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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 125 с., 2 додатки, 86 джерел. 

Об’єкт дослідження – методи, механізми та інструменти визнання 

результатів неформального й інформального навчання. 

Предмет дослідження – інформаційна система семантичної ідентифікації, 

документування та обробки результатів неформального та інформального 

навчання. 

Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розроблення інформаційної 

системи семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів 

неформального та інформального навчання для сприяння їх визнанню й 

поліпшенню порівнянності, що дозволить поєднати ринок освітніх послуг з 

ринком праці, забезпечивши перехід від кваліфікаційної моделі (підтвердження 

професійних навиків дипломами і сертифікатами про проходження навчальних 

курсів) до повноцінних компетентнісних моделей з упровадженням так званих 

«паспортів навчання», які супроводжують людей упродовж їх особистісного 

розвитку та професійної кар’єри. 

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети 

У ході виконання І етапу (етап планування) проєкту вирішено наступні 

завдання:  

1. Проаналізовано нормативно-правові засади визнання результатів 

неформального та інформального навчання як у вітчизняному, так і в зарубіжному 

контексті. 

2. Здійснено теоретичне обґрунтування процедури визнання результатів 

неформального та інформального навчання як фактору розвитку економіки 

Україні. 

3. Досліджено механізми, методи та інструменти семантичної ідентифікації, 

документування, оцінки та сертифікації результатів неформального та 

інформального навчання в світовій практиці.  

Методи дослідження. Для реалізації поставленої мети використано 

теоретичні та практичні методи. Теоретичні методи, що стосуються аналізу 

нормативно-правового забезпечення визнання результатів неформального й 

інформального навчання, практики використання інформаційних технологій, 

включають онтологічний аналіз, елементи системного аналізу, апарат теорії 

множин, елементи математичного моделювання, семантичний аналіз з метою 

уточнення, конкретизації базових понять відповідно до предмета дослідження. 

Практичні методи пов’язані з аналізом досвіду застосування процедури валідації 

результатів навчання, отриманих поза формальною освітою, а також 

використанням сучасних інформаційних технологій, а саме – стандартів та мов 

подання знання, розроблених у рамках проєкту Semantic Web. 

Дескриптивні логіки були використані у процесі опису понять предметної 

області в формалізованому вигляді. Теорію множин, логіку предикатів та апарат 

теорії графів було використано для моделювання структури комп’ютерної 

онтології; методи дискретної оптимізації використано для оптимізації змісту 
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онтології; теорія доведення теорем покладено в основу верифікації структури 

онтології. В якості мови проєктування комп’ютерних онтологій використана мова 

подання онтологій OWL (WebOntologyLanguage). Для створення й редагування 

комп’ютерної предметно-орієнтованої онтології використано редактор Protege-

OWL як гнучке, незалежне від платформи середовище, що забезпечує наочний і 

зручний у використанні графічний інтерфейс користувачу. 

Результати НДР. У процесі виконання І етапу проєкту проаналізовано 

нормативно-правові засади визнання результатів неформального та 

інформального навчання як у вітчизняному, так і в зарубіжному контексті; 

здійснено теоретичне обґрунтування процедури визнання результатів 

неформального та інформального навчання як фактору розвитку економіки 

Україні; досліджено механізми, методи та інструменти семантичної ідентифікації, 

документування, оцінки та сертифікації результатів неформального та 

інформального навчання в світовій практиці.  

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження: 

Отримання нових або покращених існуючих технологій. Результати 

виконання І етапу проєкту покращують технологію опрацювання знань про 

визнання результатів неформального й інформального навчання. 

Створення програмних продуктів. У процесі виконання І етапу проєкту 

проаналізовані існуючі інструменти та програмні рішення ідентифікації, 

документування, оцінки та сертифікації результатів неформального й 

інформального навчання, а також методи, що здатні формалізувати, аналізувати 

та обробляти зміст (семантику) інформаційних, у тому числі і неструктурованих, 

ресурсів.  

Створення методик і методичних рекомендацій. У процесі виконання І 

етапу  проєкту не передбачено створення методичних рекомендації. 

Обґрунтування перспективи подальшого розвитку отриманих результатів 

дослідження. Теоретичне обґрунтування та розробка інформаційної системи 

семантичної ідентифікації, документування, оцінки та сертифікації результатів 

неформального та інформального навчання вбачається актуальним завданням, яке 

буде реалізовано на наступних етапах дослідження. 

НЕФОРМАЛЬНЕ ТА ІНФОРМАЛЬНЕ НАВЧАННЯ, ОНТОЛОГІЯ, 

SEMANTIC WEB, ESCO, EDUCATION PASSPORT, РИНОК ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ, EUROPASS,  OPEN EDUCATION PASSPORT, MY EDUCATION 

PASSPORT, CITIESOFLEARNING, ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, 

ВАЛІДАЦІЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, 

МООС. 
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ВСТУП 

 

Навчання упродовж життя є ключовим фактором особистісного і 

професійного розвитку. Визнання результатів навчання – як формального, так і 

неформального й інформального – потенційно може дати більшого значення 

досягненням особистості та її внеску в суспільство. Стратегія «Європа 2020» [48] 

для інтелектуального, сталого і всеосяжного зростання вимагає розвитку навичок 

і вмінь для досягнення економічного зростання і зайнятості. Ключові ініціативи 

Стратегії підкреслюють необхідність розробки гнучких навчальних планів, які 

можуть полегшити перехід між професійною сферою та навчанням, а отже 

повинні сприяти визнанню результатів неформального й інформального навчання.  

Як зазначено в Рекомендаціях Ради Європи про визнання неформального й 

інформального навчання [45], визнання результатів навчання (знань, умінь і 

навичок та компетенцій), досягнутих через неформальне й інформальне навчання, 

в тому числі через відкриті освітні ресурси, є необхідним для доступу громадян 

до ринку праці та безперервного навчання. У той час, коли Європейський Союз 

зіткнувся з серйозною економічною кризою, що призвело до різкого зростання 

безробіття, для підвищення конкурентоспроможності й економічного зростання, 

визнання всіх відповідних знань, навичок і вмінь та компетенцій незалежно від 

того, як вони були отримані, є важливим як ніколи раніше. Найбільш 

зацікавленими сторонами у забезпеченні можливостей для визнання 

неформального й інформального навчання є організації роботодавців, 

індивідуальні підприємці, профспілки, промислові й торгові палати, національні 

органи, що беруть участь у процесі визнання професійних кваліфікацій, служби 

зайнятості, молодіжні організації, працівники по роботі з молоддю, 

постачальники освіти і професійної підготовки, а також організації 

громадянського суспільства.  

Попри усвідомлення ролі і значення результатів неформального й 

інформального навчання, навчання поза системою традиційного – формального – 

навчання часто ігнорується та недооцінюється. У документах Ради Європи, 

Європейського центру з розвитку професійної освіти (CEDEFOP) є чітке 

розуміння цього конфлікту. Всі зацікавлені сторони прагнуть сприяти більш 

системному підходу до визнання результатів неформального й інформального 

навчання, підвищенню «видимості» та цінності результатів навчання, які отримані 

поза системами формального навчання. Зусилля європейського співтовариства 

полягають в тому, щоб національні уряди співпрацювали над національними 

механізмами визнання результатів неформального й інформального навчання. Це 

повинно дозволити всім бажаючим зробити «видимими» результати свого 

неформального чи інформального навчання.  

Як зазначено в Рекомендаціях Ради Європи з ключових компетенцій для 

освіти упродовж життя [45], підтримка визнання результатів навчання, в тому 

числі, компетенцій, отриманих у різних контекстах, дозволить індивідуумам 

визнати свої компетенції та отримати повну або, де це можливо, часткову 
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кваліфікацію. Вона може спиратися на існуючі домовленості щодо визнання 

неформального та інформального навчання, а також на Європейську рамку 

кваліфікацій, яка забезпечує загальну орієнтирну основу для порівняння рівнів 

кваліфікацій, із зазначенням компетенцій, необхідних для їх досягнення. Крім 

того, оцінка може допомогти у структуруванні навчальних процесів і в 

керівництві, допомагаючи людям поліпшити свої компетенції також у зв’язку зі 

зміною вимог на ринку праці. 

Домовленості про визнання можуть бути корисними для всіх громадян і 

сприяти боротьбі з безробіттям шляхом вдосконалення навичок та соціальної 

згуртованості. Визнання результатів навчання також може бути частиною 

відповіді на світову кризу біженців шляхом ідентифікації, документації, оцінки та 

сертифікації попереднього досвіду мігрантів, для підтримки швидшої та більш 

плавної інтеграції в приймаючі країни. Для осіб, яким необхідно перенаправити 

свою кар’єру, визнання може відкрити двері для нових професій. Визнання може 

відігравати важливу роль у боротьбі з безробіттям серед молоді, роблячи навички, 

отримані через добровільну роботу або під час відпочинку, «видимими» для 

роботодавців.  

Успішне функціонування такої політики сприятиме розвитку як вертикальної 

мобільності громадян в просторі професійної освіти, так і горизонтальній 

мобільності з однієї професійної траєкторії на іншу за рахунок механізму 

офіційного визнання часткових кваліфікацій, набутих в системі формального, 

неформального й інформального навчання. 

Однак, розробка національних процедур визнання неформального й 

інформального навчання ускладнюється відсутністю інструментів визнання – 

ідентифікації, документування, оцінки та сертифікації – результатів такого 

навчання з метою подальшого їх використання зацікавленими особами, у тому 

числі роботодавцями, профспілками, промисловими, і торговими палатами, 

національними органами, що беруть участь в процесі визнання професійної 

кваліфікації, службами зайнятості, молодіжними організаціями, працівниками у 

справах молоді, постачальниками освітніх послуг тощо.  

Таким чином, теоретичне обґрунтування та розробка процедур визнання 

результатів неформального й інформального навчання, дослідження механізмів, 

методів та інструментів їх семантичного ідентифікації, документування та 

сертифікації вбачається актуальним і своєчасним теоретико-практичним 

завданням.
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РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НЕФОРМАЛЬНОГО Й ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: СВІТОВИЙ 

І ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТ  

 

1.1. Визнання результатів неформального й інформального навчання 

в США  

Наукові розвідки й емпіричні розробки проблематики визнання результатів 

неформальної й інформальної освіти в США набули свого розвитку у другій 

половині ХХ ст. 

У 1971 році Комісія Карнегі з вищої освіти (Carnegie Commission on Higher 

Education) у своєму звіті «Менше часу, більше варіантів» [38] називала 

неформальну освіту (неінституційну) великою цінністю для освіти дорослої 

людини та рекомендувала, по-перше, створити умов для її здійснення та 

розширити можливості її використання у підготовці фахівців, зокрема, для 

промисловості, армії; по-друге, звернути увагу на потенціал неформальної освіти 

для людей пенсійного віку, залучення дорослої людини до освіти впродовж 

життя; по-третє, необхідно надати закладам неформальної освіти бюджетне 

фінансування. Цей звіт і подальша діяльність із визнання результатів 

неформальної освіти в США стали відповіддю на зміни, що відбувалися в 

американському суспільстві: зміни вимог до компетентності працівників, 

наслідки Другої світової війни, зміни у демографічному складі тих, хто отримував 

освіту, збільшення кількості жінок, які прагнути набути певні кваліфікації і стати 

конкурентоспроможними на ринку праці тощо [51].  

Починаючи з 70-х років ХХ ст. в США стали створюватися Освітні центри 

тестування, місією яких стала оцінка знань, умінь і навичок дорослої людини, що 

були набуті завдяки участі у неформальному навчанні і визначення їх 

відповідності певному рівню освіти чи зарахування їх у вигляді академічного 

кредиту для подальшого навчання у коледжі. Однією з перших долучилася до 

такої діяльності Американська Рада з освіти (Amerіcan Councіl on Educatіon 

(ACE), яка з 1942 року допомагала колишнім військовослужбовцям набувати 

освіту і сьогодні надає послуги щодо визнання результатів неформальної освіти і 

переведення їх у академічні кредити навчальних програм коледжів [77]. 

Як зазначає Е. Мічелсон, визнання результатів неформальної освіти дорослих 

дозволяє задіяти особистісний і професійний досвід людини як у процес навчання 

дорослої людини, так і для кар’єрного зростання. Наприклад, кожен 

американський студент повинен засвоїти 124 академічні кредити для того, щоб 

набути ступінь бакалавра. Один академічний кредит відповідає 15 навчальним 

годинам. У більшості коледжів максимум годин, які можуть зарахувати через 

процедуру визнання, складає 30 кредитів. Причому, навчальні заклади за 

результатами визнання можуть здійснювати трансфер в академічні чи спеціальні 

(додаткові для полегшення засвоєння навчального курсу), модулі навчальної 
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програми. Відповідно до статистичних даних здебільшого кредити для 

подальшого навчання отримують майбутні соціальні працівники, учителі, 

працівники сфери послуг [62]. 

Як відомо, система освіти Сполучених Штатах Америки відрізняється 

високою децентралізацією управління. Від так і процес визнання результатів 

неформальної освіти є децентралізованим − і на рівні штатів і навчальних закладів 

розробляється її законодавче і методичне забезпечення. Наприклад, у штаті 

Колорадо законодавчо підтримано те, що кожний навчальний заклад вищої освіти 

повинен розробити і представити програму щодо надання академічного кредиту 

на попереднє навчання. У штаті Вашингтон створюється спеціальна комісія для 

визначення освітньої політики штату щодо надання академічного кредиту за 

набуті знанні, уміння і навички на робочому місці, військових силах, навчанні у 

коледжу, у неформальних програмах навчання тощо [77, с. 82]. 

Університети і коледжі також можуть пропонувати свої підходи у реалізації 

освітніх ініціатив штату щодо визнання результатів неформальної освіти. 

Зокрема, у навчальних закладах штату Міннесота розроблено стратегію визнання 

результатів неформальної освіти, за якої «кожен коледж чи університет повинен 

надати студентам можливість визнання попереднього досвіду, розробивши 

відповідні процедури для надання кредиту [43]. 

Для досягнення і забезпечення ефективності і якості визнання результатів 

неформальної освіти дорослих більшість штатів розглядає її як складову освітньої 

політики «освіта упродовж в життя». Так, в законі про неперервну освіту штату 

Колорадо наголошує та тому, що «освіта впродовж життя поряд із професійним і 

особистісним розвитком людини, повинна передбачати визнання попереднього 

навчання і професійного досвіду з метою його трансферу в академічний кредит 

навчальної програми закладу» [57]. 

Як зазначає дослідник Н. Терьохіна [77, с. 82], такі штати як Вашингтон, 

Теннессі, Пенсільванія, Вермонт мають подібні законодавчі підходи щодо 

визнання результатів неформальної освіти дорослих, зокрема, ними був 

прийнятий закон, який вимагає створення робочої групи для проведення 

процедури оцінки і визнання попереднього навчання і досвіду і трансферу його у 

в академічний кредит. 

Визнання результатів неформальної освіти дорослих у США здійснюється за 

допомогою різних методів і процедур, що залежить від уподобань штату, 

коледжу, інституту [1]. Проте можна виокремити певний алгоритм здійснення 

процедури визнання, що містить шість кроків: консультування, з метою 

попереднього оцінювання; здійснення самооцінки та ідентифікації попередньо 

набутих знань, умінь і навичок за неформальної чи інформальної освіти; розробка 

індивідуального плану оцінювання; ідентифікація результатів неформальної 

освіти дорослих відповідно до освітніх стандартів певного навчального закладу; 

видача сертифікату із вказаними набутими дорослою людиною компетенцій; 

пропозиції щодо надання академічного кредиту у конкретному навчальному 

закладі; аналіз зауважень і пропозицій від того, хто проходив процедуру визнання 

та можливість апеляції її результатів. 



11 
 

Аналіз американської практики визнання результатів неформального й 

інформального навчання дозволив визначити основні методи її здійснення. Так, 

поряд з традиційними методами оцінювання знань – тестування та екзамен – 

використовуються: дискусії, за допомогою якої той, хто проходить визнання може 

продемонструвати глибину своїх знань, підготовки, наявність комунікаційних і 

соціальних навичок тощо; так звані, заявні методи, в основі яких лежить 

самооцінка кандидатами своїх професійних і особистісних компетентностей за 

спеціально розробленими критеріями (важливою складовою самооцінки є 

критична рефлексія; сформованість заявлених компетенцій, зазвичай, 

підтверджується третьою стороною); співбесіда, яка проводиться тоді, коли 

необхідна суб’єктивна оцінка, і зазвичай супроводжується використанням інших 

методів (експертних пояснень тощо); спостереження, яке дозволяє впевнитися у 

сформованості компетентностей у процесі виконанні певних практичних завдань; 

моделювання ситуації, яке дозволяє змоделювати ситуацію, наближену до 

реальної для вияву кандидатом реальних компетентностей; портфоліо – портфель 

індивідуальних освітніх досягнень [59]. 

Визнання результатів неформального й інформального навчання є досить 

складним і відповідальним процесом як для того, хто проходить процедуру 

визнання, так й для коледжу, університету та організацій, що створюють умови і 

визначають критерії оцінки. Тому, на думку Е. Мічелсон [62], є надзвичайно 

важливим дотримуватися принципів визнання результатів неформального й 

інформального навчання. 

Як зазначає Н. Терьохіна [77, с. 84], розробці принципів визнання результатів 

неформальної освіти приділяється велика увага в США. Більш обґрунтованим і 

доцільним виявляється об’єднання їх у шість блоків: цілі визнання, що можуть 

бути як формативними (підтримка процесу навчання, який продовжується), так й 

сумативними (спрямованість на одержання сертифікату); права індивідууму, 

орієнтованих на потреби дорослого. Звідси, процедура визнання повинна 

відбуватися добровільно, бути прозорою і справедливою, ґрунтуватися на 

соціальному діалогові, гарантувати захист особистих даних, мати механізми 

апеляції результатів; відповідальність закладів та організацій: процедура визнання 

повинна здійснюватися з урахуванням прав дорослої людини на збереження 

конфіденційності, необхідно надати людині консультаційні, юридичні, практичні 

й інформаційні послуги та інструменти; створити сприятливі умови для її 

проведення; довіра і надійність є важливим принципом та умовою успішного 

здійснення визнання і передбачає прозорість процедури (відкритість, 

однозначність, ясність), прозорість критеріїв (чіткість вимог, однозначність 

відповідей, ясність критеріїв), доступність інформації (простота і зрозумілість, 

однозначність); неупередженість, що є суттєвим принципом і ознакою валідації 

(чесні експерти, достовірні результати); достовірність і легітимність, основою 

якої є залучення всіх зацікавлених, але безпристрасних сторін у процес визнання 

результатів неформального й інформального навчання. 

Відповідно до означених принципів у північноамериканському освітньому 

просторі розроблено рекомендації щодо здійснення процедури визнання 
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результатів неформального й інформального навчання: процедура визнання 

повинна бути доступною і прозорою, справедливою і неупередженою, чесною і 

ефективною; визнанню підлягають знання, уміння і навички, набуті в процесі 

навчання або досвіду; необхідно надавати повну інформацію щодо критеріїв і 

методів оцінювання, які мають бути погоджені з усіма зацікавленими сторонами; 

необхідно проводити консультування і підготовку кандидатів до визнання; 

необхідно пропонувати альтернативні способи проходження процедури визнання; 

академічні кредити та сертифікати, що одержані в результаті визнання, повинні 

бути відповідними і еквівалентними тим, що видаються після закінчення 

навчальних закладів формальної освіти; визнання здійснюється на добровільній 

основі; надавати можливість подання апеляції у випадку незгоди кандидата з 

результатами визнання [59]. 

Таким чином, вдосконалення процедури визнання результатів 

неформального й інформального навчання у США є одним з ключових напрямків 

розвитку національної системи освіти. Необхідно наголосити на динамічних 

змінах і пошуку нових підходів до її здійснення, які ґрунтуються на прагненні 

задовольнити освітні потреби особистості, розширити доступ до освіти. Визнання 

результатів неформальної й інформальної освіти у США здійснюється у таких 

аспектах: визнання результатів навчання, отриманих як в процесі формального, 

так і неформального й інформального навчання; визнання знань і кваліфікацій, 

набутих на робочому місці; визнання навичок і знань, набутих у процесі участі у 

волонтерських, робочих та інших організаціях і суспільних рухах. При цьому 

особлива увага приділяється визнанню результатів неформальної й інформальної 

освіти людей, які прагнуть інтегруватися у суспільство, на ринок праці, в систему 

освіти, зокрема, безробітні, мігранти, люди з низьким рівнем освіти тощо. Ці 

стратегічні напрями валідації неформальної освіти дорослих свідчать про її 

важливу роль для розвитку економіки і суспільства, в цілому, соціальної 

інтеграції людини та її професійної мобільності, реалізації концепції освіти 

впродовж життя, відповідності основній характеристиці США як країні рівних 

можливостей, демократії, справедливості і свободи. 

 

1.2. Визнання результатів неформального й інформального навчання в 

Європейському Союзі 

Становленню узгодженої європейської позиції з питання визнання 

результатів неформальної й інформальної освіти передував цілий ряд ініціатив 

численних міжнародних організацій, завдяки яким неформальна та інформальна 

освіта в кінці ХХ ст. стала одним із пріоритетних напрямів європейської політики.  

Опублікована Європейським Союзом в 1995 році «Біла книга освіти і 

викладання. Викладання і навчання. На шляху до суспільства, що навчається» [84] 

у відповідь на виклики інформаційного суспільства, глобальної економіки та 

науково-технічної цивілізації запропонувала розвивати різні форми здобуття 

додаткових знань за допомогою визнання компетенцій. Неформальна освіта, 

самоосвіта і «незаплановані» освітні ефекти (інформальне навчання) тут 

розглядаються, перш за все, через призму придбання професійних компетенцій. 
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1996 рік був визнаний «Європейським роком освіти упродовж життя», 

змістовне наповнення якого в значній мірі було зумовлено Білою книгою. Як 

зазначає Г. Вєрємейчик [5, с. 21], неформальна освіта тут не сформульована як 

окреме завдання, однак неявно присутня в прописаних цілях. 

На досягнення поставлених в Білій книзі завдань спрямоване Європейське 

мовне портфоліо (1998 р.), Європаспорт професійної освіти (2000 р.) й 

Європейська біографії (2002 р.). Вказані документи стали спробою запропонувати 

«зразки» для опису та подання раніше придбаних кваліфікацій і тим самим 

сприяти порівнянності систем і відкритості ринків праці всередині ЄС. 

У 2000 році в Лісабоні відбувся Європейський саміт і було прийнято 

Меморандум освіти впродовж життя [50], що став важливою віхою у визначенні 

подальшої політики та практики Європейського Союзу щодо навчання впродовж 

життя як провідного принципу розвитку глобальної освіти. У Меморандумі також 

підкреслювалася необхідність поліпшення методів оцінки участі в навчальних 

процесах і результатів навчання, насамперед неформального та інформального.  

У 2001 р. в резолюції Європейської комісії «Створення європейського 

простору для освіти впродовж усього життя» [44] були визначені важливі 

елементи стратегії щодо неформальної освіти, а саме: виділення фінансових 

коштів для всього спектру формальної, неформальної та інформальної освіти; 

включення неформальної та інформальної освіти в діючі у формальній системі 

нормативні акти, що повинно сприяти розвитку індивідуальних освітніх 

траєкторій і визнанню результатів навчання. Також йшлося про те, що будь-які 

способи задоволення освітніх потреб людей і за будь-якими тематиками повинні 

визнаватися і вітатися. Окремо підкреслювалося, що комбінація і ефективне 

використання всіх форм і можливостей придбання нових знань і навичок 

з’являться тільки тоді, коли всі форми навчання будуть ідентифіковані, оцінені та 

визнані.  

У запропонованому в 2002 р. Комісією з кваліфікації та мобільності Плані 

дій до 2025 року з метою розвитку відкритого і легкодоступного європейського 

ринку праці висувається мета «мінімізувати бар’єри для визнання результатів 

навчання, де і як би воно не відбувалося», і сприяти прозорості та порівнянності 

кваліфікаційних систем по всій Європі.  

У 2003 р. розробляється «Пропозиція щодо рішення Європейського 

парламенту і Ради про єдину рамкову концепцію для підтримки прозорості 

кваліфікацій і компетенцій» [67]. Згідно цього документу для досягнення 

прозорості та порівнянності у сфері професійної освіти шляхом введення та 

вдосконалення різного роду інформаційних ресурсів та інструментів 

пропонується введення Європаспорта-портфоліо і включення до нього п’яти 

першочергових документів. Основою Європаспорта має бути «європейська 

біографія», разом з нею – так званий Паспорт мобільності, який є допрацьованим 

Європаспортом професійної освіти (своєрідне доповнення до диплома про вищу 

освіту, в якому повинен бути представлений весь досвід трудової діяльності, що 

став основою для додатково набутих знань і навичок); і, звичайно, Європейське 
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мовне портфоліо. Можуть бути додані й інші документи, що свідчать про 

наявність відповідної підготовки і набутих компетенцій.  

У 2003 р за ініціативою Європейської комісії сформована нею «Робоча група 

Н» розробила «Загальні європейські принципи визнання (валідації) 

неформального й інформального навчання» [49], які були схвалені в 2004 р. 

Радою ЄС та представителями урядів країн-членів ЄС. Запропоновані принципи 

базуються на цілісному підході до оцінювання сукупності знань і компетенцій 

людини і пропонують перехід дій з оцінки та підтвердження результатів 

неформальної освіти від фрагментарних до системних.  

У 2006 р. Європейська асоціація освіти дорослих завершила роботу над 

дослідженням «Тенденції та проблеми освіти дорослих в Європі», в якому серед 

інших тенденцій підкреслювалося посилення ролі непрофесійної та неформальної 

освіти дорослих в Європі, а також пропонувалися конкретні дії для подальшого 

розвитку системи визнання результатів неформальної освіти. 

У прийнятому у 2007 р. Європейською комісією Плані дій з навчання 

дорослих тема визнання та оцінки НФО отримує подальший розвиток, у тому 

числі на рівні практичних кроків і конкретних завдань. Так, пропонується 2008 рік 

присвятити пошуку та ідентифікації кращих практик визнання та оцінки 

неформальної освіти, 2009 р. – навчальним програмам, обміну досвідом та 

персоналом, який займається оцінкою на загальноєвропейському рівні.  

Вищезгадані загальні європейські принципи визнання результатів 

неформального й інформального навчання було розроблено за участю широкого 

кола зацікавлених сторін: представників 31 країни, європейських соціальних 

партнерів, організацій громадянського суспільства та Європейської комісії [4].  

Сукупність загальних європейських принципів організована в шість 

основних блоків: мета визнання; права індивідуума; відповідальність установ і 

засновників; довіру і надійність; неупередженість; достовірність і легітимність. 

Особлива увага повинна приділятися принципам валідації у випадках 

(ре)інтеграції людей в систему освіти, на ринок праці і в суспільство в цілому 

(наприклад, людей, що перервали навчання в школі, безробітних і мігрантів).  

Розробка загальних європейських принципів для підтвердження результатів 

неформальної й інформальної освіти стала також відображенням спроб підвищити 

цінність роботи, що вже проводиться, на місцевому, регіональному та 

державному рівнях. Відповідно до Копенгагенської декларації основним мотивом 

розробки таких принципів був розвиток порівнянності (і, відповідно, сумісності) 

підходів на різних рівнях і в різних контекстах., що існують в даний час, часто 

розроблялися у відриві один від одного і їх важко зіставити і об’єднати. 

