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КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ
• Реформи проводяться за рахунок 
обмежених внутрішніх ресурсів
• Реформи проводяться в умовах АТО, 
економічної кризи та демографічного 
спаду
• Реформи запізнілі років на … років
• Суспільство прагне змін, але чимало 
людей бояться або не хочуть 
змінюватись самі
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ПЛАН
пріоритетних дій Уряду на 2017 р.

• Розроблення стандартів ВО
• Розроблення Концепції реформи 
фінансування вищої освіти
• Єдиний фаховий вступне випро-
бування в магістратуру Права
• Національний репозитарій
академічних текстів
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РЕФОРМА ФІНАНСУВАННЯ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

• Формульне фінансування ВНЗ на 
основі  досягнень
• Подолання демпінгу
• Підготовчі кроки: адресне 
розміщення ДЗ, стипендії, 
формула для ДЗ в магістратурі
• Тема для роздумів: статус ЗВО



СТАТУС ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
(Закон України “Про освіту”)

Як суб'єкт 
господарювання

• Бюджетна 
установа

• Неприбутковий 
заклад освіти

• Прибутковий 
заклад освіти

Залежно від 
засновника:

• Державний

• Комунальний

• Приватний

• Корпоративний
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

- Єдине фахове вступне випробу-
вання на магістра з Права

- Національний репозитарій
академічних текстів

- Технології ЗНО з іноземної мови 
для вступу до магістратури 2018

- ДПА у формі ЗНО для здобувачів 
молодшого спеціаліста після 9 кл.
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
(Закон України «Про освіту»)

• Тезаурус академічної доброчесності 
(академічний плагіат, самоплагіат, 
фабрикація, фальсифікація, 
списування, обман, хабарництво, 
необ'єктивне оцінювання)
• Обов'язок дотримання доброчесності
• Порушення академічної доброчесності

• Академічна відповідальність
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ВИДИ ТА ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
• Види освіти: формальна, неформальна та 
інформальна освіта
• Визнання у формальній освіті результатів 
навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті

• Основні форми здобуття освіти є: інсти-
туційна (очна (денна, вечірня), заочна, 
дистанційна, мережева); індивідуальна 
(екстернатна, сімейна (домашня), 
педагогічний патронаж, на робочому 
місці (на виробництві); дуальна
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НАЗЯВО
• Постійно діючий колегіальний орган 
у сфері забезпечення якості вищої 
освіти
• Припинено повноваження раніше 
обраних членів НАЗЯВО
• Передбачено новий порядок 
обрання членів НАЗЯВО –
міжнародною конкурсною комісією
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ІНСТИТУЦІЙНА АКРЕДИТАЦІЯ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

• Добровільна (за ініціативою ЗВО)
• Наголос на виконанні Ліцензійних умов 
та відповідності системи внутрішнього
забезпечення якості ЗВО вимогам до 
системи забезпечення якості вищої освіти
• Сертифікат на 5 років
• Надає ЗВО право на самоакредитацію
освітніх програм (крім тих, що 
акредитуються вперше)
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ
• Післядипломна освіта (спеціалізація, 
перепідготовка, підвищення 
кваліфікації, стажування, у лікарів 
додатково – інтернатура, лікарська 
резидентура)
• Професійне навчання працівників;
• Безперервний професійний 
розвиток, будь-які інші складники
Підвищення кваліфікації може 
здійснюватися за різними видами 
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НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА 
КВАЛІФІКАЦІЙ

• Кваліфікації: повні та часткові, освітні 
та професійні
• Національна та галузеві рамки 
кваліфікацій, 
• Національне агентство кваліфікацій, 
Реєстр кваліфікацій
• Професійні стандарти, Кваліфікаційні 
центри
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УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ
• Громадсько-державне управління 
• Розширено повноваження 
Наглядових рад та їх членів
• Обрання деканів (директорів ННІ)  
вченими радами факультетів (інститутів)

• Центральний орган виконавчої 
влади із забезпечення якості освіти та 
його територіальні органи
• Громадський нагляд (контроль)



ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА
• Запроваджується новою редакцією 

Закону України «Про освіту» (2017)
• Самостійна ланка (складник) системи 

освіти, який відповідає 5 рівню НРК
• Уряд протягом одного року з дня 

набрання чинності цим Законом має 
підготувати та подати на розгляд 
Верховної Ради України проект Закону 
про фахову передвищу освіту (пп. 2 п. 6 
Прикінцевих та перехідних положень)
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Дякую за увагу! 
Готовий відповісти на 

Ваші запитання
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