів - бази даних і реєстри кваліфікацій збирають інформацію про результати навчання за 
кваліфікаціями

• Прозорість і порівнянність

Кваліфікації в Реєстрі описуються з використанням єдиного формату даних. Більшість країн слідують формату рекомендації 
ЄС. Описи результатів навчання часто засновані на інформації в Додатку до диплому / сертифікату формату Europass.

• Статистика та дослідження

Групування кваліфікацій на основі різних характеристик, наприклад, для статистичного аналізу, виявлення зв'язків з існуючими 
класифікаціями (ESCO, ISCO, ISCED).
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РЕЄСТР КВАЛІФІКАЦІЙ: ЦІЛІ



• Структура інформації про кваліфікації відображає формат рекомендацій ЄРК

(можливий більш широкий формат охоплення даних)

• Використання результатів навчання для опису кваліфікацій 

• Включення інформації в реєстр - передача даних з національних освітніх баз 

даних або відповідними міністерствами/агентствами

• Включення в реєстр лише сучасних кваліфікацій («старі» кваліфікації офіційно 

не включаються, але визнаються)
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ІНФОРМАЦІЯ В РЕЄСТРІ

https://ec.europa.eu/esco/resources/escopedia/20190529_162251/59c3bc4f-2fb3-4dcd-920e-b0d624a535c2Annex_VI_data_fields_for_the_electronic_publication_of_information_on_qualifications.pdf


• Як забезпечити актуальність інформації в реєстрі?

автоматична синхронізація даних з освітніми базами даних, обов’язкова передача 

інформації міністерствами/агентствами 

• Повнота даних 

брак інформації в базах даних, використання інформації Додатку до диплому / 

сертифікату формату Europass для опису результатів навчання, зв’язок з сайтами 

суб’єктів присвоєння кваліфікацій

• Відповідність потребам користувачів 

зручність інтерфейсу, вивчення очікувань різних груп користувачів
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ (1)



• Якість інформації в реєстрі – забезпечення порівнянності кваліфікацій/ 

результатів навчання

як формулювати кваліфікації через результати навчання (не усі кваліфікації 

сформульовані через результати навчання, загальні рекомендації/ критерії якості 

результатів навчання)?

• Взаємодія з іншими національними базами даних (зв’язок кваліфікацій з 

професіями)

• Зв’язок з європейськими порталами (ЄРК та ESCO) - забезпечення прозорості і 

порівнянності кваліфікацій на європейському рівні

Відповідність структури інформації формату рекомендацій ЄРК , переклад англійською 

мовою, співставлення НРК з ЄРК, опис кваліфікацій через результати навчання, 

класифікація кваліфікацій за ISCED 2013
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ (2)

https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type:97
https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
https://ec.europa.eu/esco/resources/escopedia/20190529_162251/59c3bc4f-2fb3-4dcd-920e-b0d624a535c2Annex_VI_data_fields_for_the_electronic_publication_of_information_on_qualifications.pdf


Дякую за увагу!

anatol_garm@ukr.net

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

mailto:anatol_garm@ukr.net
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