Відсутність порівнянності методів і систем підтвердження може заважати окремій 

людині реалізовувати особисту стратегію навчання протягом усього життя, 

комбінуючи кваліфікації та знання, набуті в різних установах, на різних рівнях і в 

різних країнах. У цілому, загальні європейські принципи мають на меті 

уможливити комунікацію представників різних систем освіти один з одним і 

сприяти подоланню кордонів між націями, галузями та установами. Ця програма 

досягнення визнання результатів і досвіду неформальної вчення розглядається як 
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основна у завданні підвищення привабливості і значущості освіти для 

індивідуума [17]. 

Європейські керівні принципи для визнання результатів неформального й 

інформального навчання розроблені для зацікавлених осіб та установ, 

відповідальних за ініціювання, розробку, впровадження та функціонування 

валідації результатів неформального й інформального навчання. Ці зацікавлені 

сторони діють на різних рівнях (європейському, національному, галузевому та 

місцевому) та в різних контекстах (у державному, приватному та громадському 

секторах, у сфері освіти та навчання, а також у сфері послуг на ринку праці). Цілі 

керівних принципів полягають у поясненні умов для впровадження валідації, 

висвітленні важливих варіантів вибору, які повинні бути зроблені зацікавленими 

сторонами на різних етапах процесу. Домовленості про затвердження повинні 

бути придатними для цілей і розроблені відповідно до їхнього конкретного 

оперативного контексту, тому керівні принципи не сприяють єдиному 

«правильному рішенню», але прагнуть визначити відповідні дії для створення 

стійких рішень. Мета полягає в тому, щоб роз’яснити вибір, що стоїть перед 

зацікавленими сторонами при впровадженні механізмів валідації, і вказати на 

можливі кроки, які необхідно вжити, та наслідки цих заходів.  

Слід зазначити, що перший набір європейських керівних принципів для 

визнання результатів неформального та інформального навчання був 

опублікований спільно Європейською Комісією та CEDEFOP у 2009 році [40]. У 

2012 році Ради Європи розробила рекомендації щодо валідації неформального та 

інформального навчання [45]. Ці рекомендації є міцною платформою для 

європейського співробітництва у валідації результатів неформального та 

інформального навчання. Державам-членам, освітнім та навчальним закладам, 

соціальним партнерам та іншим зацікавленим сторонам було запропоновано 

активізувати роботу в цій сфері і до 2018 року запровадити відповідні національні 

механізми, що дозволять людям оцінювати і робити видимими результати 

навчання на роботі, вдома у вільний час та у добровільній діяльності.  

Подальший розвиток європейських керівних принципів для валідації 

результатів неформального й інформального навчання представлений у 

Європейських рекомендаціях щодо перевірки неформального та неформального 

навчання [39]. Оновлена версія керівних принципів поставила за мету уточнення 

умов для впровадження валідації, вказуючи на рішення, які повинні бути зроблені 

зацікавленими сторонами при впровадженні механізмів валідації. Як і в редакції 

2009 року, ця публікація стала результатом співпраці між Європейською Комісією 

та CEDEFOP у повній консультації з державами-членами ЄС. Вона ґрунтується на 

матеріалах широкого кола європейських та національних експертів з розробки та 

вдосконалення механізмів валідації в Європі. Керівні принципи завершуються 

переліком взаємопов’язаних кроків, необхідних для встановлення 

функціональних механізмів валідації. Провідна ідея керівних принципів полягає в 

тому, що валідація дозволяє робити результати неформального й інформального 

навчання видимими і надати їм відповідного значення. 
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Визнання результатів неформального й інформального навчання в Європі на 

сьогодні має успішну практику. Як зазначено у Звіті Cedefop і Європейської 

комісії [42], у 30 країнах-членах Євросоюзу та Туреччині діє система визнання 

результатів неформального й інформального навчання чи, принаймні, 

розвивається. У всіх країнах, крім Хорватії, є хоча б одна функціонуюча система, 

яка дозволяє особі отримати кваліфікацію шляхом визнання результатів її 

неформального чи інформального навчання. Перевірка з метою підтвердження 

дозволяє особам отримати повну або частину офіційної кваліфікації в одному із 

секторів освіти (загальної, вищої, професійної чи освіти дорослих) у вигляді 

зарахування кредитів або модулі. Варто зауважити, що механізми підтвердження 

результатів неформального та інформального навчання діють не у всіх секторах 

освіти. Найбільш характерним місцем є сфера професійної та вищої освіти. Так, у 

секторі загальної освіти такі механізми впроваджено лише на 15%, в освіті 

дорослих – 23%, у вищій освіті – 27%, у професійній освіті – 28%. Цікаво, що 60% 

країн, що подали статистичні дані, націлені на розвиток комплексної системи 

визнання, в той час як 40% країн є прибічниками секторального підходу. Іншими 

словами, вони розробляють нормативне забезпечення та стратегії для кожного 

окремого сектору освітньої системи. Франція, Норвегія, Данія та Фінляндія – 

країни, де впроваджуються комплексні системи визнання результатів, що 

ґрунтуються на вже існуючих системах професійної підготовки. У 

Великобританії, зокрема, у Шотландії, секторальний підхід пронизує всі сектори 

освіти. В деяких європейських країнах також використовуються комплексні 

підходи, однак їхні системи менш усталені. Це характерно для Іспанії, Польщі, 

Італії та Румунії. Разом з тим, Португалія, Ісландія, Бельгія, Ірландія, Австрія та 

Словенія – країни, які реорганізують чинні системи перевірки та підтвердження 

результатів неформальної та інформальної освіти з метою забезпечити схеми 

перевірки, узгоджені між усіма секторами освіти. І лише кілька країн мають 

досить обмежені системи визнання, наприклад Греція, Словаччина та Чеська 

Республіка. Слід зауважити, що незалежно від підходу, обраного для реалізації 

визнання, усім європейським країнам притаманна одна і та ж риса – використання 

формального освітнього середовища для перевірки, підтвердження результатів 

набутих знань, умінь і навичок шляхом неформального чи інформального 

навчання. Насамперед, це впровадження національних кваліфікаційних рамок. 

Так, у Польщі Міністерство національної освіти було відповідальним за 

координацію впровадження інтегрованої кваліфікаційної системи (IQS), 

прийнятої в 2015 р. У ній описано всі кваліфікації, що присвоюються 

уповноваженими органами Польщі, і вона містить два основних елементи: 

Польську рамку кваліфікацій (PQF) та Інтегрований реєстр кваліфікацій (IQR). 

Вивчення Звіту свідчить, що 26 із 35 країн-членів Євросоюзу використовують 

однакові стандарти для визнання. У 12 країнах стандарти підтвердження 

результатів однакові у всіх освітніх секторах. У професійній освіті 21 країна 

використовує ті ж самі стандарти і для валідації результатів формального і 

неформального навчання. Перевірка та підтвердження результатів неформального 

та інформального навчання за допомогою національних рамок кваліфікацій, 
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а також зарахування кредитів найчастіше зустрічається у закладах вищої освіти. 

На думки дослідника С. Бабушко [2, с. 500], ймовірна причина такого стану у 

впровадженні Болонського процесу та розширенні використання Європейської 

кредитно-трансферної системи.  

На думку дослідника Л. Лук’янової [14, с. 128], такому стану речей сприяло 

визнання і підтримка самої неформальної й інформальної освіти, її законодавче 

регулювання у більшості країн ЄС.  

 

1.3. Законодавчо-нормативна база, що регулює неформальну освіту й 

визнання відповідних професійних кваліфікацій в Україні 

Регулювання неформальної й інформальної освіти, визнання результатів 

навчання, отриманих поза системою формальної освіти, у законодавчій площині 

стали реалізуватися в Україні тільки в останні роки. Так, у ст. 1 «Визначення 

термінів і понять» Закону України «Про професійний розвиток працівників» 

(№ 4312-VI, 12.01.2012 р.) визначено, що «...неформальне професійне навчання 

працівників – це отримання працівниками професійних знань, умінь і навичок, не 

регламентованих місцем одержання, строком і формою навчання». У цій же статті 

виписана дефініція терміна «підтвердження кваліфікації працівників», а саме : 

«процедура визначення відповідності професійних знань, умінь і навичок 

працівників установленим законодавством вимогам і посадовим обов’язкам, 

проведення оцінки їхнього професійного рівня шляхом атестації». Слід зазначити, 

що вже сама норма Закону створює комплекс проблем для реалізації визнання 

неформальної освіти/навчання на практиці. Це пояснюється тим, що в Україні : 

посадові обов’язки пред’являються не до робітничих професій, а до посад 

фахівців і службовців; кваліфікаційні вимоги в законодавчому порядку в 

більшості випадків не визначаються; атестація є тільки лише однією з форм 

оцінювання рівня кваліфікації працівників, що залишилася із часів СРСР.  

У Законі України «Про зайнятість населення» ст. 34 «Професійне навчання», 

п. 6 визначено, що Порядок підтвердження результатів професійного навчання 

осіб за робітничими професіями визначається КМУ. 

Постановою КМУ від 15.05.2013 р. № 340 затверджено Порядок 

підтвердження результатів неформальної освіти професійного навчання осіб за 

робітничими професіями. Він передбачає розробку вимог до суб’єктів 

підтвердження кваліфікацій Мінсоцполітики й МОН України, формування 

Переліку робочих професій, який затверджується Мінсоцполітики України з 

урахуванням пропозицій Спільного представницького органу сторони 

роботодавців, закріплює організацію цієї роботи за Держслужбою зайнятості, 

визначає перелік необхідних документів, що подаються здобувачами і т.д. 

Відповідно до цієї постанови Міністерством соціальної політики України 

розроблені й введені в дію: 

 Порядок видачі документів про підтвердження результатів неформального 

професійного навчання осіб за робітничими професіями (наказ від 17.07.2014 р. 

№ 477); 
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 Склад Міжвідомчої робочої групи з розробки нормативно-правових актів з 

питань підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 

робітничими професіями (наказ від 30.07.2015 р. № 792, доповнення від 

30.07.2915 р. № 792); 

 спільний наказ Мінсоцполітики й МОН України «Про затвердження 

нормативно-правових актів стосовно підтвердження неформального професійного 

навчання осіб за робітничими професіями» (від 16.12.2013 р. № 875/1776), яким 

затверджені вимоги до суб’єктів підтвердження й Порядок створення комісії з 

підтвердження результатів; 

 Положення про Міжвідомчу робочу групу (наказ від 27.05.2015 р. № 556); 

 Перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження 

результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями (наказ від 

23.12.2013 р. № 886). 

Міжвідомчою робочою групою схвалені Методичні рекомендації, які 

включають: критерії оцінювання професійних знань, умінь і навичок; перелік 

засобів виміру професійних знань, умінь і навичок; анкети самооцінки за 

результатами неформального професійного навчання (протокол від 24.09.2015 р. 

№ 1), рекомендовані Вченою радою основного їх розробника – НДІ праці й 

зайнятості Мінсоцполітики й НАН України (протокол від 11.11.2014 р. № 1). 

До інших законодавчо-нормативних актів відповідного напрямку можна 

віднести: 

 ЗУ «Про професійно-технічну освіту»; 

 Постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікації»; 

 законопроєкти «Про освіту», «Про професійну освіту», проєкт Трудового 

Кодексу України. 

Суттєво змінилася ситуація із прийняттям у 2017 році Закону України «Про 

освіту» [26]. Законом передбачено, що органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування створюють умови для формальної, неформальної та 

інформальної освіти дорослих (Стаття 18). 

У Законі визначено (Стаття 8. Види освіти), що:  

1. Особа реалізує своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти. Держава визнає ці види освіти, створює 

умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні 

послуги, а також заохочує до здобуття освіти всіх видів. 

2. Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 

спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 

визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та 

здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. 

3. Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми 

програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх 

кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням 

професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. 
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4. Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 

повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 

діяльністю, родиною чи дозвіллям. 

5. Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному 

законодавством. 

В контексті нашого дослідження набуває значущості той факт, що результати 

навчання та компетентності, необхідні для присудження освітніх та/або 

присвоєння професійних кваліфікацій, можуть досягатися та здобуватися у 

системі формальної, неформальної чи інформальної освіти (Стаття 

34. Кваліфікації) [26].  

Слід зазначити, що в Україні практично відсутні дослідження відношення 

роботодавців і провайдерів освітніх послуг в Україні до системи оцінювання 

професійних кваліфікацій, отриманих через неформальну освіту.  

Однією з перших в цьому сенсі є науково-дослідна робота, виконана НДІ 

праці й зайнятості в 2014 році за замовленням Мінсоцполітики України 

«Методологічні основи підтвердження результатів неформальної освіти» (№ 

держреєстрації 0114 U 005205, УДК 331.544). У процесі цього дослідження були 

опитані представники 394 підприємств і навчальних закладів України. Результати 

опитування представлені у аналітичному огляді з підготовки кадрів на 

виробництві, неформальні кваліфікації й регульовані професії, участь у 

професійно-кваліфікаційній діяльності професійних асоціацій: місце й роль у 

Національній системі кваліфікацій [19]. 

За ключовими питаннями респонденти висловили своє відношення 

наступним чином: 

 54,8% віднеслись позитивно до визнання й підтвердження професійних 

кваліфікацій за робітничими професіями (не визначилися 36,6%); 

 вважають рівноцінним з отриманим через формальну освіту документ, 

виданий за результатами оцінювання неформальної освіти, 43,7% опитаних (не 

визначилося 44,9%); 

 підтвердили потребу в проведенні підтвердження кваліфікації, отриманої 

через неформальну освіту на власному підприємстві, 49,6% респондентів. Проти 

цього – 48,7%; 

 на питання про необхідність затвердження на національному рівні переліку 

видів робіт (трудових функцій/часткових кваліфікацій) за кожною робочою 

професією для одержання відповідних посвідчень (підтверджень) майже всі 

роботодавці відповіли позитивно (92,7%); 

 ще більшу підтримку одержало питання про обов’язковість узгодження 

цього переліку роботодавцями (93,4%); 

 на питання про потребу конкретних роботодавців у працівниках із 

частковими кваліфікаціями ствердно відповіли 58,9% респондентів, 38,8% – 

негативно; 
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 якби підприємству запропонували взяти участь у визнанні кваліфікацій, 

отримуваних через неформальну освіту, згоду дали б 48,0%, а стільки ж – 

відмовилися б; 

 на питання про те, які підприємства повинні мати перевагу в наданні 

робочих місць для виконання здобувачем пробної кваліфікаційної роботи, 

респонденти віддають перевагу суб’єктам господарювання державної форми 

власності (55,2%), тоді як приватній сфері – 27,9%; 

 серед респондентів-представників навчальних закладів 83,4% готові 

проводити процедуру оцінювання й присвоєння кваліфікацій (15,9% не готові); 

 більшість опитаних представників навчальних закладів вважають, що мають 

всі необхідні ресурси для проведення цих процедур; 

 респонденти-роботодавці вважають, що координатором цієї діяльності на 

національному рівні повинне виступати МОН України (28,2%), Мінсоцполітики 

України (19,7%), поки що не створене Національне агентство з профкваліфікацій 

(18,2%) спільний представницький орган роботодавців (16,1%), галузеві ради 

(14,4%); 

 69,8% респондентів відзначили, що знайомі з нормативно-правовою базою 

відповідного спрямування; 

 65,9% респондентів-провайдерів освітніх послуг володіють методикою 

оцінювання результатів неформальної освіти; 

 серед методів оцінювання респонденти-роботодавці перевагу віддають 

кваліфікаційній пробній роботі (27,8%), усним іспитам (17,1%), інтерв’ю й 

письмовим іспитам (по 15,1%), спостереженню (13,5%) і моделюванню (11,4%); 

 респонденти виділяють важливість професійно-практичної складової 

кваліфікації: роботодавці - 63,6%, провайдери освітніх послуг − 61,8%; 

 перевага віддається професійним (58,2%) і наскрізним (24,6%) 

компетенціям; 

 на думку роботодавців найбільш важливими доказами результатів 

неформального навчання є сертифікат про присвоєння профкваліфікації (24,4%), 

безпосередні результати оцінювання (23,1%) і запис у трудовій книжці (22,3%); 

 опитані представники навчальних закладів серед тестів і письмових завдань 

перевагу віддають комплексній контрольній роботі (31,3%) і комбінованому тесту 

(22,7%); 

 респонденти віддають перевагу оцінюванню компетенцій певного рівня 

кваліфікації через комплексне завдання (74,5%), не довіряючи оцінюванню через 

завдання за кожною одиницею кваліфікації (часткової кваліфікації); респонденти 

віддають перевагу 5-бальній шкалі оцінювання (75,2%), тоді як 12-ти бальній − 
12,0%, 100-бальній − 12,8%; 

 на питання стосовно форми остаточного висновку про результати 

оцінювання профкваліфікацій, отриманих через неформальну освіту, 62,4% 

респондентів віддали перевагу висновку «знає/не знає, уміє/не вміє», а 33,8% - 
«компетентний/не компетентний». 
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У контексті проблематики нашого дослідження викликають зацікавленість 

результати соціологічного опитування «Тенденції розвитку неформальної освіти в 

Україні» [15]. В опитуванні взяло участь 1036 респондентів зі всіх регіонів країни. 

Найбільша частка респондентів представляють м. Київ (11,0%) та Донецьку 

область (10,5%). Менш за 1% респондентів мешкають в Чернівецькій (0,9%) та 

Закарпатській (0,7%) областях України. В вибірці представлені усі вікові групи 

України. Розподіл респондентів за рівнем освіти показує, що учасники 

неформальної освіти дуже освічені люди: 76,5% мають вищу (повну, базову, 

неповну) освіту, ще 16,0% мають вчені ступені, що в сумі складають 92,5%.  

Одним із завдань дослідження було вивчення знань щодо неформальної 

освіти. За результатами опитування 71,4% респондентів не тільки знають, а й 

брали участь в такому навчанні; 14,3% − знають, але самі не брали участь в 

навчанні; 9,6% респондентів щось чули, але точно не знають; 4,2% − не знають; 

0,6% − вибрали відповідь «важко відповісти».  

Серед респондентів, які не мали досвіду залученості до неформальної освіти, 

а їх 28,6% на запитання «Чи хотіли б Ви у найближчому майбутньому пройти 

навчання в межах неформальної освіти?» відповіли ствердно 87%. Слід 

відзначити, що ці показники підтверджують відповідність респондентів 

визначеному об’єкту дослідження − користувачі Інтернет, які зацікавлені у 

розвитку неформальної освіти, як мінімум, в переважній своїй більшості знають, 

що таке неформальна освіта.  

Дані дослідження показують, що значна кількість людей (71,4%) вже 

проходили навчання і достатньо активно до нього долучалися: 22,4% навчалися 1-

2 рази, 19,2% − 3-4 рази, 18,2% − 5-6 разів, 13,1% − 7-10 разів. Така інтенсивність 

залученості до неформальної освіти наводить нас до головного висновку – 

неформальна освіта стала вагомою складовою освіти в країні.  

Аналіз отриманих даних показує, що Інтернет, особливо соціальні мережі, є 

безумовним лідером розповсюдження інформації щодо неформальної освіти. Так, 

більшість респондентів зазначили, що найбільш розповсюдженим каналом 

інформації, яким вони користуються у пошуку освітніх заходів є соціальні мережі 

(84,7%) та спеціалізовані Інтернет-ресурси (48,7%). 39,2% респондентів за 

інформацією щодо освітніх заходів звертаються за рекомендаціями до друзів, а 

32,5% респондентів мають досвід цілеспрямованого пошуку з цього питання. 

Найменш інформаційним каналом респонденти вважають освітню рекламу 

(12,3%).  

Провайдерам освітніх послуг рекомендується максимально ефективно 

використовувати Інтернет-ресурси для налагодження взаємодії з учасниками: 

активно розвивати сайти організації, бути присутніми в соціальних мережах, 

використовувати можливості та потенціал інформаційних спеціалізованих 

ресурсів. Водночас, при плануванні комунікативної стратегії взаємодії з 

потенційними учасниками освітніх заходів, слід враховувати також такі види 

комунікації як адресні запрошення поштою, інформування керівництва дотичних 

до теми закладів; розповсюдження інформації через ЗМІ.  
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Щодо мети неформального навчання − 74,2% респондентів зазначили, що 

навчалися задля особистісного розвитку; 72,5% − для підвищення рівня 

освіченості, розширення світогляду; 67,9% − для підвищення професійної 

кваліфікації; 12,7% − для отримання нової професії.  

Мету, яка передбачає особистісний розвиток, підвищення освіченості та 

розширення світогляду, обрали в 1,8 рази більше респондентів, ніж підвищення 

професійної кваліфікації та отримання нової професії. Водночас, зважаючи на те, 

що більше 100 респондентів через залученість до неформальної освіти отримали 

нові професії, ми можемо говорити про потенціал неформальної освіти як 

джерела зміни положення населення на ринку праці. Доцільно актуалізувати саме 

цей напрям спрямованості навчання. Щодо напрямів та форм неформальної 

освіти. Перші дві позиції зі значним відривом від інших займають напрями 

«Громадянська освіта» (40,3%) та «Особистісне вдосконалення» (37,1%). Від 20% 

до 29% респондентів вказали, що вони отримували знання з напрямів 

«Педагогіка», «Вдосконалення базової освіти», «Культура і мистецтво» та 

«Масові комунікації». Від 11% до 19% респондентів навчалися за напрямами «ІТ 

(Інформаційні технології)», «Соціальне обслуговування/Молодіжна робота», 

«Бізнес та фінанси», «Гуманітарні студії», «Просвітництво» та «Мовознавство». 

Інші напрями обрали менш за 9% респондентів.  

Найбільш перспективними напрямами неформальної освіти є ІТ 

(Інформаційні технології) (+14%), Масові комунікації (+11%), Мовознавство (+9), 

Особистісне вдосконалення (+8). Можна припустити, що досить висока потреба 

населення в розвитку особистісних якостей стала результатом ефективної роботи, 

популярного довгі роки напряму громадянська освіта, що, в свою чергу, вплинуло 

не лише на усвідомлення людиною своєї громадянської місії, але також 

сформувало чітку потребу в розвитку особистісних компетенції. 

По формам проведення навчання в загальному масиві оффлайн навчання 

складає 40%, онлайн – 18%, комбінований варіант – 42%. В перспективі 

респонденти бажають зменшити (на 12%) частку аудиторного навчання; 

збільшити (на 2,3%) частку дистанційного навчання та збільшити (на 20%) частку 

комбінованого навчання. Також, варто звернути увагу на респондентів, які не 

мали досвіду залученості до неформальної освіти, але в майбутньому хотіли би 

долучитися до освітніх заходів, як на потенційну аудиторію. Так, респонденти з 

цієї групи найбільш привабливими формами для навчання визначили 

комбінований варіант 56,2% та онлайн навчання 27,4%. І тільки 16,4% 

респондентів зазначили, що хотіли би навчатися аудиторно. Найбільш 

привабливою для респондентів всіх вікових груп є комбіноване навчання. 

Найбільшою перепоною участі в неформальної освіті респонденти визнали 

варіант відповіді «Не вистачає часу» – 58 %; на другому місті «Не вистачає 

грошей» – 51,4%. Проблему «Відсутність часу» та «Не вистачає грошей» могли 

би вирішитися при більш широкому впровадженні онлайн форми навчання. 

Також налагодження співпраці провайдерів освітніх послуг з міжнародними 

організаціями та органами місцевого самоуправління сприяли б створенню умов 
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для безоплатного або недорого навчання, що особливо актуально для 

респондентів старше 50 років.  

Аналіз даних дослідження показує на високу ефективність неформальної 

освіти: 90,8% респондентів відповіли на запитання «Чи застосували Ви знання та 

навички, які були отриманні у процесі навчання, в подальшому на практиці» 

«Так», 1,5% – «Ні», 7,7% – «Важко відповісти». У той же час 51,8% респондентів 

не змогли визначитися з відповіддю на запитання щодо задоволеності якістю 

освіти. Вірогідно, це пов’язано з тим, що учасники не володіють чітким 

розумінням показників якості неформальної освіти [15].  

Результати дослідження «Тенденції розвитку неформальної освіти в Україні» 

підтвердили наш висновок про актуальність і затребуваність неформальної освіти 

у суспільстві. Набуває значення і проблематика визнання результатів навчання в 

неформальній й інформальній освіті. 

Одним з останніх досліджень визнання неформальної освіти стало 

дослідження ГО «Центру кращого Інтернету» у межах проєкту „Переосмислення 

визнання” [11]. Проєкт реалізується в період з грудня 2018 року до грудня 2020 

року за підтримки Програми Erasmus+ Європейського Союзу. Партнерами 

проєкту стали організації-представники семи країн: Грузії, Молдови, Литви, 

Фінляндії, Вірменії, Ірландії та України.  

У звіті представлено підсумки дослідження, метою якого було досягнення 

розуміння найкращих практик та інструментів для підтвердження й визнання 

неформальної освіти в Україні. 

Серед основних висновків дослідження слід відзначити наступне: 

1. В Україні відсутні централізований метод / національна нормативно-

правова база / національна стратегія валідації неформальної освіти.  

2. Неформальна освіта як вид освіти зазначена в Законі України „Про освіту”. 

3. Єдина думка щодо того, чи повинна Україна розглядати можливість 

визначення та призначення координаційної організації для валідації неформальної 

освіти, відсутня. 

4. Аргументами „за” визначення та призначення координаційної організації 

для валідації неформальної освіти в країні вважають: необхідність валідації 

професії „тренер/тренерка” для можливості оплати праці державними 

організаціями, підвищення якості неформальної освіти, урахування результатів 

неформальної освіти у формальній освіті. 

5. Серед аргументів „проти” визначення та призначення координаційної 

організації для валідації неформальної освіти в країні наводять такі: наявність 

такої організації призведе до боротьби між організаціями за можливість стати 

офіційною координаційною організацією та до корупції; відсутність громадської 

організації, яка має кредит довіри, аби стати прозорою координаційною 

організацією; визначення рівня відповідності компетентностей формальним 

критеріям та стандартизація заперечують концепції неформальної освіти; 

незрозумілість механізмів створення такої організації. 

6. Систематичності впровадження валідації неформальної освіти в Україні не 

помічають майже всі учасники та учасниці дослідження. 
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7. Серед критеріїв і форматів для документування неформальної освіти в 

Україні як державні, так і громадські організації зазвичай використовують 

„присутність учасника чи учасниці на заході” та паперовий сертифікат із 

зазначенням такої участі. 

8. Наявні формати документації неформальної освіти здебільшого 

засвідчують присутність учасника чи учасниці на заході, а не розвиток і визнання 

набутих компетенцій. 

9. Переходу від друкованих до електронних методів валідації й визнання 

результатів навчання в останні роки не помічено. Зокрема, кілька учасників 

зазначили, що контролюючі органи беруть до уваги лише паперові сертифікати. 

10. Найбільш відповідними методами для оцінки набутих навичок 

визначають докази, отримані з роботи або іншої практики (добровільна 

активізація, робочі ситуації), діалоги й розмовні методи, спостереження 

(вилучення доказів від кандидатів під час виконання повсякденних завдань). 

Найбільш ефективним інструментом представлення доказів є звіти третіх сторін 

(листи-рекомендації). 

11. Роботодавці надають значення навичкам потенційних працівників, 

набутим під час участі в молодіжних проєктах, у випадках, коли: самі брали чи 

беруть участь у подібних проєктах; такі проєкти організовує визнана організація 

(наприклад, Міністерство молоді та спорту України); сертифікат учасника чи 

учасниці відповідає державним стандартам і засвідчує підвищення кваліфікації 

[11, с. 6].  

12. Зазвичай процедури та інструменти, що підтримують ідентифікацію 

знань, навичок і компетентностей, набутих під час неформальної освіти, є доволі 

поверховими та схожими для організацій у різних галузях: видають сертифікат 

про участь у тому чи тому заході. 

13. Деякі організації впроваджують діалогові процедури ідентифікації знань, 

навичок і компетентностей, набутих під час неформальної освіти: самоаналіз і 

затвердження його результатів тренером, фасилітатором, ментором чи 

співробітником організації, виконання й перевірка домашнього завдання, 

практична волонтерська діяльність, конкурс найкращих практик молодіжної 

роботи, оцінювання за принципом «рівний-рівному». 

14. Керівництво й консультування як частину процесу валідації результатів 

неформальної освіти впроваджують у деяких організаціях, але це ще не є сталою 

практикою. 

15. Для забезпечення неупередженості консультанта/консультантки з 

валідації результатів неформальної освіти зокрема запропоновано: розробити 

стандарти молодіжної роботи, стандарти професії „Молодіжний 

працівник/працівниця”. Ці стандарти мають випливати з потреб молоді та бути 

створені за її участю.  

16. Доказом для перевірки достовірності компетенцій, набутих під час 

неформальної освіти, зазвичай є наявний сертифікат про участь у програмі чи 

заході або практична діяльність з використання набутих компетенцій. 
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17. Зазвичай сертифікат як інструмент визнання неформальної освіти є 

транскордонним і ніщо не заважає використовувати його на території інших 

країн. 

18. Є випадки, коли абітурієнти/абітурієнтки зарубіжних закладів вищої 

освіти (ЗВО) чи заявники/заявниці потребують від місцевих організацій для 

вступу в такий ЗВО чи участі в програмі за кордоном підтвердження у вигляді 

сертифіката про громадську чи волонтерську діяльність. 

19. Легітимність організації, яка видає сертифікати, запропоновано 

забезпечити шляхом: наявності інформації про організацію онлайн, надання 

легального статусу провайдера неформальної освіти, розробки знака якості для 

організацій, що провадять неформальну освіту, створення рейтингу таких 

організацій [11, с. 7].  

Попри, без сумніву, позитивні зрушення в сфері визнання результатів 

неформального й інформального навчання, потребують теоретичного 

обґрунтування методи, механізми й інструменти цієї процедури поза системою 

формальної освіти. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИКА 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НЕФОРМАЛЬНОГО ТА ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ  

 

2.1. Визнання результатів неформального й інформального навчання: 

дефініційний аналіз 

Визнання результатів неформального й інформального навчання дозволяє, 

по-перше, зробити видимим різноманітне і багате навчання індивідуумів. Таке 

навчання часто відбувається поза формальною освітою та навчанням − вдома, на 

робочому місці або через дозвілля − і часто не враховується при визнанні. По-

друге, визнання полягає у присвоєнні цінності навчанню індивідів, незалежно від 

контексту, в якому це навчання відбувалося. Проходження визнання допомагає 

особистості «обмінюватися» результатами неформального та інформального 

навчання для майбутніх можливостей навчання або працевлаштування. Процес 

повинен формувати довіру, зокрема, демонструючи, що вимоги надійності, 

достовірності та гарантії якості були виконані. Ці елементи видимості та цінності 

завжди повинні бути враховані при розробці механізмів визнання, хоча і різними 

способами та комбінаціями.  

На практиці, поряд з терміносполукою «визнання результатів навчання» 

часто використовуються «валідація результатів навчання», «ідентифікація 

результатів навчання», «сертифікація результатів навчання» тощо. 

Як зазначає дослідник Н. Терьохіна [31], у США, говорячи про визнання 

результатів неформальної освіти дорослих, частіше використовують терміни: RPL 

(The recognіtіon of prіor learnіng) – визнання результатів попереднього навчання, 

набутих у неформальному і інформальному контексті (ВПН), APL (Accredіtatіon 

of prіor learnіng) – акредитація результатів попереднього навчання (АПН), PLA 

(Prіor Learnіng Assessment) – оцінка результатів попереднього навчання (ПНО), а 

також PLAR (Prіor Learnіng Assessment Recognіtіon) – визнання оцінки результатів 

попереднього навчання (ПНОР) [47]. 

У [45] валідація визначається як «процес підтвердження уповноваженим 

органом щодо того, що відповідна особа досягла результатів навчання на підставі 

відповідного стандарту. Цей процес складається з чотирьох окремих фаз: (1) 

встановлення конкретного досвіду окремої особи шляхом діалогу; (2) 

документування з метою унаочнення досвіду особи; (3) формальне оцінювання 

такого досвіду та (4) визнання, що веде до засвідчення володіння кваліфікацією 

повністю чи частково».  

У нашому досліджені прийнято рішення використовувати термін валідація 

результатів неформального й інформального навчання у контексті Рекомендацій 

Ради Європи.  
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2.2. Етапи валідації результатів неформального й інформального 

навчання 

Валідація результатів неформального й інформального навчання відбувається 

в декілька етапів (фаз).  

Як справедливо зазначає дослідник С. Бабушко [2], поділ процесу 

підтвердження результатів на окремі етапи робить процедуру визнання 

гнучкішою, вони можуть використовуватися окремо чи у різних комбінаціях. Їх 

легко можна пристосувати до місцевих умов. 

Схожої думки і дослідник Е. Віллалба, який зазначає, що диференціація 

етапів є важливим доповненням до попередніх підходів до визнання, оскільки 

вона збільшує гнучкість та корисність механізмів валідації. Поділ процесу на 

етапи означає, що перевірка може відповідати різні індивідуальні потреби та 

завдання [81, c. 14]. Етапи, продовжує дослідник, дозволяють валідації 

відповідати різним цілям і можуть бути використані по-різному, залежно від 

користувача, у загальних рамках. Це може краще задовольнити потреби 

різноманітного набору користувачів (наприклад, мігрантів, людей з низькою 

професійною кваліфікацією, людей, які працюють, або тих, хто безробітний або 

ризикує стати безробітним). Наприклад, особа може захотіти визначити свої 

навички та компетентності, щоб змінити професію чи переорієнтуватися вже в 

обраній професії. Можливо, їм непотрібне повне підтвердження кваліфікації, 

оскільки ця переорієнтація можлива без отримання офіційно сертифікованої 

кваліфікації. Таким чином, людина може просто захотіти ідентифікувати або 

задокументувати свої компетентності за допомогою «легкої» сертифікації, що не 

включає Міністерство освіти (або аналогічний компетентний орган). Процес 

підтвердження не завжди потребує оцінювання і сертифікації, оскільки для особи 

може бути достатньо двох інших складових валідації – ідентифікації та 

документації як доказу того, що він/вона отримали результати неформального чи 

інформального навчання [81, c. 14]. 

Адаптивність диференціювання процедури визнання результатів 

неформального й інформального навчання до національного контексту можна 

проілюструвати досвідом Швейцарії, де процес валідації охоплює 5 етапів: 

інформацію і поради, само-оцінювання, оцінювання, акредитацію і сертифікацію. 

У Фінляндії процес валідації складається із 3 етапів: початкова фаза, розвиток 

необхідних професійних навичок і фаза підтвердження, сертифікації. 

Документація здійснюється упродовж усіх трьох етапів [82]. 

У відповідності до Рекомендацій Ради Європи, валідація результатів 

неформального й інформального навчання передбачає чотири окремі фази: 

ідентифікацію, документування, оцінювання та сертифікацію [39, с. 14].  

Ці фази змішані і збалансовані по-різному, що відображає конкретну мету 

кожної валідації. Під час роботи над формальною кваліфікацією вирішальною є 

стійкість та надійність етапу оцінки.  

В інших випадках, наприклад, щодо добровільної роботи, більше уваги 

приділяється ідентифікації та документації, а не формальній оцінці та 
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сертифікації. Тим не менш, чотири етапи, ймовірно, будуть присутні у всіх 

процедурах валідації.  

Мета валідації полягає в отриманні доказів навчання, які потенційно можуть 

обмінюватися на майбутнє навчання та / або роботу. Це вимагає ідентифікації, 

документації та оцінки відповідних результатів навчання, щоб посилатися на 

узгоджений та прозорий контрольний пункт або стандарт. Під час перевірки 

формальних кваліфікацій, офіційні стандарти, що використовуються системою / 

інститутом освіти та навчання, значною мірою визначатимуть вимоги процесу 

валідації. В інших ситуаціях, як і при відображенні компетенцій на 

підприємствах, будуть використовуватися внутрішні та менш офіційні орієнтири. 

Хоча в обох випадках будуть знайдені ті ж самі елементи ідентифікації, 

документації, оцінки та сертифікації, їх відносна «зважування» істотно 

відрізняється. В цілому, ступінь передачі та обміну результатами процесу 

валідації значною мірою залежить від того, якою мірою отриманий документ, 

портфель, сертифікат або кваліфікація довіряють зовнішні сторони та зацікавлені 

сторони, що відображає те, як були розроблені чотири етапи та здійснюється.  

Домовленості про валідацію повинні бути представлені таким чином, щоб 

з’ясувати їх основну мету і дозволити людям вибрати форму, яка найкраще 

відповідає їхнім конкретним потребам. Особа, яка не зацікавлена в отриманні 

формальної кваліфікації, повинна мати можливість вибирати рішення, яке надає 

більше уваги етапам ідентифікації та документації. Оскільки було встановлено, 

що перевірка позитивно впливає на самосвідомість та самооцінку індивідів, вона 

повинна мати індивідуальний вибір: домовленості повинні бути розроблені таким 

чином, щоб дозволити людині вибрати найбільш економічно ефективні рішення, 

можливо, для обмеженої документації, ніж для повної, офіційної сертифікація.  

 

2.2.1. Ідентифікація результатів навчання 

Валідація обов’язково починається з ідентифікації набутих знань, умінь і 

навичок, і тоді людина стає все більш усвідомлювати попередні досягнення. Цей 

етап має вирішальне значення, оскільки результати навчання відрізняються від 

людини до людини і будуть придбані в різних контекстах: вдома, під час роботи 

або через добровільні заходи. Для багатьох відкриття та підвищення обізнаності 

про власні можливості є цінним результатом цього процесу.  

Визначення цього нестандартизованого характеру неформального та 

неформального навчання є значним методологічним викликом. Методи та підходи 

повинні бути «відкритими до несподіваних» і не повинні бути розроблені таким 

чином, щоб звужувати діапазон знань, навичок і компетенцій, які можуть бути 

розглянуті. Хоча фази ідентифікації в деяких країнах підтримуються 

застосуванням стандартизованих інструментів ІКТ, що дозволяють 

самооцінювати цей етап, цей етап часто вимагає активного залучення радників і 

консультантів, здатних вступити в діалог з кандидатом і направити його на 

відповідні варіанти та інструменти. На цьому початковому етапі особа повинна 

бути обізнаною про витрати та вигоди валідації, порівняно з подальшою освітою 

та навчанням. Якщо бажаним є валідація, необхідно вибрати відповідну форму. 



30 
 

Хоча інструменти, засновані на ІКТ, можуть охопити більшу кількість людей і 

можуть бути дешевше використовувати, через їх стандартизований характер, вони 

можуть не визначити та оцінити певну комбінацію навичок та компетенцій, які 

набувають особи. Використання інтерв’ю та підходів на основі діалогу може бути 

більш дорогим, але потенційно більш цінним для кандидата. 

 

2.2.2. Документація  

Документація зазвичай слідує етапу ідентифікації і передбачає надання 

доказів отриманих результатів навчання. Це може бути здійснено через 

«створення» портфеля, який має тенденцію включати резюме та історію кар’єри 

особистості, з документами та / або зразками робіт, які підтверджують їхні 

навчальні досягнення. Валідація повинна бути відкритою для різних типів доказів, 

починаючи від письмових документів до зразків робіт і демонстрації практики. Це 

свідчення повинно забезпечити достатнє розуміння отриманих результатів 

навчання. Інтероперабельність доказів має вирішальне значення і вимагає певного 

рівня координації на національному та європейському рівнях. Ситуація, коли 

кожен постачальник валідації на місцевому, регіональному, галузевому, 

національному та європейському рівнях − працює з різними (і конкуруючими) 

форматами документації, неминуче ускладнить для окремого громадянина 

представлення та прийняття своїх набутих навичок та компетенцій. Спільні 

формати представлення досвіду навчання, про що свідчить Europass, можуть 

допомогти цій передачі і сприяти кращому розумінню цих результатів. 

Поступовий перехід до результатів навчання, які в даний час відбуваються в 

Європі, може сприяти загальній прозорості та порівнянності, оскільки він 

(поступово) сприяє загальному способу вираження знань, умінь і компетенцій у 

різних галузях економіки, а також кваліфікації для освіти та навчання. У деяких 

країнах ідентифікація та документація групуються разом, розглядаються як один з 

етапів збирання доказів для побудови досьє, які будуть оцінюватися зовнішнім 

оцінювачем.  

 

2.2.3. Оцінювання результатів навчання  

Оцінку зазвичай називають етапом, на якому результати навчання особи 

порівнюються з конкретними опорними точками та / або стандартами.  

Це може означати оцінку письмових і документальних доказів, але може 

також включати оцінку інших форм доказів. Оцінка має вирішальне значення для 

загального достовірності перевірки неформального та неформального навчання. У 

деяких випадках сертифікати, засновані на валідації, сприймаються як 

поступаються традиційним курсам і програмам. Щоб протистояти таким 

сприйняттям, які в деяких випадках відображають відносну новизну валідації, 

інструменти і процеси повинні бути представлені настільки прозоро, наскільки це 

можливо. Розбудова взаємної довіри тісно пов’язана з існуванням надійних 

механізмів забезпечення якості, які забезпечують, що всі фази валідації, 

включаючи оцінку, відкриті для критичної перевірки.  
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Ця фаза залежить від використовуваної стандартної або контрольної точки. 

Перехід до стандартів, що базуються на результатах навчання, як правило, 

вважається корисним. Орієнтуючись на те, що учень знає, розуміє і може робити, 

оцінка на основі результатів навчання не зобов’язана враховувати конкретні 

фактори введення (такі як тривалість або місце навчання). Це полегшує 

відображення та повагу індивідуальних відмінностей у навчанні. Багато 

інструментів та методів, які використовуються для оцінки неформального та 

неформального навчання, будуть базуватися на подібних методах, які 

використовуються у формальному навчанні та навчанні. Оскільки валідація 

стосується захоплення різноманітного індивідуального досвіду навчання, 

інструменти оцінювання повинні бути розроблені таким чином, щоб враховувати 

та оцінювати навчання, специфічне для кожної людини та контекст, у якому це 

навчання відбувалося. Це відрізняється від формального навчання, де інструменти 

оцінювання можуть застосовуватися в більших когортах студентів і де менш 

пріоритет віддається конкретним потребам підгруп або окремих осіб. 

Індивідуальна специфіка відповідних результатів навчання може вимагати більш 

ніж одного інструменту, наприклад, поєднання письмових тестів та практичних 

завдань. Інструменти часто потребують практичних демонстрацій, моделювання 

або збору доказів з минулих практик.  

 

2.2.4. Сертифікація  

Кінцева фаза валідації пов’язана з сертифікацією та кінцевою оцінкою 

визначеного, задокументованого та оціненого навчання. Це може мати різні 

форми, але зазвичай це присудження формальної кваліфікації (або часткової 

кваліфікації). На підприємствах або в галузях економіки сертифікація може також 

включати видачу ліцензії, що дозволяє особі виконувати конкретні завдання. У 

будь-якому випадку, перевірка, що досягає етапу сертифікації, вимагає 

підсумкової оцінки, яка офіційно підтверджує досягнення результатів навчання 

відповідно до зазначеного стандарту. Важливо, щоб цей процес управлявся 

авторитетним органом або організацією. Значення - або валюта - сертифіката або 

кваліфікації, придбаної в ході валідації, багато в чому залежить від законності 

органу або органу, що надає нагороду. Використання підсумкових підходів для 

підтвердження неформального та неформального навчання має бути тісно 

пов’язане (бажано інтегровано) з національними системами кваліфікацій. Деякі 

країни вирішили видавати окремі сертифікати або кваліфікацію для 

неформального та неофіційного навчання. Хоча це може бути доречним у деяких 

налаштуваннях, існує ризик створення сертифікатів A та B, якщо ті, що 

виникають в результаті перевірки, вважаються нижчими.  

Встановлення валідації неформального та неофіційного навчання як 

звичайного шляху до кваліфікацій − паралельно з традиційним шляхом 

формальної освіти та навчальних курсів та програм − може означати правове 

право на перевірку. Таке право, як це вже було виявлено в деяких європейських 

країнах, гарантувало б доступ до кваліфікації, але не вказувало б шлях навчання, 
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на якому він базується. Це може мати декілька форм і залежатиме від обмежень та 

можливостей, які надає національний правовий та політичний контекст.  

 

2.3. Інструменти валідації результатів неформального й інформального 

навчання 

Попри достатньо інформативно описані етапи валідації, інструментів і 

механізмів визнання результатів неформального й інформального навчання на 

національному рівні недостатньо розроблені.  

Аналіз ситуації показує, що мало країн створили єдину національну 

організацію, відповідальну за валідацію. У більшості випадків відповідальність за 

валідацію покладається на кілька національних організацій, як правило, за 

традиційним розподілом державних послуг (освіта, зайнятість тощо). Враховуючи 

складний характер валідації, країни повинні розмірковувати про свої власні 

інституційні рамки та загальний розподіл ролей та завдань, щоб дозволити 

синергію.  

Для досягнення кращої координації механізмів валідації необхідно 

зосередитися на декількох аспектах:  

(а) питання законодавства. Існування різних, можливо конкуруючих, 

легальних систем, може перешкоджати розвитку практики валідації. 

Впровадження централізованих рішень, однак, має бути збалансоване з 

необхідністю розробки цільових заходів для конкретних галузей та зацікавлених 

сторін;  

(б) слід звернути увагу на національну координацію. Більшість країн не 

мають жодної координаційної організації для перевірки; замість цього, 

відповідальність розподіляється між декількома міністерствами або іншими 

національними органами, що робить перевірку міжінституційною проблемою. 

Країнам необхідно розглянути питання про те, чи повинна бути визначена та 

призначена координуюча організація;  

(в) підвищена увага повинна приділятися роботі в мережах всередині 

секторів та між ними, де в даний час розробляється та впроваджується валідація. 

Національні стратегії валідації повинні чітко вирішувати ці питання, пов’язані з 

мережею, спрямовані на видимі, добре відомі, надійні та економічно ефективні 

служби перевірки, близькі до того, де люди живуть, навчаються і працюють;  

(г) важливо враховувати загальний «баланс» механізмів валідації. 

Незважаючи на позитивне значення щодо відкриття альтернативного шляху до 

формальних кваліфікацій, на практиці спостерігається домінування інституцій 

формальної освіти. Це жодним чином не повинно затьмарювати потенційно 

важливу роль, яку має відіграти перевірка для інших цілей, наприклад, підтримка 

розвитку кар’єри та працевлаштування;  

(д) багато країн схильні визначати (і обмежувати) системи валідації з 

урахуванням потреб окремих груп, наприклад, безробітних, малокваліфікованих 

та мігрантів. Незважаючи на те, що ця (обмежена) увага має бути важливим і 

актуальним, вона повинна бути збалансована з більш широким потенціалом 
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валідації, як спосіб зробити видиме та цінне неформальне та неформальне 

навчання в цілому.  

Рекомендація [39, с. 45] підкреслює необхідність застосування відповідних 

інструментів та інструментів для підтвердження неформального й інформального 

навчання, а також звертає увагу на актуальність спільних європейських 

інструментів прозорості та визнання та їх можливої підтримки процесу: 

«використання інструментів прозорості Союзу» таких, як рамки Europass та 

Youthpass, сприяють документальному оформленню результатів навчання; і 

звертається до держав-членів з проханням запевнити, що існує «синергія» між 

механізмами перевірки та кредитними системами, які застосовуються у системі 

формальної освіти та навчання, такі як ECTS та ECVET, а також просити 

держави-члени сприяти участі зацікавлених сторін, які повинні сприяти і 

полегшувати ідентифікацію та документацію результатів навчання, отриманих на 

роботі або у добровільній діяльності, з використанням відповідних інструментів 

прозорості ЄС, таких як розроблені в рамках Europass та Youthpass.  

Якість будь-якого методу залежить від тих, хто його реалізує. Рівень 

кваліфікації / досвіду оцінювачів є одним з ключових елементів забезпечення 

якості. Широкий спектр доступних інструментів можна вважати позитивним, але 

також вимагатиме, щоб консультанти та оцінювачі замислилися над тим, що є 

доречним та відповідним для цілей. Наведені нижче інструменти відображають 

різні аспекти навчального досвіду, наприклад, здатність відображати практичні 

навички або теоретичні роздуми в тій чи іншій мірі. Як і у формальній освіті, 

характеристики відповідних результатів навчання можуть вимагати більш ніж 

одного інструменту, наприклад, поєднання письмових тестів та практичних 

завдань.  

Інструменти, які використовуються для валідації, важливі, оскільки вони 

впливають на загальну якість − обґрунтованість і надійність − процесу валідації та 

її результатів.  

 

2.3.1. Вибір інструментів валідації  

Досягнення прогресу в перевірці вимагає розмежування між формативною та 

підсумковою оцінкою. У рекомендаціях [39, с. 45] це розмежування визначаються 

як:  

(а) формування підходів до оцінювання має на меті забезпечити зворотний 

зв’язок з навчанням процес або навчальна кар’єра, що вказує на сильні і слабкі 

сторони і забезпечує основу для особистого або організаційного вдосконалення. 

Формативне оцінювання відіграє дуже важливу роль у численних установах, від 

керівництва та консультування до управління людськими ресурсами на 

підприємствах;  

(б) підсумкові підходи до оцінки та валідації, явно спрямовані на 

формалізацію та сертифікацію результатів навчання, а також пов’язані з 

установами та органами, уповноваженими присвоювати кваліфікації, та 

інтегровані до них.  
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Межі між формувальною і підсумковою оцінкою, однак, не завжди є 

чіткими; у деяких випадках інструменти можуть бути використані для обох цілей. 

В обох випадках для кожного потенційно корисного інструмента оцінки 

необхідно розглянути наступні критерії:  

(а) обґрунтованість: інструмент повинен вимірювати те, що він повинен 

вимірювати;  

(б) надійність: ступінь досягнення однакових результатів кожного разу, коли 

кандидат оцінюється за тих самих умов;  

(в) справедливість: ступінь, в якій рішення про оцінювання є вільним від 

упередженості (контекстна залежність, культура і упередження оцінювача);  

(г) когнітивний діапазон: чи дає інструмент можливість оцінювачам 

оцінювати широту і глибину навчання кандидата;  

(д) придатність для цілей оцінки: забезпечення мети інструменту оцінки 

відповідає використанню, для якого вона призначена.  

Корисно розрізняти методи, які спрямовані на отримання доказів 

(випробування та обстеження, розмовні методи, декларативні методи, 

спостереження, моделювання, докази, отримані з роботи), а також способи 

документування та подання доказів (наприклад, "живі докази", резюме, 

декларацій та портфелів третіх сторін) [39, с. 45]. Хоча ця диференціація не 

завжди є чіткою (виробництво портфеля може вважатися доказом певних 

компетенцій само по собі), воно відображає різницю в природі між методами, які 

в першу чергу мають на меті зробити видимі індивідуальні компетенції та тими, 

які представляють зібрані докази.  

 

2.3.2. Інструменти для отримання доказів  

Інструменти та методи перевірки повинні прагнути до ясності, точності та 

бути якомога більш однозначними. Всі ці якості важливі для формування довіри і 

вони лежать в основі процесу валідації.  

2.3.2.1. Тести та іспити  

Тести та іспити мають перевагу, що вони є знайомими, соціально визнаними 

як дійсними та надійними. Тести також відносно дешеві і швидкі для 

адміністрування, у порівнянні з деякими іншими методами. Тести та іспити 

можуть бути пов’язані з стандартами освіти більш просто, ніж деякі інші методи.  

Проте, тести можуть бути залякування для тих осіб, які мали негативний 

досвід у формальній освіті або мають слабкі вербальні / письмові навички. На 

думку фахівців, цей метод вимірює відносно поверхневі знання та навчання, а 

також, що деякі навички та компетенції, отримані в результаті неформального та 

неофіційного навчання, не можуть бути підхоплені цим методом. Для деяких 

професійних областей, наприклад, журналістика або право, тести та іспити, як 

правило, мають відношення до компетенції осіб. В інших сферах, де практичні 

навички та компетенції є важливими, потенціал тестів для оцінки компетенцій є 

більш обмеженим.  
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2.3.2.2. Діалог або словесні методи  

Словесні методи оцінювання поділяються на два основні типи: інтерв’ю та 

дебати («обговорення»). Презентація, яка супроводжується інтерв’ю / дебатами, 

також є досить поширеною. Інтерв’ю можуть бути використані для вилучення 

додаткової інформації, задокументованої іншими засобами, а також для вивчення 

документованих знань, навичок та компетенцій. Інтерв’ю можна вважати 

«функцією підтримки», що дозволяє проводити подальше дослідження, а не є 

основним засобом для отримання неформального та неформального навчання.  

Проте, інтерв’ю можуть мати важливу роль на різних стадіях валідації і 

можуть бути дуже корисним інструментом під час визначення набутих 

компетенцій. Коли вони відбуваються на ранній стадії процесу, вони можуть бути 

використані як інструмент скринінгу, щоб перевірити, чи слід застосовувати 

додаткові механізми для отримання доказів. Такі ранні інтерв’ю можуть мати 

деякі підсумкові елементи, але вони також можуть зосередитися на уточненні 

варіантів, стандартів та інших ключових аспектів системи заявнику. Їх 

формуючий характер також може бути вираженим і привести ці інтерв’ю бути 

близькими до «структурованих сесій керівництва» [39, с. 47]. 

Інтерв’ю можуть мати більш високий ступінь обгрунтованості, ніж тести та 

іспити, оскільки вони дають можливість діалогу − таким чином можна уникнути 

непорозумінь при формулюванні питань, а також досліджувати. Проте, вони 

можуть бути менш надійними, ніж тести та іспити, якщо не будуть впроваджені 

відповідні протоколи, оскільки різні інтерв’юери (враховуючи їхній досвід, 

особисті характеристики, стиль інтерв’ю) можуть вплинути на результат інтерв’ю. 

Вони також можуть бути менш чесними, ніж іспити (зокрема, коли оцінювач не 

має попередньої інформації про тих, кого розглядають, що може мати місце в 

ініціативах з валідації), оскільки на оцінювачів можуть впливати особисті 

характеристики опитаних. Досвід експертів, навички комунікації та фасилітації, а 

також їх глибоке знання оцінених результатів навчання (для отримання 

відповідної та відповідної інформації) є життєво важливими для результативності, 

надійності та справедливості.  

2.3.2.3. Декларативні методи  

Декларативні методи ґрунтуються на незалежній ідентифікації та реєстрації 

компетенцій окремих осіб. Однак декларація зазвичай підписується 

(перевіряється) третьою стороною. Результати оцінювання записуються, 

наприклад, в окремі книги компетенцій, але це може бути також у резюме або 

подібному документі. Декларативні методи часто добре підходять для 

формування оцінок або підготовки до визначення компетенцій перед проведенням 

підсумкової оцінки.  

Декларативні методи також є гнучкими, що дає можливість людям 

роздумувати над своїми знаннями, навичками та компетенціями у своєму 

власному темпі. Однак, іноді ці процеси можуть страждати від недостатньої 

достовірності та надійності через відсутність зовнішньої об’єктивної оцінки. На 

практиці обґрунтованість і надійність цих методів залежить від наявності чітких 

керівних принципів або стандартів для індивідуума, від надання підтримки або 
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«наставництва» на етапі підготовки, а також від спроможності особи надавати 

реальну оцінку власні компетенції. Допомога від консультантів може підвищити 

справедливість цього методу, зокрема, оскільки люди з різних верств можуть 

мати різні способи представлення своїх навичок і компетенцій. Консультанти 

можуть допомогти зменшити важливість таких упереджень у повідомленні про 

власне навчання індивідів.  

Однією з головних недоліків декларативного методу є те, що він сам по собі 

може рідко привести до чіткого відображення існуючих кваліфікацій або 

стандартних рамок, зокрема за відсутності керівництва, і рідко призводить до 

присвоєння кваліфікації [39, с. 48].  

2.3.2.4. Спостереження  

Спостереження як метод валідації означає вилучення доказів від кандидатів 

під час виконання повсякденних завдань. Такий підхід, оцінений нейтральним 

оцінювачем, має відносно більше використання в приватному секторі, але 

поширюється і на інші області.  

Достовірність спостережень може бути високою і може дати доступ до 

компетенцій, які важко захопити іншими засобами. Спостереження мають ту 

перевагу, що набори навичок можуть бути оцінені одночасно, а вимірювання − 

дійсними. Вони також справедливі, оскільки люди не відриваються від 

звичайного робочого середовища і піддаються додатковому стресу перед оцінкою. 

Тим не менш, упередженість оцінювача може існувати, оскільки особистісні 

характеристики окремих осіб та їхнього робочого місця виявляються під час 

процесу, що може вплинути на результат оцінки.  

Спостереження не завжди можливі через характеристики, безпеку, часові 

обмеження та інші фактори. Вони також можуть вимагати багато часу, зокрема, 

якщо існує більше одного експерта. Крім того, оскільки спостереження 

ґрунтуються на повсякденній практиці, інформація, отримана через них для 

оцінки індивідуума, може бути контекстним, а не суб’єктом 

узагальнення [39, с. 48].  

2.3.2.5. Симуляції  

У методологіях моделювання індивіди знаходяться в ситуації, близькій до 

реальних сценаріїв, щоб оцінити свої компетенції. У деяких випадках вони 

використовуються, коли спостереження неможливі. Однак їх використання 

обмежується кількома аспектами, зокрема, витратами. Деякі ситуації не можуть 

спостерігатися в реальному житті, з безпеки або з інших причин: приклади − це 

реакція пілотів літаків або автобусів на екстремальні погодні умови або відмова 

двигуна.  

Використання імітаційних моделей, так само, як і спостереження, має високу 

оцінку валідності. Проте, моделювання може бути більш складним для організації 

та більш дорогим, ніж інші методи перевірки; вони зазвичай вимагають великого 

обсягу дослідження та аналізу роботи, щоб бути підготовленим належним чином. 

Чим вищий рівень «реалізму» моделювання, тим ефективнішою буде оцінка. 

Моделювання може вирішити частину проблем спостережень, що здійснюються 

на роботі, оскільки вони можуть розміщувати індивідуумів у різних контекстах, 
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підвищувати обґрунтованість оцінки. Надійність і справедливість цього методу 

часто вважаються високими [39]. 

2.3.2.6. Докази, отримані з роботи або іншої практики  

Тут кандидат збирає фізичні або інтелектуальні докази результатів навчання 

з робочих ситуацій, добровільних заходів, сім’ї чи інших умов. Ці докази потім є 

основою для перевірки компетенції оцінювачем. Докази з роботи можуть також 

включати письмові роботи, такі як есе або огляди транскриптів. Такі докази 

відрізняються від спостережень тим, що кандидат обирає те, що підлягає оцінці, і 

те, як ці докази були підготовлені, не обов’язково дотримується оцінювачем. 

Дійсність методу може бути нижчою, ніж у спостережень, якщо вона не 

доповнена перевірками, що підтверджують, що докази дійсно є продуктом роботи 

кандидата. Докази, отримані з роботи, можуть корисно супроводжуватися 

декларацією, що пояснює знання, навички та компетенції, продемонстровані в 

доказах, щоб допомогти оцінити і зробити її більш дієвою та надійною.  

Через те, що докази обираються індивідуумом, оцінювачі повинні знати, що 

вони, швидше за все, оцінюватимуть кращу роботу кандидата, ніж його / її 

середню ефективність. Справедливість цього методу, як правило, вважається 

подібною до спостережень. Докази, отримані з роботи, найчастіше 

використовуються у перевірці професійних компетенцій [39, с. 49].  

 

2.3.3. Інструменти для представлення доказів  

Докази, отримані за допомогою методів, описаних у попередньому розділі, 

повинні бути задокументовані під час перевірки. Документація не тільки дозволяє 

оцінювати, але може розглядатися як незалежний результат валідації, наприклад, 

підтримку шукачів роботи. Ключовою проблемою є розробка методів 

документації, які мають довіру та легітимність у різних секторах та установах, що 

мають відношення до робочого місця та системи освіти. Різні сфери навчання 

мають різні критерії, що іноді ускладнюють встановлення еквівалентних 

компетенцій між секторами.  

2.3.3.1. Резюме та індивідуальне представлення компетенції  

Резюме − це, мабуть, найбільш поширений спосіб документування 

індивідуальних знань, умінь і компетенцій. Вони часто використовуються як в 

роботі, так і в освіті, і вони значно відрізняються від країни до країни та 

економіки. Резюме можуть бути простими деклараціями або заявами про 

кваліфікацію фізичних осіб, а також досвідом або також визначати 

компетентності, отримані з них, − як це роблять деякі розділи резюме Europass. 

Індивідуальним представленням компетенцій можуть допомогти контрольні 

списки компетенцій, або у форматі CV, що включають структуровані розділи 

компетентності.  

2.3.3.2. Звіти третіх сторін  

Звіти третіх сторін для підтвердження неформального та неформального 

навчання можуть приймати різні форми. Вони можуть включати довідкові листи 

(або аудіо / відео декларації) від наглядачів, роботодавців та / або колег та оцінки 

діяльності компаній. Останні досить поширені, але, як обговорюється в главі 4, 
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вони не завжди призначені для використання за межами підприємства. Наслідком 

цього є те, що працівники іноді відчувають труднощі у доведенні свого реального 

рівня досвіду роботи, зокрема, де їх фактична ефективність і, отже, навички та 

компетенції − перевищують показники, зазначені в офіційній посаді. Звіти 

роботодавців можуть допомогти документувати фактичні виконані завдання.  

2.3.3.2. Портфелі  

Портфелі є одним з найбільш складних і часто використовуваних методів для 

документування доказів для цілей валідації. Портфелі ставлять за мету подолати 

ризик суб’єктивності шляхом введення сукупності інструментів для отримання 

доказів компетенцій фізичних осіб і можуть включати оцінки третіх сторін. Вони 

надають аудиторії всебічне розуміння досягнень та успіхів учнів. Є свідчення 

недавнього зростання важливості портфелів. Метод портфеля, як правило, 

орієнтований на процес, з великим доказом того, що процес відбору, включений у 

створення портфеля, сприяє самооцінці та зосереджує увагу студентів на 

критеріях якості. Деякі країни, які надають національні керівні принципи для 

валідації, а не призначають методи перевірки, рекомендують етап у процесі, який 

передбачає певну форму оцінки змісту портфеля третьою стороною (наприклад, 

журі) для забезпечення більшої достовірності. Впровадження оцінки третьою 

стороною не вирішує всіх проблем. Необхідно запровадити процеси забезпечення 

якості для забезпечення послідовності та прозорості оцінки третіми сторонами та 

рівності та справедливості в процесі валідації для всіх кандидатів.  

Портфелі можуть містити докази, отримані за допомогою комбінації методів. 

Стверджується, що роздуми та дослідження, пов’язані з методами портфеля, 

дають змогу людям, які проходять валідацію, допомагати їм отримувати роботу 

або вибирати відповідну додаткову освіту. Портфелі можуть бути розроблені для 

того, щоб допомогти знедоленим людям вийти з соціальної ізоляції або зайнятися 

роботою, враховуючи їхні специфічні особливості. Побудова портфеля є 

трудомістким заняттям з точки зору заявника, але, проте, є популярним методом, 

оскільки кандидати мають можливість проявити свої компетенції гнучким і 

автентичним способом. Оцінка портфеля часто залежить від належної письмової 

документації навичок особи. Недокументовані або мовчазні знання важче 

ідентифікувати за допомогою цього методу, що необхідно враховувати при 

ухваленні рішення про поєднання інструментів, що застосовуються в процесі 

перевірки. Метод портфеля може бути важким для деяких і повинен бути 

підтриманий відповідною інформацією та рекомендаціями. Найбільш серйозним 

ризиком у підготовці портфелів є відсутність уваги, яке може статися, коли 

заявники готують їх окремо або з невеликим посередництвом від консультанта. 

Тому допомога з боку радника та достатній час для саморефлексії є вирішальними 

для ефективності та справедливості цього методу [39, с. 50-51]. 
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2.4. Практика використання процедури визнання результатів 

неформального та інформального навчання 

2.4.1. Валідація в освіті та навчанні  

Сектор освіти традиційно відіграє ключову роль у просуванні ідеї валідації 

результатів неформального й інформального навчання, а міністерства освіти, 

зазвичай, відіграють важливу роль у промоції та координації. У деяких випадках 

валідація розглядається як діяльність що пов’язана виключно з освітою та 

навчанням. Все це потенційно обмежує її роль, наприклад, у підприємствах та у 

громадському секторі. 

На сьогодні валідація в сфері вищої освіти є набагато менш поширеною, ніж 

в сфері професійної освіти. Заклади вищої освіти, як правило, є більш 

автономними і самостійно визначають обсяг і можливості валідації. ЗВО 

використовують валідацію для надання пільг для частин навчальної програми і 

рідко для отримання повної кваліфікації. Проте, деякі з цих процесів вбудовані у 

визнання результатів попередньої формальної освіти та погано підготовлені до 

навчання, отриманого поза формальними інституціями. Подальше використання 

підходу щодо результатів навчання, як для визначення та опису програм, так і як 

елемент європейської системи переказу кредитів (ECTS), може збільшити 

можливості для валідації на довгостроковій основі.  

Слід зазначити, що валідація результатів неформального й інформального 

навчання отримала поширення серед закладів вищої освіти України. Так, у 

відповідності до Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та 

надання їм академічної відпустки [23], затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України, заклад вищої освіти, у порядку експерименту, може 

передбачити в положенні про організацію освітнього процесу порядок визнання 

результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті, обсягом до 

30 кредитів ЄКТС. Процедура визнання передбачає такі обов’язкові етапи: 

подання освітньої декларації та додавання до неї інших документів (матеріалів), 

які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати наведену в ній інформацію; 

формування комісії (підрозділу), яка визначає можливість визнання, форми та 

строки проведення атестації для визнання результатів навчання, набутих у 

неформальній та інформальній освіті; проведення атестації для визнання 

результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті. 

Зокрема, у 2019 році запровадили практику визнання результатів 

неформального й інформального навчання Вінницький національний технічний 

університет [22], Одеський державний університет внутрішніх справ [21], 

Тернопільський національний економічний університет [24].  

Сектор професійної освіти завжди був головним прибічником валідації 

результатів неформального й інформального навчання. Її тісний зв’язок з ринком 

праці та сильними традиціями в навчанні на основі роботи допомагає підтвердити 

широке використання результатів навчання та стандартів, що ґрунтуються на 

компетенції, також підтримують розвиток професійної освіти з професійними 

стандартами, які легше пов’язані з попереднім досвідом роботи. Доцільно 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0793-16#n78
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очікувати, що сектор професійної освіти продовжуватиме відігравати важливу 

роль у валідації.  

Використання валідації в контексті початкової освіти зазвичай обмежується. 

Одна з труднощів полягає в тому, що мало загальних освітніх програм описано з 

точки зору результатів навчання. «Застосування» валідації в загальній освіті буде 

додатково пов’язане з рівнем інформації, юридичними правами та відповідними 

положеннями та послугами. У багатьох випадках підтвердження неформального й 

інформального навчання для загальної освіти пов’язане з освітою дорослих, щоб 

підтримати тих, хто не має формальної кваліфікації на цьому рівні.  

Валідація особливо важлива для освіти та навчання дорослих і як спосіб 

підтримки навчання упродовж усього життя. Вікова група від 25 до 45 років є 

головним користувачем валідації, що вказує на те, що ці заходи відіграють 

важливу роль у сприянні переходу від зайнятості до освіти і назад. У багатьох 

країнах провайдери освіти дорослих відіграють ключову роль у впровадженні.  

Процедура валідації повинна бути розроблена відповідно до потреб та 

інтересів окремих учнів, не тільки відповідно до потреб та інтересів окремих 

установ та систем.  

 

2.4.2. Валідація на підприємствах  

У рекомендаціях Ради Європи [39] підкреслює важливість продовження 

валідації на робочому місці та рекомендується залучати до розробки та реалізації 

елементів валідації всіх відповідних зацікавлених сторін, таких як роботодавці, 

профспілки, промислові та торгово-промислові палати. Крім того, для заохочення 

участі в цьому процесі роботодавці повинні сприяти і полегшувати ідентифікацію 

та документацію результатів навчання, отриманих на підприємстві».  

Серед переваг валідації на підприємстві слід відзначити: 

− Підвищення мотивації та зацікавленості у роботі на робочому місці з боку 

працівника.  

− Зменшення часу, необхідного для завершення/підвищення кваліфікації. 

− Поліпшення утримання працівників та зменшення витрат на набір і 

навчання.  

Однак значна частина того, що можна назвати оцінкою компетентності на 

підприємствах, виходить за межі визначення валідації. Хоча такі заходи, 

наприклад, пов’язані з набором персоналу та розвитком персоналу, прагнуть 

підвищити видимість попереднього навчання, результати часто є виключною 

власністю роботодавця і не можуть вільно використовуватися особами. Для 

окремих працівників результати цих процесів лише частково доповнюють їхній 

досвід навчання.  

Ключовим питанням для майбутнього є те, чи можуть результати 

внутрішньофірмових домовленостей бути представлені у форматі, який дозволяє 

їм використовувати зовнішні підприємства, наприклад, коли хтось хоче / потребує 

зміни робочих місць або прагне подальшого навчання та навчання. Вирішення 

цього питання може бути важливим для загального розвитку валідації та оцінки 

компетентності. Інтероперабельність і портативність є ключовими питаннями в 
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цьому контексті і можуть вказувати на більш тісний зв’язок між оцінками 

компетенцій підприємств і національними механізмами валідації.  

В свою чергу, національна перевірка вимагає активної участі підприємств. 

Робоче місце є ключовою ареною навчання й активне залучення підприємств має 

вирішальне значення для подальшого розвитку національних систем валідації. 

Одним з можливих підходів буде сприяння більш систематичному втручанню на 

галузевому або галузевому рівні, наприклад, шляхом запровадження єдиних 

рамок та стандартів компетентності, які виступатимуть як орієнтири та 

підтримують передачу навичок та компетенцій. Участь малих і середніх компаній 

(МСП) у валідації є особливим викликом, що відображає обмежені ресурси та 

можливості. Малі та середні підприємства стикаються з постійною боротьбою за 

вдосконалення навичок та компетенцій та отримають вигоду безпосередньо від 

галузевих структур, що підтримують валідацію, сприяючи розвитку внутрішніх 

людських ресурсів, а також зміцненню портативності навичок та компетенцій 

співробітників. 

Серед можливих ініціатив для підтримки підприємств у просуванні валідації 

слід відзначити наступні: 

− Співробітництво має бути орієнтованим на галузь або галузь для 

забезпечення достатньої однорідності завдань та вимог до компетенції. 

− Розробка єдиних стандартів компетентності (на основі вимог до роботи), 

включаючи точні та недвозначні дескриптори знань, навичок та компетенцій.  

− Створення пулу кваліфікованих оцінювачів на підприємствах шляхом 

спільного навчання або, якщо необхідно, залучення незалежних зовнішніх 

експертів.  

− Стандартизована та інформативна документація результатів оцінки, що 

також доступна працівникам. 

− Розгляд різних факторів якості, визначених у цьому дослідженні, 

включаючи участь та залучення працівників.  

Щоб досягти прогресу в цій сфері, необхідно посилити співпрацю між 

підприємствами. Сьогодні лише невеликий відсоток підприємств по всьому світу 

беруть участь у певній формі спільної ініціативи. Проте свідчення вказують на те, 

що серед компаній існує значний інтерес до співпраці щодо оцінки 

компетентності, зокрема, оцінки для керівних посад, а також у певних секторах.  

Окрім підвищення можливостей передачі результатів оцінки, співпраця може 

також зробити практику перевірки та оцінки більш доступною, особливо для 

МСП. Формування міжфірмових ініціатив може здійснюватися відповідними 

державними та напівдержавними установами на національному та європейському 

рівнях (уряди, соціальні партнери, державні служби зайнятості, асоціації у сфері 

людських ресурсів) через підвищення обізнаності, надання консультацій, 

керівництво та навчання або ж фінансово.  
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2.4.3. Валідація в громадському секторі  

Важливість активного залучення громадського сектору до впровадження 

валідації визначена в [39]. Організації громадянського суспільства повинні 

сприяти ідентифікації та документації результатів навчання, отриманих на роботі 

або у громадській діяльності, використовуючи відповідні інструменти прозорості, 

такі як розроблені в рамках Europass і Youthpass.  

Громадський (або “третій”) сектор відіграє важливу роль у сприянні валідації 

неформального та неформального навчання. Громадські організації, що 

займаються навчанням індивідуума упродовж усього життя, розглядають 

неформальне та інформальне навчання як важливі результати своєї діяльності, які 

необхідно зробити більш помітними.  

Різниця між ідентифікацією та документацією, з одного боку, та оцінкою та 

сертифікацією, з іншого, важлива в цьому конкретному контексті. Зазвичай 

стверджується, що досвід навчання з добровільної роботи повинен оцінюватися 

самостійно і не оцінюватися відповідно до стандартів, розроблених для 

формальної освіти та навчання. Валідація в третьому секторі може також 

включати визнання соціальних та громадянських компетенцій, а також м’які та 

життєві навички, отримані в неформальній та неформальній обстановці, та через 

діяльність, організовану третім сектором (тобто волонтерство). Кілька підходів у 

цьому секторі спрямовані на виявлення та документування навчання, як у випадку 

з Youthpass. Диференціація між етапами валідації та уточнення кінцевої мети 

валідації може враховувати ці різні можливості шляхом створення механізмів, які 

не обов’язково формалізують неформальне й інформальне навчання в цьому 

контексті.  

Досвід громадського сектору є надзвичайно важливим для прогресу у 

формальній освіті та професійній підготовці, а також у сфері зайнятості. Такий 

досвід також має бути врахований для підсумкової оцінки та сертифікації. Деякі 

громадські організації є провайдерами навчання, які мають власні сертифікати, 

дипломи та інші внутрішні форми підтвердження результатів навчання. Деякі з 

них визнані державними органами. У таких ситуаціях, як тільки органи державної 

влади оцінили та затвердили підготовку з точки зору результатів навчання та 

організації, офіційна державна кваліфікація надається особі шляхом простої 

сертифікації затвердженого навчання.  

Звичайно, довіра до валідації, проведеної добровільним сектором, потребує 

прозорих стандартів та механізму оцінки.  
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РОЗДІЛ 3. ВАЛІДАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО ТА 

ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ І ВІДКРИТА ОСВІТА  

 

3.1. Відкрита освіта 

Природним еволюційним етапом розвитку людської цивілізації є побудова 

інформаційного суспільства, де основним стратегічним ресурсом є інформація та 

знання. Як зазначає дослідник В. Пожуєв, в умовах глобалізації світового 

розвитку й безпрецедентної інформаційної відкритості національних кордонів 

інформація та знання стають головними стратегічними чинниками в 

міжнародному змаганні її позитивних сторін і мінімізації негативних наслідків 

глобальної трансформації людства [20, с. 12]. Формування інформаційного 

суспільства в Україні сьогодні є необхідною умовою сталого розвитку країни, її 

повноцінного входження до світової економіки й до світового освітнього 

простору. 

Характерною рисою інформаційного суспільства є його відкритість, що 

проявляється у відкритості світу, відкритості самої людини, відкритості процесів 

її пізнання й освіти. Тенденція до розширення можливостей особистості щодо 

здобуття нею освіти й до підвищення рівня доступності останньої для широких 

верств населення зумовлює необхідність створення відкритого освітнього 

простору, що істотно доповнить структуру наявної системи неформальної й 

інформальної освіти і дасть змогу реалізовувати парадигму відкритої освіти. Як 

слушно зауважує дослідниця Л. Горбунова, пошук відповідної організаційної 

структури відкритої освіти (особливо у сфері неформальної освіти) і установ, які 

забезпечили б перехід від принципу «освіта на все життя» до принципу «освіта 

впродовж життя» – найважливіша проблема XXI століття [10, с. 40]. 

Феномен відкритої освіти пов’язаний з новим уявленням про сучасну 

наукову картину світу та способами пізнання при переході науки 

до постнекласичної стадії свого розвитку. Більшість систем є відкритими, як, 

наприклад, біологічні та соціальні, і рідко перебувають у стійкому, рівноважному 

стані, тому будь-які спроби зрозуміти їх у межах механістичного світогляду 

приречені на невдачу. Відкрита освіта у відкритих суспільствах знання є 

не статичною категорією, а динамічним явищем, що характеризує суспільства 

знання як складні нелінійні нерівноважні соціокультурні системи. 

Аналіз літературних джерел дає підстави твердити, що під відкритою освітою 

розуміють: принципово нову освітню парадигму сучасних відкритих суспільств 

знання; перспективну організацію освітнього процесу та складник реформування 

освітньої сфери; стратегію і тактику відносин і взаємодій користувачів 

і виробників освітніх послуг в умовах вільного цивілізованого вибору пріоритетів 

і дій; складну соціальну систему, здатну до швидкого реагування в зв’язку 

з мінливими соціально-економічними ситуаціями, індивідуальними та груповими 

освітніми потребами й запитами; освіту без бар’єрів, доступну для всіх; нову 
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освітню парадигму, яка передбачає необхідність забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти для всіх тих, хто повинен і має бажання, потребу навчатися 

впродовж життя, а також має можливості для цього; глобальну освітню систему; 

засіб інтенсифікації розвитку освітньо-наукової системи тощо. 

У нашому дослідженні відкриту освіту ми тлумачимо, з одного боку, як 

принципово нову освітню парадигму сучасних відкритих суспільств знання, що 

базується на світоглядних і методологічних засадах відкритості та безперервності 

процесу пізнання, а з іншого – як складну, самоорганізовану й саморозвивальну 

систему розвитку та соціалізації особистості в умовах зростання соціокультурної 

динаміки, що враховує освітні потреби й запити особистості. 

 

3.2. Відкриті освітні ресурси 

Відкрита освіта пов’язана з феноменом «відкритий освітній ресурс» (Open 

Educational Resources, OER). Відповідно до визначення ЮНЕСКО, відкриті 

освітні ресурси (OER) − це освітні, навчальні та дослідницькі матеріали на будь-

яких носіях, які перебувають у загальнодоступному доступі та були випущені за 

відкритою ліцензією, яка дозволяє використання, повторне використання та 

повторне розповсюдження іншими особами без обмежень або з деякими 

обмеженнями. Використання відкритих технічних стандартів покращує доступ та 

потенціал повторного використання. OER можуть включати повні курси, 

програми, навчальні матеріали, модулі, посібники для студентів, навчальні 

конспекти, підручники, дослідницькі статті, відеоролики, інструменти та 

інструменти оцінювання, інтерактивні матеріали, такі як імітація та рольові ігри, 

бази даних, програмне забезпечення, додатки (включаючи мобільні додатки) та 

будь-які інші навчально-корисні матеріали. Термін «OER» не є синонімом 

онлайн-навчання, електронного навчання та мобільного навчання. Багато OER − 

хоча вони передаються в цифровому форматі − також друкуються [78]. 

Вагомий внесок у розвиток концепції відкритих освітніх ресурсів зробили 

низка проєктів відкритої освіти, серед таких проєктів слід виділити проєкт 

OpenCourseWare Массачусетського інституту технологій та проєкт Connexions 

університету Райса.  

Проєкт OpenCourseWare Массачусетського інституту технологій (проєкт 

OCW МІТ) є найбільш зрілим з усіх проєктів ресурсів відкритої освіти. Головне в 

OpenCourseWare – це публікації [13, с.129-130]. В OpenCourseWare здійснюється 

ретельне рецензування контенту перед його публікацією. Цільовою аудиторією 

проєкту є: a) викладачі, які можуть використовувати і адаптувати матеріали для 

власних навчальних цілей; б) студенти, які можуть використовувати ці матеріали 

як довідкові, практичні чи як план у процесі власного навчання; та в) особи, що 

здобувають освіту самостійно, яким ці матеріали можуть стати у пригоді у 

процесі самостійного навчання. 

Однією з визначальних рис проєкту OpenCourseWare є урегульованість прав 

інтелектуальної власності на його матеріали. Це означає, що навчальний заклад 

має право – чи то будучи власником, чи володіючи ліцензією (дозволом) – 
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відкривати доступ до цих матеріалів, як і те, що жоден з цих матеріалів не 

порушує нічийого авторського права. Проєкт OCW МІТ пропонує матеріали на 

умовах стандартної ліцензії Creative Commons, яка дає користувачам право 

використовувати і поширювати матеріали у їх оригінальній чи адаптованій формі; 

дозволяє користувачам створювати похідні праці через редагування, переклад, 

додавання власного матеріалу чи поєднання матеріалів OCW з іншими 

матеріалами з інших джерел [13, с.129-130]. 

На противагу OpenCourseWare, проєкт Connexions представляє організаційну 

модель, в якій сучасні технології допомагають людям стати авторами відкритого 

освітнього контенту шляхом створення нових матеріалів зі старих, пристосування 

спільно створених матеріалів, комбінування різних матеріалів для створення 

нових та їх легкої і дешевої публікації. Визнаючи проблеми, пов’язані з правами 

інтелектуальної власності та ліцензуванням, розробники проєкту Connexions, 

висувають гіпотезу про те, що сьогодні відкритий освітній контент розглядають 

як комбінацію різних матеріалів, у той час як вчорашня модель зосереджувалася 

на забезпеченні доступу до ресурсів шляхом їх вільного і доступного поширення. 

Відкритий контент завтрашнього дня поєднає поширення з інтерактивними 

інструментами для отримання не обхідного зворотного зв’язку, що дозволяє 

об’єднати у творчому процесі авторів, викладачів та студентів. 

Проєкт Connexions був запущений в університеті Райса (Rice University) у 

1999 році з метою змінити тогочасне викладання і навчання. Відповідно до своєї 

назви, Connexions мав дві головні мети: 1) передати взаємопов’язану природу 

знання між дисциплінами, курсами і навчальними програмами; та 2) відійти від 

одиничного авторства, публікації і навчального процесу до такого, який базувався 

би на долучені людей до глобальних навчальних спільнот, які діляться знанням. 

Дійсно, Connexions є спробою міжінституційного і навіть позаінституційного 

поширення відкритого знання. Це є рисою, яка відрізняє Connexions від багатьох 

інших проєктів. Замість традиційної моделі розвитку контенту, що передбачає 

одного автора на один підручник чи курс, Connexions заохочує і пов’язує всесвітні 

спільноти авторів разом створювати, розширювати, переглядати і підтримувати 

ресурси відкритого знання. Зокрема, в Connexions користувачі можуть 

створювати нові освітні матеріали і розміщувати їх на загально доступному 

репозиторії – відкритому освітньому ресурсі; копіювати, налаштовувати, 

персоналізувати та розміщувати матеріали; компілювати матеріали у нові колекції 

та курси; записувати, створювати завершені продукти, такі як веб та DVD, і навіть 

друковані видання [3, с. 144-145]. 

В Connexions рано визнали, що рецензування перед публікаціями буде 

гальмувати процес надання вільного доступу. Таким чином, замість одиничного 

рішення допуску чи не допуску кожного модуля чи колекції, Connexions відкриває 

редагування для сторонніх осіб і редакційних колегій шляхом рецензування після 

публікації. Користувачі Connexions мають доступ до всіх модулів та курсів у 

репозиторії, мають можливість розміщувати за уподобаннями і переглядати 

модулі і колекції, підтверджені сторонніми особами за допомогою різних лінз 

(lenses). Кожна лінза має свій фокус уваги. Наприклад, існують лінзи, що 
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контролюються традиційними редакційними радами, спільнотами фахівців чи 

неформальними групами колег, але так само існують автоматизовані лінзи, що 

функціонують на основі популярності, кількості вхідних посилань та інших 

технічних характеристик [3, с.147-148]. 

За останнє десятиріччя чисельність відкритих освітніх ресурсів, що надають 

проєкти відкритої освіти, значно зросла. Найбільш відомими з них є Coursera, 

Edx, Udemy, Open Learn, Udacity, Khan Academy та Codecademy, які справедливо 

називаю масовими відкритими онлайн курсами.  

 

3.3. Масові відкриті онлайн-курси 

Масові відкриті онлайн-курси (Massive open online course, МООС) 

дозволяють пройти навчання у викладачів провідних світових університетів – 

людей, які мають вагу в академічному світі, влитися у мультинаціональну 

студентську групу (на дискус-форумах), отримати документ, що підтверджує 

успішне проходження всього курсу. Найбільші онлайн-платформи викладають 

відеоматеріали та проводять оцінювання отриманих знань [25]. 

Як зазначає дослідник О. Самойленко [29, с. 107], у країнах Європейського 

Союзу навчання за допомогою MOOC- платформ є провідною формою отримання 

знань, умінь та навичок у системі інформальної освіти дорослих. Значної 

популярності МООС набули останні 5 років: 2014 рік вважається роком, коли 

MOOC змінили світ. Це пов’язано зі стрімким зростанням кількості студентів, які 

пройшли онлайн-курси в різних країнах світу. За даними звіту «By The Numbers: 

MOOCs in 2018», у 2018 році зареєструвалося 20 мільйонів нових користувачів 

[37]. Для порівняння, у 2016 ‒ 2017 рр. ця цифра склала 23 млн. осіб. Протягом 

2018 року понад 900 університетів по всьому світу запустили сумарно 11,4 тисячі 

онлайн-курсів, слухачами яких стали 101 млн. студентів. Кількість доступних 

онлайн-курсів стрімко зростає, проте останні роки спостерігаємо таку тенденцію: 

онлайн-курси стають коротшими, а їх розклад більш гнучким. Кількість слухачів 

збільшується не так швидко, тому кожен курс отримує все менше користувачів. 

П’ятірку найпопулярніших онлайн-курсів складають Coursera, edX, XuetangX, 

Udacity, Khan Academy.  

Coursera (www.coursera.org) − MOOC-платформа, яка почала роботу у 2012 

році. Лідируючу позицію платформа забезпечила багато в чому завдяки динаміці 

розвитку: список організацій-партнерів постійно розширюється, кількість курсів, 

а з ними і студентів зростає. З Coursera співпрацюють не тільки освітні установи 

США (Стенфорд, Прінстон, Каліфорнійський, Колумбійський університети), 

університети окремих штатів (Теннессі, Нью-Йорк, Небраска), а й провідні 

культурні організації (наприклад, Музей природознавства США). Студентам на 

вибір пропонується більше 450 курсів із різних дисциплін, включаючи біологію, 

математику, економіку та фінанси, машинобудування, медицину, право, 

мистецтво – усього 25 категорій (курс інформатики поділений на чотири 

підкатегорії). Навчання переважно ведеться англійською мовою, але багато лекцій 

супроводжуються субтитрами іспанською, французькою, рідше російською. 

http://osvita.ua/abroad/higher_school/distance-learning/
http://osvita.ua/abroad/higher_school/distance-learning/
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Курс триває від 4-х до 11-ти тижнів. Курс поділяється на кілька модулів, у 

ході вивчення яких студенти повинні проходити тестування. Перевірочні 

запитання зустрічаються й у самих відеоматеріалах: лекція може перериватись 

тестовим завданням, відповіді на яке повинні давати студенти. Для кожного «зрізу 

знань» установлені жорсткі строки, за недотримання яких слухачі втрачають бали. 

Перед початком курсу можна подивитися детальну інформацію про лектора, 

ознайомитися з рекомендованою літературою (матеріали доступні в режимі 

онлайн). Це дозволяє зробити вибір більш усвідомлено. 

Відразу після реєстрації студент отримує безкоштовний доступ до всіх 

онлайн-курсів. Там само можна подивитися розклад ‒ анонс курсів, які 

розпочнуться найближчим часом, або записатися на заняття, більш віддалені в 

часі (повідомлення про початок лекцій приходить на електронну пошту). 

З позицій нашого дослідження зацікавленість становить той факт, що після 

закінчення курсів успішним студентам видається сертифікат. Завдяки платній 

опції Signature Track (ідентифікації) сертифікати Coursera мають високе визнання. 

EdX (www.edx.org) – спільний проєкт Гарвардського університету та 

Массачусетського інституту технологій, що пропонує пройти онлайн-навчання за 

24 напрями. Онлайн-курси повторюють реальні лекції, які читаються в Гарварді, 

університеті Корнуелла, Федеральній політехнічній школі Лозанни, 

Гонконгському, Кіотському, Пекінському університетах, тому ті, хто навчається, 

повинні мати відповідні базові знання. Деякі курси зараховуються в академічні 

години та можуть ураховуватися при розгляді заявки на отримання стипендії в 

університетах-партнерах. Курси на edX діляться на модулі. У ході вивчення 

студентам даються домашні завдання (результати виконання робіт зараховуються 

до загального бала). Для контролю знань проводяться іспити (один курс може 

містити кілька іспитів, кожний із яких також впливає на кінцеву оцінку). Успішні 

студенти після закінчення курсу отримують сертифікат. На допомогу студентам 

до кожного курсу додаються онлайнпідручники, дається можливість 

обговорювати матеріали та завдання на форумі. Швидкість відеолекцій можна 

регулювати (при незадовільному рівні англійської можна уповільнити темп мови і 

зрозуміти, що каже лектор). Прогрес й отримані бали можна відслідковувати у 

спеціальному розділі сайту. 

XuetangX (www.xuetangx.com) − перша і найбільша MOOC − платформу 

Китаю. За даними NYTimes [85], XuetangX ‒ один з п’яти провайдерів MOOC у 

світі (~ 5 млн. зареєстрованих слухачів та 6,2 млн. учасників), перша китайська 

MOOC-платформа, яка почала роботу 10 жовтня 2013 року. Ініційована 

Університетом Цінхуа і платформою Науково-дослідного центру для Інтернет-

освіти МНС (www.rcoe.edu.cn), а також для спілкування та застосування 

досліджень у сфері онлайн-освіти. 

XuetangX управляється інформаційними технологіями MOOC-CN (Beijing) 

Co, Ltd. та інвестується компанією Tsinghua Holdings Co, Ltd. Xuetang означає 

школу, або місце для навчання. Tsinghua Xuetang ‒ частина університету Цінхуа, 

створеного 1916 року. Назву «Xuetang» Tsinghua використовує на означення рівня 

якості курсів і освітніх ресурсів, який надається XuetangX як в університеті 

http://www.edx.org/
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Цінхуа. На платформі XuetangX пропонуються близько 400 курсів. 133 курси 

Цінхуа є унікальними курсами Xuetang. Близько 30 курсів мають ліцензію від edX 

та розміщені на сайті XuetangX. Загальна кількість накопичених навчальних 

курсів становить 24 тис. Пошукова система курсу та система рекомендацій до 

курсу мають досить високу результативність. Дані навчання користувачів 

представлені в різних площинах для того, щоб викладач міг відслідковувати 

роботу студентів і надавати рекомендації; самі користувачі могли обмінюватися 

досвідом навчання.  

Зміст XuetangX складає в основному відеоконтент Xuetangxsay ‒ короткі 

відеоролики, орієнтовані на конкретні знання або теми, мета яких надихнути 

користувача до навчання та підвищити рівень їх активності.  

Університети-партнери Xuetang отримують звіти про проходження 

онлайннавчання студентами і можуть їх зараховувати як результат навчання в 

закладі вищої освіти. 

Як справедливо зазначає О. Самойленко [29, с. 114], поряд з основними 

перевагами МООС-платформ (великий вибір курсів, гнучкість, доступність, 

переважно ‒ безоплатність), слід відзначити відсутність єдиного механізму 

визнання результатів інформального навчання засобами МООС-платформ у 

більшості країн Європейського Союзу. 

Аналізуючи причини низького відсотку учнів (біля 10%), які завершують 

повний курс в МООС, дослідники G. Sammour, A. Al-Zoubi, A. Gladun, K. Khala 

and J. Schreurs вказують на дві основні проблеми. По-перше, складність вибору 

правильного курсу потрібного рівня та відповідного змісту. По-друге відсутність 

мотивації складати підсумкові іспити, оскільки університети та роботодавці не 

приймають сертифікати курсів MOOC [74]. 

Таким чином, дослідження проблеми валідації результатів неформального й 

інформального навчання у массових відкритих онлайн-курсах вбачається 

актуальним науковим завданням.  

 

3.4. Валідація результатів неформального й інформального навчання у 

масових відкритих онлайн-курсах (МООС) 

3.4.1. МООС і валідація результатів навчання 

В порядку денному освітньої політики багатьох зарубіжних країн визначена 

проблема валідації результатів неформального й інформального навчання у 

массових відкритих онлайн-курсах. Як зазначено в [41], інструменти валідації та 

визнання, які використовуються в формальній освіті, повинні адаптуватися до 

появи набагато більш диверсифікованої освітньої пропозиції, включаючи нових 

постачальників освітніх послуг та нових форм навчання, що можливі завдяки 

новим технологіям. Паралельно можуть знадобитися створення нових 

інструментів як для того, щоб забезпечити визнання навчання, яке відбувається 

поза формальною освітою, так і для заохочення учнів до більш активного 

залучення до відкритих практик. Ці нові інструменти повинні в синергії із 
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встановленими інструментами валідації та визнання сприяти створенню 

Європейського простору для навичок та кваліфікацій [41].  

Попри те, що MOOC, зазвичай, визначають як інструмент для неформального 

навчання, традиційно вони організовуються закладами формальної освіти і 

можуть призвести до присвоєння сертифікатів. І хоча вони рідко призводять до 

отримання повної кваліфікації для академічної чи професійної підготовки, деякі 

постачальники послуг прагнути досягти цього етапу найближчим часом. Однак 

MOOC можуть взагалі не надавати трудових навичок і рідко надають освіту для 

випускників. 

 

3.4.2. Етапи валідації результатів навчання в МООС 

МООС може бути використано на всіх чотирьох етапах валідації результатів 

навчання. 

Ідентифікація: списки відкритих ресурсів та матеріалів можуть давати 

індивідууму усвідомлення своїх знань, умінь та навичок, переважаючих 

стандартів, рівня їх компетентності та прогалин у своїх знаннях, вміннях та 

компетенціях. 

Документація: МООС може підтримувати документацію неформального 

навчання шляхом посилання на матеріали курсу. 

Оцінювання: МООС може бути пов’язане з різними формами оцінки, від 

самооцінки до експертної та інституційної оцінки. 

Сертифікація: МООС може призвести до сертифікації. Ця сертифікація 

може надавати особам певні права, наприклад, вона може мати цінність або 

цінність на ринку праці в системі освіти (оцінюється за вступ на курс, відмова від 

необхідних вимог для складання частин нашої роботи або присвоєння повної 

кваліфікації.  

Останніми роками спостерігаються дві тенденції: валідація результатів 

навчання в MOOC за допомогою іспитів та тестів, а також розробка форм 

розпізнавання. З позицій нашого дослідження зацікавленість представляють 

наведені у [41] рівні формальності розпізнавання навчання, здобутого в результаті 

використання МООС. 

 

Таблиця 3.1. Рівні формальності розпізнавання навчання, здобутого в 

результаті використання МООС 

Дескриптори Рівень 

0 Немає офіційного визнання 

1 Несанкціонований сертифікат про завершення / заява про 

виконання або значок, що підтверджує участь або завершення (a) 

2 Аутентифікований сертифікат або значок, який або (a) містить 

обмежену інформацію про природу курсу, природу досягнень 

учня та характер використовуваного процесу оцінювання, або (b) 

вказує, що навчається особистість була підтверджена в Інтернеті, 

але не було нагляду під час оцінювання (як це характерно для 
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MOOC з Coursera з підписом підпису) 

3 Свідоцтво про звільнення від вступного іспиту 

4 Сертифікат, що містить від 1 до 4 кредитів ECTS 

 Сертифікат, що містить мінімум 5 кредитів ECTS 

Продовження таблиці 3.1. 

Дескриптори Рівень 

 Сертифікат, що передбачає звільнення від визначеного модуля / 

курсу або частини кваліфікації в установі, що видає Сертифікат 

від акредитованої установи, який «(a) формально і чітко вказує, на 

чиї повноваження він виданий, надає інформацію про зміст, рівень 

та навантаження на навчання, штати що власник досяг бажаних 

цілей навчання, надає інформацію про використовувані методи 

тестування та перераховує отримані кредити відповідно до 

стандартної міжнародної системи або в іншому прийнятному 

форматі; (b) наочно і чітко ґрунтується на автентифікації [тобто 

особистість студента перевіряється] та (c) заявляє, що іспити 

проводилися під наглядом та визначає характер цього контролю» 

 Кредит для професійного розвитку 

 

Окремі провайдери освітніх послуг визначають різні форми валідації 

навчання, набутого через MOOC: 

(а) визнання попереднього навчання: включення попереднього навчання в 

оцінку заявки майбутнього студента; 

(b) артикуляція та визнання кредиту: визнання раніше закінченої освіти 

відповідно до результатів навчання, процесу та стандартів оцінювання 

приймаючого курсу, що зараховуються до зарахування до нагороди; 

(c) ліцензування: інтеграція MOOC або інших онлайн-курсів навчання, що 

надаються третьою стороною, в основну навчальну програму структурованого 

курсу, що призводить до кредитування курсу та нагороди вищої освіти; 

(d) взаємні домовленості: обмін онлайн-курсами на декількох 

постачальників, структурованих різними способами на навчальний процес та 

результати програм та нагороди вищої освіти. 

З цих форм визнання попереднього навчання та артикуляція та визнання 

кредиту пов’язані з валідацією.  

Слід відзначити, що організація, відповідальна за валідацію неформального 

та неформального навчання на національному рівні в США, ACE CREDIT, 

включила MOOC у свою програму визнання кредитів CREDIT. Заклади вищої 

освіти та роботодавці в країні та за її межами можуть використовувати 

рекомендації ACE CREDIT для прийняття своїх валідаційних рішень. Визнання 

обмежується додатками для подальших досліджень у вищих навчальних закладах, 

які є членами мережі ACE CREDIT (близько 1 400 в США). 
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На відміну від США, де включення MOOC до програми ACE CREDIT зіграло 

певну роль у новому наборі методів перевірки MOOC, у Європі не існує загальної 

основи для підтвердження отриманих результатів навчання, одержаних в МООС 

[41]. Рішення про визнання конкретного MOOC, як правило, відбувається в 

кожному конкретному випадку на рівні інститутів / викладачів.  

 

3.4.3. Сертифікація в МООС 

Один з головних способів підтвердження навчання, яке відбувається через 

MOOC, − це сертифікація. Часто сертифікати видаються платформами MOOC або 

спільно платформою MOOC та провайдером освітніх послуг.  

Однією з основних проблем при сертифікації є ідентифікація індивідуума. 

Традиційні підходи ідентифікації, як це відбувається під час складання іспит, не 

можливі за умови навчання через МООС.  

На сьогодні існує два підходи до вирішення проблеми. Перший полягає у 

тому, що окремі МООС-платформи використовують власні системи сертифікації. 

Наприклад, у 2013 році Coursera запустила перевірену систему сертифікатів 

Signature Track, яка через технологічні рішення забезпечує «прив’язку» 

сертифікату до посвідчення особи. EdX також обрав цю опцію і тепер 

використовує систему перевірених сертифікатів. Попри всю інноваційність 

підходу, питання ідентифікації особи, яка пройшла сертифікацію, до кінця не 

вирішено.  

Інших підхід полягає у тому, що деякі МООС-платформи пропонують 

«стандартний сертифікат про закінчення» окремого курсу та «перевірений 

сертифікат», який видається установою, що проводить сертифікацію у своїх 

екзаменаційних центрах (з цією установою МООС-платформа підписує контракт 

на проведення сертифікації). Основна відмінність двох сертифікатів у тому, що 

«перевірений сертифікат» дозволяє однозначно встановити особу учасника 

сертифікації.  

Поряд з проблемою ідентифікації індивідуума, не менш важливим, є питання 

надійності оцінювання під час сертифікації в МООС. В [41] наведена шкала 

надійності оцінювання.  

Так, рівень 0 вказує на відсутність оцінки надійності.  

Рівень 1 зазначає завершення діяльності за курсом, можливість проведення 

самооцінки або оцінки за допомогою автоматизованої перевірки (наприклад, 

запитання з декількома варіантами, подання коду програмування або подання 

тексту на основі кількості слів).  

Рівень 2 засвідчує проведення інтернет-перевірки з підтвердженою 

ідентичністю та без нагляду в режимі реального часу (наприклад, через Signature 

Track Coursera або через запис екрану та обличчя студента під час проведення 

іспиту). 

Рівень 3 передбачає подання курсових робіт та/або виконання практичних 

завдань за умови, що будуть ідентифіковані всі невідповідності стилю виконання 

робіт (це мінімізує ймовірність обману). Це звичайна практика на традиційних 
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онлайн-курсах, наприклад, онлайн-програми MBA. Також рівень 3 передбачає 

інтернет-перевірку з підтвердженням ідентичності у режимі реального часу.  

Рівню 4 відповідає експертиза на місці (включаючи виїзні іспити). Це 

найбільш ресурсоємний рівень надійності. 

Поряд із необхідністю вирішення проблеми валідації результатів навчання в 

МООС через офіційне визнання, постає необхідність розробки системи 

«однорангового» або «неакредитованого» визнанням. Необхідність паралельних 

систем розпізнавання обґрунтовується доцільністю як формальної сертифікації, 

так і необхідністю внутрішньої мотивації до навчання. Прикладом однорангового 

визнання можуть бути відкриті цифрові значки.  

 

3.4.4. Відкриті цифрові значки  

Відкриті цифрові значки є одним із інструментів розпізнавання результатів 

навчання в МООС. За визначення Badge Alliance [34], відкритий цифровий значок 

− це онлайн-запис про досягнення, який відстежує взаємодію спільнот, які видали 

цей знак, і роботу, яку потрібно виконати для його отримання. Відкриті цифрові 

значки можуть підтримувати пов’язані навчальні середовища, мотивуючи 

досягнення навчання та передачі інформації як у межах певних спільнот, так і в 

різних громадах та установах. Значки можуть вручатися автоматично за 

виконання завдань і можуть виступати як поступовий запис про їх виконання.  

Інфраструктура відкритих цифрових значків Mozilla http://openbadges.org/ 

дозволяє створювати та видавати значки, що деталізують конкретні навчальні 

досягнення індивідуума, а також посилається на додаткову інформацію та докази. 

Ці дані потім прив’язуються до ширшої системи відкритих значків, яка включає 

все більше число організацій, що розробляють та видають значки в різних 

контекстах. 

Відкриті цифрові значки ідентифікуються як: (а) інструмент мотивації учнів 

за допомогою «гейміфікації» або використання ігрових елементів, таких як бали, 

рівні балів у неігрових контекстах для мотивації «гравців»; (б) педагогічний 

інструмент для візуалізації навчальних досягнень та діяльності, дорожня карта, 

яка вказує на бажані напрямки дій; або стимулювати участь у певних заходах, 

таких як експертна оцінка; (в) обліковий запис або вказівник [41]. 

До переваг значків як облікових даних можна віднести більш деталізовану 

інформацію про вміння та навички, ніж повну кваліфікацію. Значки можуть також 

дозволяти індивідууму представляти свої результати навчання більш гнучко та 

цілеспрямовано, забезпечуючи при цьому більшу видимість та визнання вмінь та 

компетенції, набуті в інших контекстах, ніж формальна освіта. 

Питання розпізнавання, які обговорюються для сертифікатів, стосуються 

також значків: їх відповідність та привабливість залежить від того, що хоче 

індивідуум з ними робити та їх прийняття зацікавленими сторонами (наприклад, 

роботодавцями).  

Ключовим фактором для широкого визнання відкритих цифрових значків 

стане їх використання великими організаціями та професійними органами. 

Мотиваційний вплив на учнів буде досягнутий, якщо значки стануть бажаними та 

http://openbadges.org/
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досяжними, але при цьому складними. Аналогічно, роботодавці вважатимуть 

бажаними значки, якщо вони зможуть краще зрозуміти навички своїх заявників. 

Критерії, які використовуються для видачі значка, матимуть істотний вплив на цю 

бажаність, і дуже важливо, щоб з самого початку було застосовано правильний 

підхід. Не менш важливим, є питання об’єднання значків у загальну систему 

валідації результатів неформального й інформального навчання.  

 

Публікації за темою дослідження: 
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Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. Частина 2. С.23-26. URL: 
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2. Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. Застосування семантично розмічених 

відкритих енциклопедійних ресурсів для автоматизованого оцінювання 

результатів дистанційного навчання. Матеріали науково-практичної конференції 

«Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу». ДНУ «Енциклопедичне 
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3. Прийма С.М. Семантичне опрацювання результатів формального й 

інформального навчання. Матеріали міжнародного науково-практичного форуму 

«Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції» (21–22 червня 
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Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. Мелітополь: 

ФОП Однорог Т.В. 2019. Частина 2. С.92-95. URL: 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8558. 

4. Рогушина Ю. В., Гладун А. Я. Використання онтологічної моделі 

компетенцій для аналізу результатів неформального та інформального навчання. 
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державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною 

редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. 
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РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ СЕМАНТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА 

ДОКУМЕНТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО ТА 

ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

 

4.1. Багатомовний класифікатор європейських навичок, умінь, 

кваліфікації та професій 

Забезпечення справедливого та належного функціонування ринку праці та 

забезпечення того, щоб навички людей відповідали змінам, є ключовими 

пріоритетами національних урядів, зокрема урядами країн – членів ЄС. Для 

вирішення цього завдання, Єврокомісія розробила ESCO – багатомовний 

класифікатор європейських навичок, умінь, кваліфікації та професій, що доступні 

на 26 європейських мовах.  

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) – це 

багатомовний класифікатор європейських навичок, умінь, кваліфікації та 

професій (https://ec.europa.eu/esco/portal/home). Класифікація ESCO визначає і 

класифікує навички, компетенції, кваліфікації і професії, які мають значення для 

європейського ринку праці, освіти та професійної підготовки. 

Європейська Комісія розробила ESCO з наступними цілями: 

- для поліпшення зв’язку між освітою і професійною підготовкою, 

сектором і ринком праці ЄС; 

- для підтримки географічної і професійної мобільності в Європі; 

- для більш прозорішого і легшого доступу до даних для використання 

різними зацікавленими сторонами, такими як державні служби зайнятості, 

статистичні організації та освітні організації; 

- для полегшення обміну даними між роботодавцями, працівниками освіти 

та осіб, що шукають роботу, незалежно від мови чи країни; 

- для підтримки на основі фактичних даних політики рішень за рахунок 

підвищення збору, зіставлення і поширення даних в області навичок і 

статистичних інструментів, а також дозволяє краще аналізувати пропозиції 

кваліфікованої робочої сили і попиту в реальному часі на основі великих обсягів 

даних. 

У багатомовному класифікаторі ESCO поєднуються як роботодавці, які 

бажають знайти потрібних людей для своїх вакансій, так і шукачі роботи, які 

шукають відповідні робочі місця для своїх навичок. Класифікатор ESCO поєднує 

ринок праці і ринок освітніх послуг, адже, з одного боку, допомагає провайдерам 

освіти краще розуміти потреби ринку праці та адаптувати відповідно умовам 

навчальні програми, а з іншого боку − допомагає роботодавцям розуміти 

результати навчання, що набуті фахівцями, котрі шукають роботу.  

Не менш важливим є той факт, що класифікатор ESCO об’єднує ринки праці 

з різних країн-членів, дозволяючи здобувачам роботи та роботодавцям більш 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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ефективно спілкуватися з навичками, навчанням та роботою на будь-якій обраній 

європейській мові. 

Класифікатор ESCO є основою кількох ініціатив Європейської Комісії у 

сфері навичок та кваліфікацій, спрямованих на підвищення прозорості ринку 

праці та освітніх систем, стимулювання мобільності та створення можливостей: 

Програма нових навичок для Європи, EURES, Рекомендація щодо ЄКС, 

EUROPASS та ЄС Навички Панорама. Найголовніше, що ESCO є результатом 

спільних зусиль. Зацікавленість сторін дозволило ESCO стати реальністю: 

національні органи влади, соціальні партнери, державні служби зайнятості, 

експерти з ринку праці, галузеві організації та навчальні заклади та інші.  

Структура ESCO 

В основі класифікатора ESCO три основні елементи: 

- професії; 

- знання, навички та компетенції; 

- кваліфікації. 

Всі три елементи взаємопов’язані один з одним та дозволяють ESCO 

організувати термінологію для європейського ринку праці і сектору освіти / 

навчання послідовно, прозоро та ефективного використання. 

Кожна концепція професії і навичок ESCO має принаймні один термін для 

кожного з 26 мов ESCO: кращий термін. Він не використовується повторно для 

іншого заняття або навичок на одній мові і тому є унікальним. З групи термінів з 

аналогічним значенням кращим терміном є той, який найкраще відображає 

професію або вміння. Мова може містити більше одного терміну, щоб посилатися 

на одне і те ж / аналогічне поняття, і тому ESCO може містити кілька термінів на 

кожне поняття на кожній мові. Неприйнятні терміни можуть бути синонімами 

(слова зі схожими або однаковими значеннями), але можуть також бути 

варіантами орфографії, скорочення і ін. Вони регулярно використовуються 

здобувачами, роботодавцями або навчальними закладами для позначення понять, 

котрі описані у класифікації з переважним терміном. 

ESCO також фіксує терміни, які зазвичай використовуються на ринку праці 

для позначення професії, але також вважаються застарілими, помилковими або 

політично невірними. Вони називаються прихованими термінами, оскільки вони 

корисні для цілей індексування, пошуку і текстового пошуку, але вони не видно 

для кінцевих користувачів. При пошуку прихованого терміна на порталі ESCO 

користувач автоматично перенаправляється на заняття з його кращим терміном. 

Прихований термін не відображається. 

 

Професії 

Елемент Професії – це опис усіх професій, що мають значення для 

європейського ринку праці. На сьогодні ESCO містить опис 2 942 професій. 

Професії в ESCO 

«Професія» – це не те саме, що «Робота». Їх відмінність заснована на 

наступних визначеннях: 



60 
 

- Професія – це множина робіт, основні завдання та обов’язки, яких 

характеризуються високим ступенем спорідненості; 

- Робота – це множина завдань і обов’язків, що здійснюються або 

призначено одній людині для конкретного роботодавця, включаючи самостійну 

зайнятість. 

Опис Професій в ESCO передбачає: 

- відповідну професію на рівні ЄС, незалежно від розміру бізнесу; 

- самозайняті професії; 

- робота на добровільних засадах; 

- робота на основі прожиткового мінімуму; 

- робота декоративно-прикладного мистецтва; 

- політичні мандати в разі, коли вони представляють собою роботу 

(наприклад, мер). 

 

Профілі Професій 

Кожна концепція Професії описує сенс професії, а також надає корисні 

відомості про неї (метадані). 

Основним елементом, який визначає професії в ESCO, є основна ідея або 

розуміння того, що таке заняття і як воно відрізняється від інших професій. Вони 

фіксуються в описі і області примітки. 

- Опис в ESCO є текстовим полем, що містить коротке пояснення сенсу 

професії та її розуміння. Найважливіше, що він роз’яснює семантичні межі 

професії. З цієї причини для кожного заняття ESCO завжди передбачено опис. 

- Примітка щодо сфери діяльності в ESCO іноді використовується, щоб 

зробити речі менш неоднозначними. У ній висвітлюються особливості, які 

знаходяться в межах сфери діяльності, і перенаправляє користувача на подібні 

професії, які не входять до сфери професії. 

Якщо офіційне визначення, яке є або загальноприйнятим, або юридично 

обов’язковим для всіх країн ЄС, є доступним, це фіксується у полі визначення. 

Особливо це стосується визначень, узгоджених соціальними партнерами на 

європейському рівні або визначення, які передбачені законом. 

 

Регульовані професії 

Роботодавці та шукачі роботи можуть використовувати ESCO для отримання 

інформації про професії та навички, що мають відношення до ринку праці. Проте, 

вони також повинні знати, чи є які-небудь правові вимоги, пов’язані з професією. 

Тому слід враховувати закони, що регулюють доступ до професій.  

ESCO гарантує, що громадяни можуть легко зібрати інформацію про те, як 

професії регулюються в кожній державі-членові ЄС, коли вони шукають роботу. 

Надаючи пряме посилання на Базу даних регульованих професій 

(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/), ESCO підвищує прозорість 

щодо юридичних вимог цих професій. 

 

 



61 
 

 

 

Знання, навички та компетентність у професійних профілях 

Кожна Професія в ESCO пов’язана з основними та додатковими Знаннями, 

Навичками та Компетентністю: 

- основними є знання, навички та компетенції, які зазвичай мають 

відношення до професії, незалежно від робочого контексту, роботодавця або 

країни. 

- додатковими є знання, навички та компетенції, які можуть бути 

актуальними або виникати при роботі за професією залежно від роботодавця, 

робочого контексту або країни. Додаткові знання, навички та компетенції дуже 

важливі для узгодження роботи, тому що вони відображають різноманітність 

робочих місць у межах однієї професії. 

 

Структура елемента Професії 

Професії в ESCO структуровані шляхом їх зіставлення з Міжнародною 

стандартною класифікацією професій (ISCO-08), яка була розроблена 

Міжнародною організацією праці (МОП). Заняття ESCO та їх ієрархія ISCO-08 

складають елемент Професії в ESCO. 

ISCO-08 забезпечує чотири верхніх рівня, в той час професії в ESCO 

забезпечує п’ятий та нижні рівні. Кожне заняття ESCO призначається одній групи 

одиниць ISCO-08 (навіть якщо вони не пов’язані безпосередньо з ним, наприклад, 

якщо вони знаходяться на шостому або сьомому рівні). 

 

Первинна ієрархія Професій 

Професії в ESCO описані на різних рівнях, в залежності від використовуваної 

мови і вимог ринку праці. Проте, вони можуть відрізнятися між групами країн 

(наприклад, деякі держави-члени, можливо, будуть охоплювати різні типи 

працівників, в той час як для інших це заняття може бути незначним). Для того, 

щоб ESCO могла враховувати обидва випадки, деякі професії мають більш вужчі 

відносини між ними. 

При цьому, тільки професії, що мають відношення для європейського ринку 

праці, включені в ESCO. Таким чином, більш детальні заняття не обов’язково 

будуть охоплювати весь обсяг більш загального поняття. 

 

Знання, навички та компетенції 

Елемент «Знання, Навички та Компетенції» (часто скорочено «Навички») 

надає повний перелік навичок, які мають відношення до європейського ринку 

праці. ESCO містить 13 485 навичок. 

 

Елемент «Знання, Навички та Компетенції» включає в себе знання, навички 

та компетенції, які визначені наступним чином: 
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- знання: сукупність фактів, принципів, теорій і практик, які пов’язана з 

областю роботи або навчання. Знання описується як теоретичне та / або фактичне, 

і є результатом засвоєння інформації через навчання. 

- навички: здатність застосовувати знання та використовувати ноу-хау для 

виконання завдань і вирішення проблем. Навички описуються як когнітивні 

(пов’язані з використанням логічного, інтуїтивного і творчого мислення) або 

практичні (пов’язані з використанням спритності рук і використанням методів, 

матеріалів, інструментів та обладнання). 

- компетенції: здатність використовувати знання, навички та особисті, 

соціальні і / або методологічні здібності у роботі або навчанні, а також в 

професійному та особистісному розвитку. 

Хоча поняття «навички» і «компетенції» часто використовуються як 

синоніми, їх все таки потрібно відрізняти. «Навички» відноситься до 

використання методів або інструментів в конкретних умовах і відносно певних 

завдань. «Компетентність» ширше і відноситься до здатності людини, перед 

новими ситуаціями і непередбаченими проблемами, використання і 

застосовування знань і навичок в області незалежної і самостійного шляху. При 

цьому, слід відзначити, що немає жодної різниці між навичками та 

компетенціями, які описаними в елементі «Знання, Навички та Компетенції» 

ESCO. 

 

Зміст групи «Навички» 

ESCO надає метадані з групи «Навички» у розрізі кожної професії, 

включаючи наступні: 

- Переважний термін, який використовується, щоб представити поняття. 

- Неосновні терміни (синоніми, варіанти правопису, абревіатури і т.д.). 

- Приховані терміни (наприклад, застарілі, з помилками або політично 

некоректні терміни). 

- Зауваження про сферу, яке роз’яснює семантичні межі поняття. 

- Тип вміння: I) поняття навичок / компетенції або II) поняття знань. 

- Відносини з професіями ESCO. Це показує, для яких професій знання, 

навички або компетентність, як правило, актуальна, і ті, для яких вони не є 

обов’язковим. У деяких випадках відносини будуть показувати, як знання, вміння 

або компетентність має важливе значення для інших знань, навичок і 

компетенцій. Відносини також включають в себе відмінність між істотним і 

необов’язковим. 

- Рівень повторного використання, який вказує на те, наскільки широко 

можна застосовувати знання, вміння або компетентності. Це дуже важливо для 

підтримки професійної мобільності. ESCO виділяє чотири рівні для повторного 

використання навичок: 

- трансверсальні знання, навички та компетенції мають відношення до 

широкого кола професій та секторів; 

- міжгалузеві знання, навички та компетенція мають відношення до 

професій в різних галузях економіки; 
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- спеціальні знання, навички та компетенції, що стосуються сектору, є 

специфічними для одного сектора, але мають відношення до більш ніж однієї 

професії у цьому секторі; 

- спеціалізовані знання, навички та компетенції зазвичай застосовуються 

лише в межах однієї професії чи спеціалізації. 

 

Трансверсальні знання, навички та компетенції  

Як уже згадувалося вище, трансверсальні знання, навички та компетенції 

мають відношення до широкого спектра професій і галузей економіки. Вони часто 

згадуються в якості основних, базових або «м’яких» навичок і є наріжним 

каменем для розвитку особистості людини. 

У елементі «Навички», трансверсальні навички та компетенції організовані в 

ієрархічну структуру з наступними п’ятьма заголовками: 

- мислення; 

- мова; 

- застосування знань; 

- соціальна взаємодія; 

- відносини та цінності. 

 

Обидва поняття та ієрархічна структура знань, навичок і компетенцій були 

розроблені міжсекторною контрольною групою. Розробка була заснована на 

аналізі широкого існуючих спектра національних і галузевих класифікацій, 

Європейський словник навичок і компетенцій (DISCO) та інші джерела. 

 

Контекстуалізація вмінь 

Контекстуалізація навичок є методом створення знань або навичок і 

компетентності понять, аналізуючи, як трансверсальні навички, компетенції та 

знання застосовуються в конкретному контексті галузі або професії. Це дозволяє 

трансверсальні знання, навички та компетенції, які є досить абстрактними, щоб 

довести до більш детального рівня, так, що вони можуть бути використані 

безпосередньо в професійних профілях.  

Підгрупа «Навички» в ESCO містить 13 485 елементів, що структуровані в 

один з чотирьох різних способів: 

- через їх відносини з професіями, використовуючи професійні профілі 

у якості точки входу; 

- через ієрархію (тільки для трансверсальних знань, навичок і 

компетенцій); 

- через відносини, які вказують, як знання, навички та компетенції мають 

відношення до інших знань, навичок і компетенцій (зокрема, у випадках 

контекстуалізації навичок); 

- через функціональні колекції, які дозволяють підрозділи групи 

«Навички» повинні бути обрані, відповідно до мети він буде використовуватися. 

Наприклад, організація може хотіти використовувати ESCO для реалізації 

редактора CV, в якому користувач може вказати його / її мовні навички. 
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Організація не має потребу в усіх навичках ESCO в цьому розділі CV, тільки 

мовні навички. Якщо користувач шукає «Китайський» в цьому розділі, система 

повинна запропонувати «китайський», «розуміти розмовний китайський», 

«розуміти письмовий китайський» або «взаємодіяти в усній формі китайською», 

але не «традиційну китайську медицину». Функціональна колекція дозволить 

користувачеві вибрати саме ті навички (або професії), які він / вона шукає. ESCO 

v1 включає в собі три функціональні колекції: цифрові навички; мовні навички та 

трансверсальні навички. 

 

Елемент «Кваліфікації» 

Елемент «Кваліфікації» містить інформації про повний список кваліфікацій, 

що мають значення для європейського ринку праці. 

 

Зміст кваліфікаційної групи 

Кваліфікації в ESCO відбуваються з двох джерел: 

- Національні бази даних про кваліфікацію держав-членів. Ці кваліфікації 

включені в Національні кваліфікаційні рамки, на які посилаються ЄРК. 

- Інші кваліфікації, які безпосередньо надаються органами, що їх 

присуджують. Вони не є частиною національних кваліфікаційних рамок, але 

також мають відношення до європейського ринку праці. Вони включають 

приватні, галузеві та міжнародні кваліфікації. 

На відміну від груп «Професії» і «Навички», група «Кваліфікації» 

заповнюється виключно зовнішніми джерелами, а не даними, створеними 

Європейською Комісією. 

 

Принципи 

При зборі інформації про індивідуальні кваліфікації Єврокомісія застосовує 

такі принципи: 

- Субсидіарність: компетенції держав-членів, їх різні традиції системи 

освіти та навчання там, де це можливо, автономію присуджують органам, які 

повністю дотримуються. 

- Підхід до результатів навчання: ESCO варто підходити до результатів 

навчання, який виражає те, що хтось знає, розуміє і може зробити по завершенні 

навчального процесу. 

- Подолання розриву в комунікації: інформація про кваліфікацію може бути 

пов’язана з рівнем навичок, які підтримують тіснішу співпрацю між зайнятістю та 

освітою / навчанням. 

- Прозорість: інформація про кваліфікацію повинна бути повністю 

прозорою. Це включає інформацію, яка потрібна суб’єктам ринку для оцінки 

якості та правдивості кваліфікації. 

- Оновленість: дані про кваліфікацію повинні бути оновлені, що 

показує реальний ландшафт кваліфікації в Європі. 

 

Інформація про кваліфікацію в ESCO 
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Еталонна кваліфікація підтримує розуміння індивідуальних кваліфікацій, 

необхідних роботодавцям, державним і приватним службам зайнятості, учням, 

працівникам, особам, які шукають роботу, постачальникам освіти та підготовки 

кадрів та іншим суб’єктам. Ця інформація повинна бути максимально повною і 

прозорою для задоволення їх потреб.  

Практика використання класифікатора ESCO показала його ефективність 

низкою міжнародних інституцій. Зокрема, Європейська служба зайнятості 

(EURES – European Employment Services)) –мережа, яка об’єднує близько 400 

«євро-радників» з національних служб зайнятості, асоціацій роботодавців, 

профспілок, місцевих та регіональних органів влади і вищих навчальних закладів 

активно використовує класифікатора ESCO. Європейська служба зайнятості 

(EURES) створена для підвищення дієвості спільного ринку праці, оскільки 

потенційні робочі-мігранти мають отримувати достовірну інформацію стосовно 

кількості та суті вакансій у країнах Спільноти, а також професійні вимоги до 

можливих кандидатів. На відміну від державних служб зайнятості, EURES не 

опікується пошуками роботи, але надає необхідну інформацію для тих, хто шукає 

роботу за кордоном: адреси інтернет-порталів з пошуку роботи; загальну 

інформацію про країну; систему оподаткування; соціальні гарантії; інформацію 

про дозвіл на роботу і дозволи на проживання; умови проживання в країнах ЄС; 

законодавство, що регулює трудові відносини тощо. EURES має єдиний 

інформаційний інтернет-ресурс зі збору даних про наявність робочих вакансій по 

всій Європі. На сайті європейської служби зайнятості EURES оприлюднена 

інформація більш ніж про мільйон вакансій, наявних у всіх країнах Євросоюзу. 

Люди потрібні як для виконання нескладних робіт, так і на керівні посади. Всі 

відомості можна отримати абсолютно безкоштовно, до того ж доступні вони на 

двадцяти мовах. Веб-сайт європейської служби зайнятості EURES: 

http://ec.europa.eu/eures/.  

Мета EURES полягає в наступному: доступ громадян, що шукають роботу, і 

роботодавців до інформації та консультацій для полегшення переміщення робочої 

сили і прозорості на ринку праці в рамках ЄС; обмін між партнерами мережі 

EURES інформацією про вакансії, профіль регіональних ринків праці й умови 

життя та праці; створення справжнього європейського ринку праці з огляду на 

поліпшення умов вільного переміщення працівників у межах ЄС, сприяння 

максимальній прозорості ринків. Таким чином, EURES надає послуги 

громадянам, які бажають скористатися принципом вільного переміщення робочої 

сили. Ці послуги містять в собі три види: інформацію, консультації, набір і 

розстановку кадрів (роботу-відповідність). Зокрема, серед послуг, що 

пропонуються EURES, є такі: бази даних про вакансії; допомога та індивідуальні 

консультації для підготовки заявок і резюме; інформаційні послуги для 

роботодавців; інформація про життя і роботу в країнах ЄС; інформація про 

тенденції на європейському ринку праці. У контексті Європейської стратегії 

зайнятості мобільність робочої сили є не тільки основним правом, а й 

інструментом, який допомагає ринку праці адаптуватися до змін. Таким чином, 

EURES відіграє все більш важливу роль у виявленні надлишків і дефіциту робочої 

http://ec.europa.eu/eures/
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сили в різних секторах, в подоланні вузьких місць щодо кваліфікації працівників. 

Мережа також сприяє поліпшенню можливості працевлаштування, особливо 

молоді, шляхом набуття професійного досвіду за кордоном. 

Портал EURES є ключовою системою для забезпечення мобільності в ЄС. У 

ньому розміщено 1 310 554 вакансії, 340 768 резюме та 10 025 зареєстрованих 

роботодавців. Це допомагає тим, хто бажає знайти роботу за кордоном, і пропонує 

європейським роботодавцям та іншим зацікавленим сторонам різноманітні 

послуги та інформацію, що охоплює всі аспекти рекрутингу з інших європейських 

країн. 

 

4.2. Методи семантичної ідентифікації та документування результатів 

неформального й інформального навчання 

В останні десятиріччя все більше розповсюдження Web-технологій та 

переорієнтація на використання інформаційних ресурсів Web принципово 

змінили спосіб обміну відомостями на ринку праці, в значній мірі визначивши 

потребу в застосуванні сучасних технологій керування знаннями. Розвиток 

обчислювальної техніки, засобів збереження даних та програмного забезпечення 

для їх аналізу дозволяють зараз обробляти надвеликі великі масиви даних (Big 

Data), які стають доступними для роботодавців, приміром, шляхом використання 

соціальних мереж. Це змінює традиційну, поширену модель найму, в яких 

роботодавці формулюють свої вимоги і чекають на відповідного кандидата. 

Роботодавці тепер все частіше самі шукають кандидатів, і такий активний пошук 

став важливою стратегією найму. Це вимагає від роботодавців розуміння 

кваліфікаційних профілів потенційних кандидатів і використання цієї інформації 

у пошуках. 

Зараз суб’єкти, що представлені на ринку праці, отримують змогу описувати 

свої пропозиції або вимоги через різні неформалізовані характеристики, які часто 

є нематеріальними (наприклад, командний дух, соціальні навички, лідерські 

навички). Для опису таких характеристик можуть використовуватися різні 

терміни, і тому виникає проблема співставлення семантики таких описів. 

Вирішувати таку проблему мають семантичні технології, які спрямовані на 

обробку інформації на рівні знань, тобто здатні формалізувати, аналізувати та 

обробляти зміст інформаційних ресурсів. Вони базуються на застосуванні знань 

тієї предметної області, для якої вирішується задача, та знань щодо користувачів 

цих ІТ, та забезпечують автоматизований аналіз інформації у Web. Одним з 

результатів такої обробки є досягнення семантичної сумісності відкритих освітніх 

ресурсів, яка дозволяє ІТ-системам використовувати і інтегрувати інформацію з 

різних джерел й баз даних. Це потребує розвитку відповідних моделей, методів, 

мов та технологій.  

У найбільш узагальненому розумінні семантична ідентифікація певного 

фрагменту даних полягає у встановленні його зв’язку з елементом опису знань 

предметної області та явним визначенням змісту такого зв’язку. 

Сьогодні для цього широко застосовуються онтології. Наприклад, онтологія 

певної предметної області може бути використана для результатів навчання в цій 
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області, якщо окремі фрагменти резюме потенційного працівника пов’язані із 

поняттями такої онтології тими відношеннями, що також формалізовані засобами 

саме цієї онтології. 

4.2.1. Використання технологій Semantic Web для семантичної 

ідентифікації результатів неформального й інформального навчання 

Одним з найбільш популярних проєктів, пов’язаних із обробкою 

розподілених знань, є Semantic Web, запропонований автором WWW Т.Бернесом-

Лі. Semantic Web пропонує потужний практичний підхід до отримання засобів 

керування великою кількістю інформації та інформаційних сервісів. Метою цього 

проєкту є перетворення усієї сукупності наявних ІР, досяжних через Web, на 

розподілену гетерогенну базу знань. Основними компонентами Semantic Web є 

онтології, Web-сервіси та програмні агенти. Для їх подання в рамках Semantic 

Web розроблені наступні відкриті стандарти подання знань, як мова подання 

онтологій OWL, стандарт опису метаданих ІР RDF, та мова запитів до цих 

формалізованих знань SPARQL.  

На сьогодні проєкт Semantic Web активно розвивається, з’являються нові 

мови, стандарти та інструментальні засоби, а також удосконалюються наявні. 

Тому доцільно в процесі розробки інтелектуальної прикладної системи, що 

базується на використанні ресурсів Web, орієнтуватися саме на ці результати і 

створювати семантичні Web-сервіси, що можуть ефективно використовувати всі 

переваги нового інформаційного середовища. Використання онтологічного 

аналізу забезпечує можливість перенесення знань до нових застосувань, 

автоматизованого експорту відомостей із семантично розмічених ІР та побудови 

спільної термінологічної основи для взаємодії між різними ресурсами та 

інформаційними системами. Технології Semantic Web легко інтегруються з 

іншими сучасними Web-технологіями, такими як інтелектуальні Wiki (приклад – 

Semantic MediaWiki).  

Зважаючи на це, пропонуємо у розробці системи, призначення якої полягає у 

формуванні паспорту набутих компетенцій, пошуку вакансій та співставлення 

компетенцій з вимогами до вакансії на основі моделі ESCO, використовувати 

наступні технології Semantic Web: 

- для персоніфікації взаємодії з користувачами створюють персональні 

програмні агенти для кожного з потенційних роботодавців, пошукачів вакансій та 

осіб, що отримують або збираються отримати певну освіту; 

- система має забезпечувати семантичні Web-сервіси для підтримки таких 

функцій, як: 

– реєстрація та пошук вакансій;  

– реєстрація та пошук резюме; 

– співставлення вакансій та резюме на семантичному рівні; 

– пошук освітніх організацій, спроможних надати певну кваліфікацію або 

освіту; 

– співставлення навчальних курсів та програм із професіями; 

- взаємовідношення між професіями, роботами, знаннями, навичками, 

компетенціями та кваліфікаціями, між термінами та поняттями тощо, а також між 
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їх характеристиками формалізуються за допомогою онтології (або набору 

онтологій, що описують національні або регіональні набори цих понять). Крім 

того, використання знань із зовнішніх онтологій дозволяє зробити виконання 

сервісів більш персоніфікованим (приміром, враховувати територіальну 

близькість освітніх закладів або місць працевлаштування). 

Щоб подібні системи були достатньо динамічними та здатними враховувати 

зміни в навколишньому світі, потрібно забезпечити отримувати інформацію із 

ресурсів Web. 

Для цього потрібно використовувати інформаційні системи, здатні за 

онтологічними моделями знаходити релевантні документи [66]. Важливим 

елементом такої системи є її онтологічна модель. 

Онтологічний аналіз є ефективним засобом для моделювання уявлень 

про різноманітні ПрО, який дозволяє відображати їх семантику [65].  

Для того, щоб формалізувати основні поняття ESCO та взаємини між ними, 

будемо використовувати наступну формальну модель онтології 

 

T,F,R,XO           (4.1) 

 

Ця модель складається з таких елементів:  

− indcl XXX   – множина основних понять онтології, де clX – множина 

класів, indX  – множина екземплярів цих класів, таких, що Aa,XAXa clind  ; 

− }p{}r{rR jicl_ier   – множина відношень між класами та екземплярами 

класів онтології, де cl_ierr  – ієрархічне відношення, що може встановлюватися між 

класами онтології і властивостями класів і характеризується такими 

властивостями, як антисиметричність і транзитивність, clclcl_ier XX:r  ; }r{ i  – 

множина об’єктних властивостей, що установлюють відношення між 

екземплярами класів:   indindi Xb,bXa,ar  , indindi XX:r  ; }p{ j  – множина 

властивостей даних, що встановлюють відношення між екземплярами класів і 

значеннями:   Tt,tXa,ap indi  , ConstX:p indi  , такі, що усередині множин 

об’єктних властивостей і властивостей відношень також можуть існувати 

ієрархічні відношення obj_ierr , }r{}r{:r iiobj_ier  і data_ierr , }p{}p{:r jjdata_ier  ;  

− F  – множина характеристик класів онтології, екземплярів класів і їхніх 

властивостей; 

− T  – множина типів даних (наприклад, рядок, ціле). 

З точки зору вирішуваної задачі основні класи майбутньої онтології – це 

компетенція; професія; кваліфікація; знання; навички; а також ті суб’єкти, з якими 

можуть бути пов’язані ці класи: власники (потенційні працівники, що мають певні 

знання та навички), замовники (роботодавці) та провайдери (особи та організації, 

що надають освітні сервіси, які дозволяють збільшувати кваліфікації).  

Таким чином, онтологія містить наступні класи clX  (перелік класів 

впорядковано за абеткою, а не за значущістю): знання, кандидат на посаду, 
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кваліфікація, компетенція, країна, курс, навичка, паспорт освіти, поняття, 

провайдер курсу, професія, робота, роботодавець, термін. 

За потребою ці класи уточнюються та доповнюються підкласами та 

властивостями. Приміром, навички поділяються на «м’які» та «жорсткі», на 

основні та додаткові. 

Використання онтологічної моделі дозволяє чітко та однозначно встановити 

зв’язки між цими класами та забезпечити їх уніфіковане спільне розуміння [70]. 

Важливо, що така модель фіксує не тільки ієрархічні відношення }r{ i , але й 

специфічні для предметної області зв’язки 
}p{ j . Приміром, можна явно вказати, 

що роботодавець задає кваліфікацію, яку повинен мати кандидат на посаду, а 

паспорт освіти для кандидата на посаду може змінювати провайдер курсу, 

вносячи додаткові навички та кваліфікації до паспорту освіти, що пов’язаний із 

цим кандидатом на посаду. Використання редактору онтолоій Protégé дозволяє 

візуалізувати ці відношення у вигляді, зрозумілому користувачам системи. 

Екземпляри деяких класів indX  вносяться до онтологічної моделі. Приміром, 

екземпляри «Навички» містить елементи, що імпортовані з ESCO. Іншими 

екземплярами онтологічна модель поповнюється в процесі функціювання 

системи. Приміром, це профілі кандидатів на посаду, запити роботодавців та 

пропозиції провайдерів освітніх послуг.  

Ця модель описана мовою OWL Light та може бути візуалізована засобами 

редактору онтологій Protégé. OWL Lite (так само як OWL DL і OWL 2.0) 

базуються на дескриптивній логіці ALC (Attributive Language with Complements), 

що гарантує скінченність логічного виведення на цій онтології. В моделі описані 

властивості класів (як об’єктні властивості, так і властивості даних) та 

відношення між базовими термінами та їх підкласами [71].  

Кожен екземпляр ІО Xx  може бути представлений як 

     ,d,r,x,r mjdatakiobj , де  

- 
iobjr  – об’єктні властивості онтології ПрО,  

- 
jdatar – властивості даних онтології ПрО,  

- kx  – довільні екземпляри різних класів ІО,  

- md  – константи різних типів.  

Кожна 
iobjr може розглядатися як    

mi
out

1i
out

ki
in

1i
iniobj X,...,XX,...,X:r  , 

тобто для кожної об’єктної властивості визначається область значення та область 

визначення з підмножин ІО. 

Екземпляри різних класів в онтології пов’язані різними об’єктними 

властивостями 
iobjr . Об’єктна властивість асоціації не має додаткових обмежень 

(таких як транзитивність, симетричність тощо) і тому не відображає додаткову 

семантику, що дозволяє подавати їх мовою OWL Light. Крім того, в онтології 

використовуються семантично навантажені об’єктні властивості, такі як 

«потребує попереднього вивчення», «базується на рівні освіти» тощо, які можуть 

мати додаткові обмеження. 
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4.2.2. Приклади використання онтологічного аналізу для семантичної 

ідентифікації результатів неформального й інформального навчання  

Розглянемо більш детально методи використання онтологічного аналізу для 

семантичної ідентифікації результатів неформального й інформального навчання 

на конкретному прикладі з домену інформаційної безпеки (ІБ). Більш детально ця 

задача проаналізована у [8].  

ІБ – великий та динамічний домен зі складною структурою, в якому дуже 

часто з’являються нові терміни, а старі змінюють зміст, що ускладнює 

узгодження різних підходів до подання знань щодо ІБ. Крім того, великий обсяг 

документів (стандартів, протоколів, описів) з ІБ має великий обсяг та слабо 

структурований. Тому для його обробки доцільно застосовувати методи аналітики 

великих даних – нової технології, що надає можливість збору, зберігання, 

обробки та візуалізації цих величезних обсягів даних. Така аналітика враховує 

основні характерні властивості великих даних [55].  

Вибір даної предметної області визначається специфікою домену 

інформаційної безпеки та необхідністю отримання відповідних результатів 

навчання спеціалістами з інших напрямків знань: ситуація щодо зберігання, 

обміну й обробки інформації, що характеризується інтенсивним впровадженням 

інформаційних технологій, потребує, щоб інформація була захищеною та 

безпечною одночасно. Сьогодні питання ІБ стає наріжним каменем у діяльності 

кожної організації чи житті особистості. Під інформаційною безпекою розуміють 

захищеність інформації й усієї організації від навмисних або випадкових дій, що 

приводять до завдання збитків її власникам або користувачам. Сфера ІБ – це дуже 

динамічна сфера, що потребує постійного відстеження відомостей, які надходять 

як із внутрішніх, так із зовнішніх інформаційних ресурсів. Використовуючи дані з 

мереж та комп’ютерів, аналітики можуть видобути корисну інформацію з даних, 

використовуючи аналітичні методи та процеси. Для прийняття рішень в системах 

інформаційного захисту використовують аналітику великих даних (Big Data) [76]. 

Саме з цих даних потрібно здобувати й відомості щодо компетенцій, які потрібні 

спеціалістам для вирішення задач в сфері ІБ.  

Актуальність цього визначається такими факторами: 

− експоненціальний ріст кількості персональних комп’ютерів, мобільних 

пристроїв та інших засобів для обміну інформацією; 

− стрімке розширення кола користувачів, що безпосередньо мають доступ 

до цифрових мереж та інформаційних ресурсів;  

− грандіозне збільшення об’ємів інформації, що накопичується, 

зберігається та обробляється з допомогою засобів автоматизації; 

− бурхливий розвиток апаратно-програмних засобів та технологій, що не 

відповідають сучасним вимогам безпеки; 

− невідповідність між надшвидким розвитком засобів обробки інформації, 

вітчизняної теорії інформаційної безпеки та розробкою міжнародних стандартів і 

правових норм, що забезпечать необхідний рівень захисту інформації; 
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− інформаційна війна в країні і навколо країни, зумовлена зовнішньою 

агресією; 

− кіберзлочини, що іноді набувають державно важливого значення тощо. 

ІБ – це захист інформаційних систем, як апаратних, так і програмних засобів, 

від крадіжок, несанкціонованого доступу та розголошення, а також від навмисної 

чи випадкової шкоди.  

Складність використання великих даних для аналітики у ІБ часто виникає 

через відсутність описів метаданих наборів даних. Для повторного використання 

даних потрібно якомога більше інформації про походження цих даних; повна 

історія методів, що використовуються для збору, супроводу та аналізу. Наявність 

метаданих збільшують ймовірність того, що набори даних будуть повторно 

використані правильним чином. Тому методи, що можуть бути використані для 

рішення даної проблеми, мають бути масштабовані для даних великого обсягу та 

складної структури.  

Розвиток діджіталізації усіх сфер життєдіяльності сучасного суспільства [64] 

посилив потребу в засобах захисту інформації та в обізнаності в сфері ІБ 

найрізноманітніших користувачів та розробників інформаційних технологій. Тому 

значна кількість людей отримували знання в процесі самостійного навчання, 

тобто здобуваючи неформальну та інформальну освіту в цій сфері. Від так, 

отримати формальне визнання їх компетенцій для роботодавців, що відповідають 

чітким критеріям та вимогам до посадових обов’язків, досить складно через 

постійні зміни в термінологічній сфері. 

Це викликає потребу узгодження термінології ПрО з тими структурами 

знання, які пов’язані із сучасними стандартами в ІБ. Але таких стандартів дуже 

багато і відслідковування усіх змін може застосовувати методи роботи, 

розроблені для Big Data. 

Сьогодні переважна частина інформаційних ресурсів в домені ІБ 

представлена у вигляді неструктурованих даних, але вже широко застосовується 

онтологічний аналіз для їх семантичної обробки. 

Для програмних розробок в сфері ІБ характерна інтелектуалізація, яка 

дозволить випередити загрози, які можуть спричинити атаки на основі APT 

(розширені постійні загрози), фішинг та викупне програмне забезпечення. Тому 

починає викликати великий інтерес створення онтологій, які у сукупності мають 

охопити набір понять і категорій цієї ПрО, їх властивості та взаємозв’язки між 

ними. Онтології в ІБ перетворилися зараз на активного постачальника 

взаємозв’язків елементів даних, який може використовувати машинне навчання та 

алгоритми штучного інтелекту для адаптації до змін у середовищі [63].  

Уніфікована онтологія кібербезпеки (UCO) [77] призначена для підтримки 

інтеграції знань в системах ІБ та має уніфікувати найбільш вживані стандарти 

кібербезпеки. Онтологія включає та інтегрує різнорідні схеми даних та знань з 

різних підсистем ІБ та найчастіше використовуються стандарти ІБ для спільного 

доступу та обміну. UCO може слугувати ядром знань для домену ІБ. 
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В сфері ІБ вже створено велику кількість онтологій, що відображають різні 

окремі аспекти цієї ПрО. Наприклад, дослідники розробили онтології 

застосування для ідентифікації та класифікації мережних атак: 

• онтологія для розрізнення стану безпеки мережі [35]; 

• онтологія виявлення вторгнень [86]; 

• онтологія для автоматизованої класифікації мережних атак [80]; 

• онтологія прогнозування потенційних мережевих атак [73]. 

Крім того, доцільно використовувати спеціальні словники, такі як технічний 

жаргон та спеціальні словники термінів з ІБ. Інші онтології можуть забезпечувати 

адаптивний словник, який може покращити поведінковий аналіз та допомогти 

зупинити розповсюдження загроз. 

Терміни для онтологій ІБ можуть бути отримані з відкритих джерел, таких як 

словник термінів кібербезпеки [6] та стандарти цієї ПрО. 

Ця інформація, подана мовою OWL, може бути повторно використана та 

інтегрована у різноманітні застосунки. На рис. 4.1. наведено фрагмент такої 

онтології ІБ верхнього рівня. 

 

 

Рисунок 4.1. − Онтологія кібербезпеки (фрагмент) 

Простіше, ніж з неструктурованих ПМ-документів, здобувати інформацію з 

тих ІР, що містять семантичну розмітку. Прикладом таких ІР є семантизовані 

Wiki-ресурси. Для побудови онтології можуть бути використані посилання між 

Wiki-сторінками, для яких явно визначено зміст. Наприклад, на порталі Великої 

української енциклопедії [69] для цього можна застосовувати сторінки категорії 

“Системи захисту інформації”. 
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Рисунок 4.2. − Wiki-сторінки з семантичною розміткою в е-ВУЕ та Вікіпедії.  

Wiki-розмітка може базуватися на вже існуючих онтологіях ІБ. Такі Wiki-

сторінки доцільно створювати як для кожного стандарту з ІБ в цілому (перелік 

його підрозділів), так і для окремих їх підрозділів та визначень. Таким чином, 

семантична розмітка природномовних ІР дозволяє автоматизувати генерацію 

онтологій ПрО з урахуванням динамічності даних. Такі онтології можуть бути 

досить легко інтегровані в інші інтелектуальні застосунки. 

Використання онтологічних моделей ІБ для співставлення компетенцій 

На рівні онтологічних моделей досить просто співвідносити результати 

навчання, наприклад компетентності, спеціалістів, що працюють в сфері ІБ та 

набули свої знання та навички в процесі неформального та інформального 

навчання: вони можуть описувати свої результати навчання в тих самих термінах, 

які використовуються роботодавцями для опису вакансій та задач, що потребують 

рішення. 

Пропонується поділяти кожну компетентність, яку людина отримує в 

результаті формального/неформального/ынформального навчання, на набір 

атомарних компетенцій [70], а відношення та ієрархію компетентностей та 

кваліфікацій встановлювати за допомогою відповідної онтології. Атомарна 

компетентність має такі властивості: 

Ca , де С – множина інформаційних об’єктів класу “Компетенція”, а atomicC  – 

множина атомарних компетенцій, CCatom  ; 
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кожна компетенція є об’єднанням непорожньої множини атомарних 

компетенцій
i

n

i
atomici akniCaCc

1

,,1,


 
; 

атомарна компетенція не є підмножиною іншої атомарної компетенції 

atomicCbbaCba  ,, . 

Для того, щоб зв’язати компетенції з термінологією ПрО, потрібно для 

кожного Ca  визначити в онтології ПрО (в даному випадку – в одній з онтологій, 

що входять до ієрархії онтологій ІБ) відповідні поняття 1,,1,  nniXxi та 

відношення
 mmjRrj ,,1,

1 такі, що 
)(

ba iji xrx 
. Терміни та відношення, що не 

використовуються в системі онтологій ІБ, застосовувати для опису компетенцій 

недоцільно. 

Таким чином, порівняння компетентності окремої особи та вимог до 

завдання здійснюватиметься на семантичному рівні та буде зведено до 

співставлення скінчених наборів атомарних компетенцій, що гарантує виконання 

співставлення за час, пропорційний кількості атомарних компетенцій. 

Але для їх співставлення доцільно перейти від природномовних НСД та 

онтологій до простіших структур представлення знань – тезаурусів, які містять 

усю корисну інформацію, але потребують значно менше часу для співставлення. 

Створення тезауруів в сфері ІБ 

В роботі [30] пропонується використовувати тезаурусний підхід для 

формалізації термінології ПрО в сфері ІБ. Тезаурус ІБ відображає широкий спектр 

суттєвих властивостей, ознак та відношень, притаманних даному специфічному 

виду безпеки.  

Тезаурус задачі – це окремий випадок онтології ПрО, який містить тільки 

онтологічні терміни (класи та екземпляри), але не описує (або обмежено описує) 

семантику відношень між ними з метою аналізу природномовних текстів. Може 

автоматизовано генеруватися за онтологією ПрО та природномовним описом 

задачі [53]. Це окремий випадок онтології. Простий тезаурус задачі – тезаурус, 

який базується на термінах однієї онтології ПрО. Складений тезаурус задачі – 

тезаурус, який базується на термінах двох або більш онтологій ПрО. 

Тезаурус ІБ інтегрує поняття кібербезпеки, безпеки даних, безпеки 

застосунків, мережної безпеки, безпеки Web та безпеки критичної інформаційної 

інфраструктури [12]. Безпека застосунків визначається відносно прикладних 

програмних продуктів, а також інформаційно-програмних ресурсів та процесів, 

що беруть участь у їхньому життєвому циклі. Безпека мереж пов’язана із 

проєктуванням, упровадженням та використанням мереж у середині організації, 

між організаціями, між організаціями та користувачами. Безпека Web стосується 

Web-сервісів та відповідних систем інформаційно-комунікаційних технологій та 

мереж. Безпека критичної інформаційної інфраструктури характеризує 

захищеність від відповідних загроз, зокрема інформаційної безпеки. 

Слід відмітити, що ця ПрО є дуже динамічною, і тому виникає проблема у 

відповідності термінологічної бази сучасному стану розробок та їх інтеграцією із 

сучасною граматикою української мови. 
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Простий тезаурус задачі будується за обраною користувачем онтологією ПрО 

та за описом поточної задачі (рис. 4.3), що більш детально описано в [27].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3. − Алгоритм побудови тезаурусу задачі 

Опис задачі може бути подано через ПМ-текст, який містить елементи, 

пов’язані з елементами онтології, або через умови, яким мають задовольняти 

терміни ПрО, що стосуються цієї задачі. Розглянемо два етапи побудови такого 

тезаурусу: 

Етап 1. автоматизована генерація простого тезаурусу задачі за описом задачі; 

Етап 2. розширена генерації простого тезаурусу задачі за набором умов, що 

використовують інші елементи онтології О, крім екземплярів та класів. 

На етапі 1 теж можна виокремити два кроки (на практиці може 

застосовуватися їх поєднання). Етап 1.1 полягає в тому, що користувач явно та 

вручну з автоматично побудованого переліку класів та екземплярів Х обирає ті, 

які він вважає пертинентними задачі. В найпростіших випадках на цьому кроці 

побудова тезаурусу може завершуватися, але це потребує від користувача більше 

зусиль). 
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Етап 1.2 використовує різноманітні методи обробки природномовного опису 

задачі (лінгвістичний аналіз, статистична обробка, аналіз семантичної розмітки), 

які дозволяють виявити фрагменти ПМ-тексту, пов’язані з термінами О.  

Ті терміни, для яких в описі задачі знайдено відповідні фрагменти, 

заносяться до простого тезаурусу задачі. На цьому етапі використовується 

множина термінів онтології О.  

Для побудови тезаурусу можуть застосовуватися лінгвістичні баз знань. Це 

ефективно у тому разі, якщо в ПрО вже накопичено великий обсяг лексичної 

інформації. Для цього можуть використовуватися безпосереднє поповнення 

лексичної онтології користувачами, експорт лінгвістичних знань з відповідних 

словників та баз знань, а також аналіз семантично розмічених текстів, що буде 

розглянуто нижче. 

У багатьох випадках доцільно використовувати у побудові тезаурусу 

інформацію про інші елементи онтології, які дозволяють враховувати властивості 

окремих термінів та їх відношення з іншими термінами. В такому разі 

застосовується етап 2, який спрямований на вдосконалення початково 

сформованого тезаурусу відповідно до явно сформульованих умов користувача. 

Ці умови обумовлені специфікою задачі, але не є похідними від її опису. Їх можна 

розглядати як набір метаправил для опису інформації, яку користувач прагне 

отримати. 

Етап 2 можна представити як функцію, що перетворює онтологію О на 

простий тезаурус , є відображенням набору умов, які формулює користувач щодо 

тих класів та екземплярів класів онтології О, що потрібно включити до тезаурусу 

задачі.  

Набір цих умов можна розглядати як об’єднання (диз’юнкцію) множин 

властивостей елементів онтології (класів та об’єктів), що можуть пов’язувати 

кожен елемент, що задовольняє цим вимогам, їх з фіксованими значеннями або 

іншими елементами онтології, – кон’юнкція вимог.  

Множина класів є джерелом тих термінів ПрО, що стосуються поточного 

набору задачі користувача, і кожен з цих термінів може бути доданий до 

тезаурусу користувачем безпосередньо або через перерахування в умовах. Окремо 

обробляються негативні умови щодо класів – кожен з цих термінів може бути 

видалений з тезаурусу користувачем безпосередньо або через перерахування в 

умовах. 

 

4.3. Використання методів аналізу неструктурованих даних як основи 

для отримання знань предметної області, в якій здійснюється семантична 

ідентифікація результатів навчання 

Використання Багатомовного класифікатора європейських навичок, умінь, 

кваліфікації та професій, ESCO (https://ec.europa.eu/esco/portal/home), що визначає 

і класифікує навички, компетенції, кваліфікації і професії, які мають значення для 

європейського ринку праці, освіти та професійної підготовки, дозволяє 

однозначно ідентифікувати та документувати результити неформального й 

інформального навчання. При цьому, на практиці часто зустрічається ситуація, 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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коли потрібно ідентифікувати і документувати результати навчання, що ще не 

представлені в ESCO або маю відмінності з ESCO за рахунок відмінностей в 

національних освітніх політиках тощо. За таких умов, доцільно розглянути 

методи семантичної ідентифікації результатів неформального й інформального 

навчання поданих у вигляді неструктурованих даних.  

Через те, що основою семантичної ідентифікації результатів неформального 

й інформального навчання є встановлення зв’язків між даними та формально 

представленими знаннями предметної області, велике значення має отримання 

таких знань у найбільш придатній для аналізу формі та найбільш пертинентних до 

конкретних задач користувача це підвищує актуальність розробки засобів аналізу 

тієї інформації, доступ до якої забезпечує Web. Крім того, необхідно враховувати, 

що інформація про результати навчання, вакансії та інші суб’єкти та об’єкти 

навчання (як формального, так і неформального) здебільшого подається за 

допомогою природномовних документів без чітко фіксованої структури або 

широко використовує посилання на такі документи як на додаткові джерела 

інформації. 

Обробка великих обсягів інформаційних ресурсів різного походження та з 

наперед не відомими моделями даних (в такому випадку говорять про 

неструктуровані дані), для яких не придатні традиційні СКБД, потребує 

спеціалізованих засобів їх представлення та аналізу.  

Ще у 1998 році аналітики з Merrill Lynch сформулювали емпіричне правило: 

близько 80-90% всієї потенційно корисної ділової інформації генерується в 

неструктурованій формі [55]. Прогнозується, що до 2025 року глобальна 

датасфера зросте до 163 зетабайт, і 70%-80% її буде неструктурованою.  

 

4.3.1. Визначення неструктурованих даних 

Неструктуровані дані (НСД) – дані, які зібрані незалежно від того, як вони 

можуть бути закодовані.  

НСД – це інформація, яка не має попередньо визначеної моделі даних або не 

організована заздалегідь. Це призводить до проблем, пов’язаних з її зберіганням 

(традиційні БД не розраховані на таку невизначеність) та аналізом. Сьогодні саме 

неструктуровані дані потенційно мають найбільшу цінність як джерела нових 

знань, і чим більше таких даних доступні для аналізу, тим точніше результати. 

Прикладами НСД можуть бути книги, журнали, документи, метадані, медичні 

записи, аудіо, відео, аналогові дані, зображення, файли та неструктурований 

текст, наприклад, тіло повідомлення електронної пошти, Web-сторінки або слова 

документ процесора.  

Сьогодні у більшості випадків під НСД розуміють текстову інформацію – 

набори слів природної мови (ПМ) довільної довжини, поєднані за слабо 

формалізованими лінгвістичними правилами та представлені в електронній формі. 

Це пояснюється тим, що саме текстова інформація містить найбільш корисні для 

подальшого використання відомості. Такі НСД можуть містити також дати, числа 

тощо. Приклади текстових НСД: 

− електронна пошта; 
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− ПМ-документи в різних форматах; 

− відомості з соціальних мереж (YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr 

тощо); 

− дані з мобільних пристроїв (текстові повідомлення й інформація про 

місце розташування) та з Інтернету речей; 

− контент Web-сайтів. 

Найбільш поширені приклади НСД інших типів – це потокове відео, 

інформація від супутників, дані радарів чи сонарів. Засоби аналізу таких НСД 

значно більш спеціалізовані. 

Іноді досить складно відрізняти структуровані та неструктуровані дані. Один 

з критеріїв визначення того, чи є дані структурованими, – для елемента даних 

можна створити синтаксичний аналізатор. Термін НСД не є точно визначеним з 

кількох причин [79]: 

− структура може міститися в таких даних, але не мати формального 

визначення; 

− дані, що мають певну структуру, можуть бути охарактеризовані як 

неструктуровані, якщо ця структура не є корисною для цілей їх обробки; 

− неструктурована інформація може мати певну структуру (бути слабо 

структуровану або навіть структурованою), яка не може бути застосована для 

автоматизованої обробки без додаткових уточнень. 

Таким чином, дані розглядаються як НСД у тих випадках, коли відомості про 

їх структуру не можуть зробити аналіз даних більш ефективним. 

Неструктурована інформація може зберігатися у формі об’єктів (файлів чи 

документів), що самі мають структуру. Наприклад, тіло листа або вкладення до 

електронної пошти – це неструктуровані дані, але їх місцезнаходження в пошті 

задається її структурою. Сполучення структурованих і неструктурованих даних у 

сукупності також є НСД.  

 

4.3.2. Властивості неструктурованих даних 

НСД, на відміну від структурованих даних, які здебільшого не мають 

антропогенних особливостей, досить часто створюються безпосередньо людьми, і 

тому системи обробки та аналізу НСД повинні враховувати «людський фактор». 

Властивості НСД: 

− Гетерогенність. Для НСД існує величезна кількість різних способів 

створення, джерел інформації та причин, через які ці дані не можуть бути 

структуровані і поміщені в будь-яку СКБД, а лише у файли різноманітних 

форматів (приклад – наукові статті мають певну структурованість та обов’язкові 

елементи, але їх неможливо представити інакше, як файли текстових редакторів). 

− Неоднозначність. Висловлення двох осіб, що збігаються дослівно, 

можуть мати різний зміст в залежності від досвіду, поглядів тощо, а та сама ідея 

може бути виражена різними словами (наприклад, твердження експерта “я не 

зрозумів цю статтю свідчить про низьку якість статті, а те саме твердження 

студента – про його низьку освіту). 
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− Контекстна залежність. Те саме слово чи ім’я можуть у різних умовах 

інтерпретуватися по-різному (“модель” у техніці та у математиці мають різне 

значення). 

− Динаміка значення. Слова можуть дуже швидко змінювати свій зміст, 

наприклад, назва нікому раніше не відомого населеного пункту через події, що 

відбувалися в ньому, може стати загальновідомою та отримати додаткове 

значення. 

− Етнокультурна залежність. У різних етносах і культурах, що 

використовують ту саму мову, слова можуть набувати різного сенсу і позначати 

зовсім різне. 

Такі технології, як Data Mining, обробка природної мови і Text Mining, 

надають різні методи для пошуку структури в НСД. Загальні методи 

структуризації тексту зазвичай включають в себе ручну розмітку метаданими або 

тегами для подальшого структурування. Стандарт архітектури управління 

неструктурованою інформацією (Unstructured Information Management Architecture 

– UIMA) надає загальну основу для обробки цієї інформації для здобуття сенсу та 

створення структурованих даних. 

Найбільш ранні дослідження Business Intelligence (BI) зосереджувалися саме 

на неструктурованих текстових даних, а не на числових даних [54]. Проте лише 

на початку 21 століття технології наздогнали наукові дослідження. Поява Big Data 

наприкінці 2000-х років викликала підвищений інтерес до застосування 

неструктурованих аналітичних даних. 

Виділення аналізу неструктурованих даних (UDA – unstructured data analysis) 

в окремий науково-технічний напрямок датується початком 2000 років, коли 

аналітики Gartner опублікували інформацію про високі затрати часу та праці на 

обробку даних – рутинна, не автоматизована робота з контентом займала до 

половини робочого часу. Незручність була пов’язана саме з необхідністю обробки 

текстових НСД у різних форматах: електронних листів, службових записок, 

новин, чатів, звітів, маркетингових матеріалів, презентацій тощо, які не можливо 

було занести до реляційних СКБД (деякі з таких даних є слабо структурованими 

або квазіструктурованими та супроводжуються метаданими – автор, місце 

створення, розмір – які можна помістити до СКБД). 

Text Mining як окремий напрямок з’явився наприкінці 1990-х років 20 ст. 

Ранні підходи розглядали текст як "мішок слів" (“bag of words”), таких як 

абревіатури, множини і сполучення, а також терміни з декількох слів, відомі як n-

грами. Основний лексичний аналіз може враховувати частоти слів і термінів для 

виконання елементарних функцій, таких як спроби класифікувати документи за 

темами. Але не було можливості зрозуміти семантику документів. Зараз Text 

Mining шукає приховані відношення та інші складні структури в наборах 

текстових даних.  

 

4.3.3. Text Mining як основа аналізу неструктурованої текстової 

інформації 
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Аналіз текстових даних як технологія базується на лінгвістиці та 

інтелектуальному аналізі даних, що спочатку застосовувалися в аналітиці для 

розпізнавати в тексті особистих і географічних назв, дат, телефонних номерів та 

адреси електронної пошти. Більш складні методи дозволяли знаходити поняття і 

відношення між ними та навіть настрої.  

Додання структури до НСД є складною науковою проблемою, якій 

приділяють увагу науковці на протязі довгого часу [36]. Актуальність проблеми 

збільшилася з поширенням Big Data. У найбільш узагальненому вигляді розв’язок 

проблеми пов’язують з побудовою розміченого графу, що відповідає вмісту НСД, 

та зі співставленням таких графів. Інший аспект цієї проблеми пов’язують зі 

знаходженням релевантних знань, з якими співставляють НСД. 

Методи Data Mining включають класифікацію, кластеризацію, аналіз зв’язків, 

дерева рішень тощо [7]. Інтелектуальне моделювання використовується для таких 

бізнес-функцій, як оцінка кредитів, виявлення ризиків виявлення шахрайства та 

прогнозування для прогнозування тенденцій залежної від часу інформації. Всі ці 

методи Data Mining можуть бути пристосовані до даних, отриманих з текстових 

джерел – наприклад, необхідно знизити високу розмірність текстової інформації. 

Дослідники використовують для вирішення цих питань статистичні методи (такі 

як розкладання сингулярних значень і векторні машини підтримки для зменшення 

розмірності) у поєднанні з алгоритмами машинного навчання (деревами рішень, 

нейронними мережами тощо) і більш глибокою лінгвістикою, що підтримує такі 

функції, як використання контексту для визначення семантичної неоднозначності.  

Text Mining можна визначити як процес здобуття знань з колекції ПМ-

документів за допомогою набору інструментів для їх аналізу [52]. Аналогічно до 

Data Mining, засоби Text Mining прагнуть здобути з даних потрібну для діяльності 

користувача інформацію. У випадку Text Mining джерела даних – це колекції 

документів, і цікаві для користувачів шаблони потрібно знайти не серед 

формалізованих записів бази даних, а в неструктурованих текстових даних в 

документах цих колекцій. 

Text Mining можна розглядати як окремий випадок Data Mining. Тому не 

дивно, що системи Text Mining та Data Mining мають багато подібностей в 

архітектурі. Наприклад, обидва типи систем використовують процедури 

попередньої обробки, алгоритми виявлення шаблонів і засоби візуалізації 

результатів для покращення перегляду наборів відповідей. Text Mining 

використовує багато специфічних типів моделей у своїх основних операціях 

виявлення знань, які були впроваджені та перевірені в дослідженнях Data Mining. 

Оскільки Data Mining припускає, що дані зберігаються у структурованому 

форматі, попередня обробка в ньому фокусується на задачах очищення та 

нормалізація даних і створення великої кількості об’єднань таблиць. На відміну 

від цього, для Text Mining операції з попередньої обробки пов’язані з 

ідентифікацією та пошуком репрезентативних властивостей для документів, 

поданих природною мовою (ПМ). Ці операції попередньої обробки забезпечують 

перетворення НСД, що зберігаються в колекціях документів, в більш чітко 

структурований проміжний формат. Тому Text Mining також спирається на 
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досягнення в інших дисциплінах, пов’язаних з обробкою природної мови: методи 

інформаційного пошуку, здобуття інформації та комп’ютерної лінгвістики на 

основі корпусу. 

Такі НСД, як текстовий документ, з деяких точок зору можна розглядати як 

структурований об’єкт. Наприклад, з лінгвістичної точки зору кожен документ 

містить велику кількість семантичної та синтаксичної структури, яка прихована в 

тексті. Крім того, елементи розмітки, такі як знаки пунктуації, великі літери, 

числа та спеціальні символи, та елементи форматування (таблиці, стовпці, 

параграфи тощо) можуть розглядатися як мова «м’якої розмітки», що допомагає 

визначити важливі підкомпоненти документів – назву, імена авторів, підрозділи 

тощо. Послідовність слів також може бути структурно значущим виміром 

документа. Крім того, деякі текстові документи можуть містити вбудовані 

метадані у вигляді формалізованих тегів розмітки, які автоматизовано 

генеруються текстовими редакторами. 

Документи, які мають відносно мало таких елементів структурування 

(наприклад, наукові публікації та бізнес-звіти), називають вільно форматованими 

(free-format) або слабо структурованими (weakly structured). Документи з відносно 

більшою кількістю елементів структурування (наприклад, електронна пошта, 

Web-сторінки HTML) називають частково структурованими (semistructured) . 

Операції попередньої обробки дозволяють використовувати в Text Mining 

багато різних елементів, що містяться в ПМ-документі для його перетворення з 

НСД з неявним структуруванням в явно структуровані дані. Однак, з огляду на 

потенційно велику кількість слів, фраз, речень та елементів форматування, які 

може мати навіть невеликий документ, навіть не враховуючи потенційно велику 

кількість різних значені, які кожен із цих елементів може мати в різних 

контекстах і комбінаціях, найважливішим завданням для більшості систем Text 

Mining є ідентифікація спрощеної підмножини властивостей (ознак) документів. 

Такий набір ознак називають репрезентативною моделлю документа: окремі 

документи характеризуються за допомогою наборів ознак, які містять їхні 

репрезентативні моделі. Але слід враховувати, що навіть у найбільш ефективних 

репрезентативних моделях кожен окремий документ у колекції має надзвичайно 

велику кількість властивостей.  

Тому проблеми, пов’язані з високою розмірністю характеристик (тобто 

розміром і масштабом можливих комбінацій значень ознак для даних), зазвичай 

мають значно більше значення в системах Text Mining, ніж у класичних системах 

Data Mining.  

Структуровані представлення ПМ-документів мають набагато більшу 

кількість потенційно репрезентативних ознак – і, отже, більшу кількість 

можливих комбінацій їх значень – ніж в реляційних або ієрархічних базах даних. 

Наприклад, у відносно невеликій колекції з 10-15 000 документів, можна виявити 

більше 25 000 нетривіальних слів. Навіть якщо працювати з більш 

оптимізованими типами властивостей, десятки тисяч ознак, пов’язаних з різними 

поняттями. можуть бути актуальними для однієї предметної області (ПрО). 

Кількість атрибутів у реляційній базі даних, які аналізуються в задачі 
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інтелектуального аналізу даних, зазвичай значно менше. Висока розмірність 

потенційно репрезентативних властивостей спонукає до попередньої обробки 

тексту, спрямованої на створення спрощених моделей подання.  

Ще однією характеристикою ПМ-документів є розрідженість властивостей 

(feature sparsity) – лише невелика частка всіх властивостей, можливих для 

колекції документів в цілому, з’являється в кожному окремому документі, і, 

таким чином, коли документ представляється у вигляді бінарного вектора ознак, 

майже всі значення вектора дорівнюють нулю. 

Розмір кортежу також розріджений. Тобто деякі функції часто з’являються 

лише в декількох документах, а це означає, що підтримка багатьох моделей 

досить низька. 

Властивості окремого ПМ-документа – це символи, слова, терміни і поняття. 

Оскільки алгоритми Text Mining обробляють представлення документів через 

набір властивостей, а не безпосередньо самі документи, виникає потреба у 

компромісі між двома важливими цілями.  

Перша ціль полягає в тому, щоб досягти правильної класифікації обсягу і 

семантичного рівня властивостей для точного відображення значення документа в 

процесі виконання операції попередньої обробки тексту. Друга ціль – вибрати 

таке визначення властивостей, що є найбільш обчислювально ефективним і 

практичним для виявлення шаблонів. Такий вибір може підтримуватися 

валідацією, нормалізацією або посиланням на властивості з контрольованих 

словників або зовнішніх джерел знань, таких як словники, тезауруси, онтології 

або бази знань, щоб допомогти у створенні менших наборів властивостей з 

більшою семантичною значущістю. 

Хоча для представлення ПМ-документів можна використовувати багато 

потенційних властивостей, найчастіше використовуються наступні чотири типи: 

− Символи. Букви, цифри, спеціальні символи та пробіли є будівельними 

блоками семантичних ознак вищого рівня, таких як слова, терміни та поняття. 

Представлення на рівні символів може включати повний набір всіх символів для 

документа або деякого фільтрованого піднабору. Представлення на основі 

символів без інформації щодо позицій (тобто підходи з “мішком символів” – “bag-

of-characters“) зазвичай мають дуже обмежену корисність для Text Mining. 

Представлення, які включають певний рівень позиційної інформації (наприклад, 

біграми або триграми) дещо корисніші. 

− Слова. Конкретні слова, вибрані безпосередньо з ПМ-документа, є 

базовим рівнем для семантики. Одна властивість на рівні слів повинна мати 

значення не більше одного лінгвістичного маркера. Фрази та багатослівні вирази 

не складають окремих властивостей на рівні слів. Представлення документа на 

рівні слів може включати в себе ознаки для кожного слова в цьому документі, 

тобто текст документа представляється повним набором властивостей рівня 

слова. Це може призвести до того, що деякі представлення колекцій документів 

на рівні слів містять десятки або сотні тисяч унікальних слів у своєму просторі 

ознак. Проте, більшість представлень документів на цьому рівні демонструють 

принаймні деяку мінімальну оптимізацію і тому складаються з підмножин 
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репрезентативних властивостей, які фільтруються від таких елементів, як стоп-

слова, символи та беззмістовні числа. 

− Терміни. Терміни – це окремі слова та багатослівні фрази, вибрані 

безпосередньо з корпусу вихідного документа за допомогою методології 

вилучення термінів. Функції на рівні термінів, у сенсі цього визначення, можуть 

бути складені тільки з конкретних слів і виразів, знайдених у рідному документі, 

для якого вони мають бути загалом репрезентативними. Отже, представлення 

документа на основі термінів обов’язково складається з підмножини термінів у 

цьому документі. Наприклад, якщо документ містив речення. Існують різні 

методології видобування термінів, які можуть конвертувати необроблений текст 

документа в послідовність нормалізованих термінів (токенізованих і 

лематизованих форм слова), помічених тегами відповідних часток мови. Іноді для 

нормалізації термінів також використовується зовнішній лексикон для 

забезпечення контрольованого словника. Методики видобуття термінів 

використовують різні підходи для генерування та фільтрації списку найбільш 

значущих термінів документа з цього набору нормалізованих термінів.  

− Поняття. Поняття – це властивості, створені для документа за 

допомогою різних методик категоризації. Властивості рівня понять можуть бути 

створені для документів вручну, але тепер частіше видобуваються з документів за 

допомогою складних процедур попередньої обробки, які ідентифікують окремі 

слова, багатослівні вирази, цілі речення або навіть більші синтаксичні одиниці, 

які потім відносяться до конкретних ідентифікаторів понять.  

Багато методологій категоризації включають ступінь перехресного 

посилання на зовнішнє джерело знань; для деяких статистичних методів цим 

джерелом може бути просто анотована колекція документів. Для категоризації 

вручну і на основі правилах перехресні посилання і перевірка перспективних 

властивостей на рівні понять зазвичай включають взаємодію з зовнішніми БЗ, 

таким як існуюча онтологія домену, лексика або ієрархія формальних. На відміну 

від властивостей на рівні слів і термінів, властивості документа на рівні понять 

можуть складатися зі слів, які не містяться у цьому документі. 

З чотирьох типів описаних тут ознак терміни та поняття відображають 

властивості з найбільш виразними рівнями семантичної значущості, тому існує 

багато переваг для їх використання для представлення документів в Text Mining.  

Що стосується загального розміру наборів властивостей, то представлення на 

основі термінів і понять мають приблизно однакову ефективність, але в цілому 

набагато ефективніші, ніж моделі документів на основі символів або слів. 

Представлення на рівні термінів легше згенерувати автоматично з тексту, ніж 

представлення на рівні понять. Проте представлення на рівні понять набагато 

корисніше для обробки синонімії та полісемії.  

Представлення на основі понять дозволяють використовувати дуже складні 

ієрархії понять і різноманітні знання про домен, що надаються онтологіями та 

базами знань. Але представлення на рівні понять мають кілька потенційних 

недоліків: (а) відносна складність застосування евристик під час операцій 

попередньої обробки, (б) залежності багатьох понять від домену. 
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Використання фонових знань в Text Mining  

У системах Text Mining поняття належать не тільки до дескриптивних 

атрибутів певного документа, а й до доменів (ПрО). ПрО у Text Mining – це 

спеціалізована область інтересів, для якої можуть бути розроблені спеціальні 

онтології, лексикони та таксономії. 

Системи Text Mining можуть використовувати інформацію з формалізованих 

зовнішніх джерел знань для цих ПрО, щоб покращити попередню обробку 

документів та виявлення знань. 

Знання ПрО (інша поширена назва – фонові знання (background knowledge)), 

можуть бути використані в Text Mining для попередньої обробки для поліпшення 

здобуття понять. Доступ до фонових знань – хоча і не є абсолютно необхідним 

для створення ієрархій концепцій в контексті єдиного документу або збору 

документів – може відігравати важливу роль у розробці більш значущих, 

послідовних і нормалізованих ієрархій концепцій. 

Text Mining використовує фонові знання більшою мірою Data Mining: 

властивості не є просто елементами в плоскому наборі, як це часто буває у 

структурованих даних, тому що вони пов’язуються за допомогою лексиконів і 

онтологій для підтримки розширених запитів. 

Незважаючи на те, що операції попередньої обробки Text Mining відіграють 

важливу роль у перетворенні неструктурованого вмісту необробленої колекції 

документів у більш сприйнятливе представлення даних на рівні понять, основна 

функціональність систем Text Mining полягає в аналізі моделей спільного 

виникнення понять (“concept co-occurrence“) в документах колекції. В Text Mining 

використовуються алгоритмічні та евристичні підходи для розгляду розподілів, 

наборів, що часто повторюються (“frequent sets”), та різних асоціацій понять на 

міждокументному рівні з метою надання користувачеві можливості виявити 

природу та взаємозв’язки понять, що відображені у колекції в цілому . 

Наприклад, у колекції новин велика кількість статей, де йдеться одночасно 

про подію X та компанію Y, а також статей, де йдеться одночасно про компанію 

Y та продукту Z, може вказувати на інтерес до зв’язку між Х та Z, хоча цей 

зв’язок не присутній у жодному документі. 

У класичному Data Mining фонові знання із зовнішніх джерел 

використовуються для обмеження пошуку. 

Системи Text Mining можуть використовувати інформацію з зовнішніх 

джерел знань в операціях попередньої обробки текстів і перевірки понять. Крім 

того, доступ до фонових знань може відігравати важливу роль у розробці 

змістовних, послідовних і нормалізованих ієрархій понять. 

Додаткові знання, крім того, можуть бути використані іншими компонентами 

системи видобування тексту. Наприклад, одним з найбільш важливих застосувань 

фонових знань є побудова значущих обмежень для операцій виявлення знань. 

Аналогічно, фонові знання можуть також використовуватися для формулювання 
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обмежень, які дозволяють користувачам підвищувати гнучкість при перегляді 

великих наборів результатів або при форматуванні даних для презентації. 

Системи Text Mining можуть використовувати фонові знання, представлені у 

вигляді онтологій ПрО, що описує сукупність всіх важливих для ПрО фактів, 

класів і відношень між цими класами. Її можна розглядати як словник, 

побудований таким чином, щоб бути одночасно зрозумілим для людей і 

придатним для машинної обробки. Онтологія дозволяє визначити відношення 

часткового порядку між поняттями ПрО. 

Один з прикладів онтології, що застосовується в Text Mining, – WordNet. Це 

розробка Принстонського університету для моделювання ПМ.  

Системи розробки тексту також використовують фонові знання, що містяться 

в лексиконах ПрО. Цей термін близький до поняття тезаурусу. 

Лексикон ПрО для онтології О – це кортеж  CC fSLex Re, , що складається з 

множини CS , елементи якої – назви понять ПрО, а відношення cSf CC Re  

лексичне посилання для понять, для яких Cfcc Re),(   виконується для всіх 

CSCc  . 

На основі CfRe  можна визначити, що для CSs  Cc fcsCcsf Re),(|{)(Re   

Лексикон, подібний до WordNet, може служити точкою входу для фонових 

знань. Використовуючи лексикон, система Text Mining може нормалізувати 

ідентифікатори концепції, доступні для анотування документів у його корпусі під 

час попередньої обробки. Це дозволяє підтримувати за допомогою онтології, 

пов’язаної з лексиконом, такі операції, як вирішення синонімії, так здобуття 

інформації про семантичні відношення між поняттями. Крім того, фонові знання 

дозволяють задавати параметри (значення атрибутів певного поняття) для 

пошукового запиту щодо екземплярів цього поняття, та визначати їх взаємини з 

екземплярами інших понять. Наприклад, можна шукати компанії, визначивши 

значення таких атрибутів, як продукція та місцезнаходження, або шукати 

компанії, місцезнаходження яких відноситься до класу “Столиця”. Такі атрибути 

та відношення мають бути доступні користувачеві у списку вибору при 

формуванні конкретного запиту. Крім того, це дозволяє визначити у запиті те 

відношення між поняттями, яке задовольняє користувачів. Наприклад, це 

дозволяє відокремити покупців продукту Х від продавців цього продукту. 

Найбільш розповсюдженою моделлю збереження структурованих даних з 

кінця 70-х років 20 ст. є реляційна модель, а стандартом на їхню обробку – мова 

SQL. Однак для НСД ця модель не ефективна. 

Сьогодні задачі, що виходять за рамки реляційної моделі, прийнято 

відносити до класу NoSQL (звичайно розшифровується як Not Only SQL), кожен 

підклас якого вирішує окрему проблему, що погано реалізується за допомогою 

SQL, – наприклад, документо-орієнтовані, об’єктні та графові БД. Такі БД мають 

певні обмеження на операції, що підтримуються традиційними БД. Наприклад, 

великі розподілені БД повністю відмовляються від транзакцій, що забезпечує 

підвищення продуктивності за рахунок використання паралелізму. 
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Реалізована в проєкті Hadoop технологія роботи з даними докорінно 

відрізняється від традиційних реляційних СКБД, призначених для роботи зі 

структурованими даними. NoSQL – сімейство технологій роботи з даними, які 

відрізняються від традиційних реляційних СКБД за наступними ознаками: 

відсутність підтримки мови структурованих запитів SQL; робота з 

неструктурованими чи слабко структурованими даними; відсутність механізмів 

забезпечення цілісності даних у тому вигляді, як вони реалізовані в класичних 

СКБД; розподілена реалізація з широкими можливостями горизонтального 

масштабування. У цілому основне призначення NoSQL полягає в можливості 

обробки великої кількості неструктурованих даних за нерегламентований час, але 

з гарантованим результатом. У цьому складається принципова відмінність NoSQL 

від традиційних СКБД, які забезпечують збереження інформації в чітко 

структурованому вигляді і гарантують час виконання операцій. 

Великий клас задач, які важко розв’язувати на реляційній моделі, – це задачі 

на сильно зв’язаних даних (графові задачі). Для них сьогодні найбільше 

поширення одержали RDF-сховища, які використовують стандарти W3C для мови 

RDF (Resource Description Framework) і запити SPARQL [9]. 

Основа RDF – це представлення даних у вигляді тверджень-трійок “суб’єкт-

предикат-об’єкт”. Для ідентифікації суб’єктів, об’єктів і предикатів 

використовується ідентифікатор URI (Uniform Resource Identifier), що є 

узагальненням поняття URL. Крім того, для подання об’єктів можуть 

використовуватися літерали. 

На відміну від реляційної моделі, модель RDF досить гнучка – кожен суб’єкт 

може містити свої власні предикати й об’єкти, наприклад, у єдиній базі товарів усі 

товари мають предикат «Ціна», але в той же час холодильники можуть мати 

предикат «Обсяг морозильної камери», а телевізори – предикат «Діагональ 

екрана». 

Модель RDF описує орієнтований граф, у якому кожна трійка – це опис 

зв’язку між двома вузлами. 

Модель RDF служить для опису даних, але не описує методів їхньої обробки. 

Існує багато мов запитів до RDF: DQL, N3QL, R-DEVICE, RDFQ, RDQ, RDQL, 

SeRQL і т.д., але найпоширенішою є SPARQL – стандарт W3C, який, на відміну 

від SQL з неоднозначною граматикою і семантикою, має чітку структуру і більшу 

виразність. Основна частина запиту на SPARQL – шаблон, що описує підграф, 

який потрібно знайти в графі RDF. Цей шаблон представляється у вигляді набору 

трійок з перемінними. На сьогоднішній день SPARQL є однією з найбільш 

виразних мов обробки даних. Крім мови запитів, стандарт SPARQL регламентує 

протокол взаємодії з базою даних і формат результату, що є великим кроком 

вперед у порівнянні з SQL. 

Рівень стандартизації RDF і SPARQL набагато вище, ніж у SQL, – зусиллями 

комітету W3C визначені стандарти не тільки на модель RDF і мову SPARQL, але і 

на ідентифікацію ресурсів (URI), протокол взаємодії компонентів (HTTP), точку 

доступу SPARQL тощо. Завдяки стандартизації дані з будь-якого RDF-сховища 

можна завантажувати в RDF-сховища різних виробників. Запити на SPARQL 
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однаково виконуються на різних сховищах. У RDF легко зберігати метадані. 

На основі метаданих можна робити складні запити, вибираючи, скажемо, дані з 

конкретних джерел, у конкретному часовому діапазоні тощо. 

Сьогодні спостерігається бурхливий розвиток ринку засобів розробки на 

основі моделі RDF. Деякі з них мають спеціалізовану архітектуру для обробки 

графів, а інші побудовані поверх реляційних БД. Найбільш поширені з них: 

− Apache Jena – Java API для розробки застосунків Semantic Web, що 

містить кілька сховищ даних: Jena TDB – сховище RDF-трійок, Jena SDB – 

інтерфейс до реляційного сховища, In-Memory – сховище в пам’яті. 

− Ontotext OWLIM – сімейство семантичних RDF-репозиторіїв з власним 

ядром, реалізованим на Java, з підтримкою семантики на RDFS (RDF Scheme) і 

OWL.  

− OpenLink Software Virtuoso з власним RDF-сховищем, повною 

реалізацією SPARQL та можливістю читання RDF з файлів формату XML і Turtle.  

Великі корпорації, такі як IBM і Oracle, також розробляють власні RDF-

рішення. IBM пропонує NoSQL Graph Support, з інтерфейсом на основі 

розширення API Jena. Oracle у Spatial and Graph Option підключила RDF до засобу 

обробки просторових даних Spatial Data Option. 

RDF-сховища дозволяють збирати, зберігати й індексувати дані з різних 

джерел – зокрема, при рішенні актуальної задачі інтеграції сервісів, що зводиться 

до об’єднання розрізнених реляційних БД у єдину базу і приводить до задачі 

обробки квазіструктурованих даних. Дані усередині кожної з таких БД строго 

структуровані для роботи з реляційною моделлю, але кожна база структурована 

по-своєму, тому задача їхньої інтеграції в рамках реляційної моделі потребує 

переробки всього рішення. Якщо ж конвертувати такі бази в модель RDF, то 

інтеграція зводиться до простого злиття RDF-графів і переписуванню запитів з 

SQL у SPARQL. 

RDF-сховища найбільш придатні для задач, що потребують виявлення та 

аналізу великої кількості взаємозв’язків. До таких задач відносяться: 

− обробка семантичних мереж (і інших графових структур), отриманих в 

результаті аналізу природномовних текстів; 

− представлення й обробка даних з соціальних мереж (побудова портрета 

користувача, виявлення центрів поширення інформації в соціальних мережах 

тощо); 

− обробка даних складних наукових експериментів. 

Практично всі задачі, у яких кількість взаємозв’язків між сутностями 

перевищує кількість сутностей чи орієнтованих на аналіз взаємозв’язків, можуть 

розглядатися як кандидати на рішення засобами систем RDF. 

 

4.3.4. Сучасні програмні засоби обробки неструктурованих даних 

Існує велика кількість програмних засобів для обробки та керування НСД. 

Деякі з них використовують системи керування корпоративним контентом (CMS), 

що можуть підтримувати весь життєвий цикл його контента (Web-контент, 

документи тощо). Багато постачальників CMS масштабують свої рішення для 
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обробки Big Data та орієнтовані на опрацювання великих обсягів НСД у 

реальному часі, використовуючи такі технології, як Hadoop, MapReduce і 

потокова передача. 

Методи роботи з НСД іноді протиставляють технологіям BI, однак точніше 

говорити про їх взаємне доповнення [33]. Основний недолік BI пов’язують з 

їхньою недостатньою динамічністю та непристосованістю для обробки Big Data у 

режимі реального часу. Крім того, традиційні методи BI орієнтувалися на аналіз 

структурованої інформації. Інтеграція BI з технологіями обробки НСД називають 

Embraced Enterprise Search and Retrieval (ESR): в них реалізовано дві 

всеохоплюючі (Embraced) функції – корпоративний пошук (Enterprise Search) і 

здобування інформації з даних (Retrieval). ESR, крім доступу до нових типів 

даних, дозволяють здобувати більше корисної інформації також і зі звичайних 

структурованих даних. 

Задачі, які вирішують системи CMS, – оцінка причин відтоку клієнтів 

шляхом побудови профілів клієнтів, аналіз відгуків та їх емоційного забарвлення, 

оцінка компаній у ЗМІ, внутрішні розслідування (пошук та захист від видалення 

документів, пов’язаних з певним інцидентом, в якому аналізуються НСД з різних 

корпоративних джерел – поштових серверів, корпоративних порталів, телефонних 

і відеоконференцій, та побудова взаємозв’язків між ними). 

Для того, щоб визначити типові операції аналізу НСД в CMS, розглянемо 

кілька прикладів програмних продуктів, що широко застосовуються для такого 

аналізу. 

Autonomy IDOL  

Autonomy IDOL (Intelligent Data Operating Layer) базується на обробці змісту 

(Meaning-Based Computing) текстів незалежно від форми їхнього представлення і 

форматів та забезпечує пошук понять (концептів) за пов’язаними з ними словами 

ПМ [58]. Для цього використовують різні підходи – пошук за ключовими 

словами, що враховує найпростіші закономірності (частоту повторень слів тощо), 

ранжирування (PageRank) на основі частоти звертань до того чи іншого 

документа, федеративний пошук (Federated Search) та концептуальний пошук 

(Conceptual Search) та мультимедійний пошук (Audio and Video Search), що 

сполучує власне пошук з розпізнаванням образів. Обробка змісту даних 

починається з їх класифікації та кластеризації. IDOL для розуміння змісту даних 

використовує метод Байєсівського виведення (розрахунок імовірності події на 

основі статистики її здійснення в минулому) і теорію інформації Клода Шеннона 

разом із традиційними підходами до аналізу. Це дозволяє визначити категорії 

документів за допомогою статистичного аналізу слів, що зустрічаються в цих 

документах.  

Endeca Latitude [72] – технологія Text Mining, що призначається для аналізу 

потоків сирої текстової інформації з різнить джерел та фокусується на розкритті 

змісту даних на противагу традиційному аналізу. Вона містить Latitude 

Information Integration Suite – набір засобів для збору і попередньої обробки 

потоку сирих вхідних даних (структурованих, неструктурованих і 

квазіструктурованих), а також середовище для створення аналітичних застосувань 
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Latitude Studio та гібридну пошуково-аналітичну СКБД з високою 

масштабованістю MDEX Engine.  

ClearForest (http://www.clearforest. com/Technology/) пропонує рішення Text 

Analytics, що містить платформу видобування тексту, аналітичну платформу та 

середовища розробки. Інструмент видобування тексту виконує генерування 

матриць спільного застосування термінів, кластеризації даних, видобутку термінів 

і тегування, тобто обирає відповідні терміни з неструктурованого тексту, 

наприклад, статей новин, Web-опитувань і документів HTML. Після 

структуризації ця інформація може бути використана в автономних аналітичних 

застосунках або в поєднанні зі структурованими даними, щоб забезпечити більш 

комплексний бізнес-інтелект. Терміни витягуються для подальшого аналізу і 

автоматично класифікуються в попередньо визначені категорії або таксономії. 

Інструмент дозволяє візуалізувати взаємозв’язки між колекціями таксономій, 

щоб отримати інформацію, яка є актуальною, дієвою та додає цінності іншим 

інструментам Business Intelligence.  

Однією з переваг ClearForest є перетворення НСД у структуровані дані за 

допомогою модуля Packaged Extraction Module. Наприклад, текст патентних 

документів перетворюється у структуровані таблиці з такими параметрами, як 

“проблеми” та “технологічні процеси”. 

Inxight (http://www.inxight.com/ products/smartdiscovery_as/) – набір 

програмних рішень для аналізу ПМ дослідницького центру Xerox Palo Alto 

(PARC), що дозволяють розуміти документи настільки глибоко, щоб забезпечити 

їх індексацію, класифікацію та витяг всі необхідних понять, сутностей та 

відношень. Програмне забезпечення ідентифікує більше 35 типів інформації в 

одному документі. Джерелами даних є текстові НСД, наприклад, новини, Web-

сайти, внутрішні документи та повнотекстові патенти. Метадані і об’єкти можуть 

бути здобуті з попередньо оброблених документів. Результатом роботи Inxight є 

ієрархічна категоризація документів, тобто документи аналізуються на основі 

заздалегідь визначених категорій в ієрархіях. 

Платформа Velocity Platform (http://vivisimo.com/html/velocity) компанії 

Vivisimo складається з трьох пов’язаних програмних продуктів: 

− Search Engine – багатофункціональна пошукова машина, агенти-краулери 

якої здатні аналізувати файли різних типів (HTML, TXT, RTF, Adobe Acrobat PDF, 

PostScript, MS Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, ZIP, GZIP, TAR Lotus Notes) 

та здобувати інформацію з реляційних СКБД різними мовами (всі європейські 

мови, арабська і китайська). 

− Clustering Mashine – засіб кластеризації, що групує результати, отримані 

від Google, Autonomy, FAST і Ultraseek, а також тексти в різних форматах. 

− Content Integrator – інтегратор, що забезпечує федерований пошук, що 

вміє працювати з метаданими і передавати результати до Clustering Engine. 

Інші відомі програмні продукти, орієнтовані на аналіз текстових НСД, – це 

Goldfire Innovator (http://www.invention-machine.com/GoldfireInnovator.htm), 

 OmniViz (http://www.biowisdom.com/ solutions/), TEMIS 

(http://www.temis.com). 

http://www.temis.com/
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4.3.5. Сфера застосування засобів аналізу НСД 

Призначення багатьох комерційних систем, що здійснюють аналіз текстових 

НСД, пов’язане з підтримкою зворотного зв’язку з клієнтами та аналізом 

емоційного інформаційного фону, що складається навколо організації і її 

конкурентів [18]. Джерелами даних для них є ЗМІ, портали новин, соціальні 

мережі, аналітичні портали, внутрішні інформаційні ресурси компаній тощо. У 

цілому робота з НСД – це пошук і агрегація контента з різних джерел, витяг даних 

відповідно до заданих параметрів і їхній семантичний аналіз, а також надання 

підсумкових відомостей користувачу в зручному вигляді.  

Наведемо ще кілька характерних прикладів таких систем: 

− First Rain компанії First Rain – рішення для пошуку, збору й аналізу 

інформації тільки з Web-ресурсів (звітів компаній та аналітичних оглядів), яке 

класифікує знайдені відомості за стандартизованих набором тем і значущостю для 

клієнта; 

− Digimind – рішення для пошуку структурованих і неструктурованих 

даних. з Web і соціальних мереж, що забезпечує класифікацію оброблених 

матеріалів та представлення підсумкових даних у вигляді, зручному для 

користувача; 

− InfoNgen – набір рішень для пошуку, збору й аналізу НСД, що агрегують 

відомості з різних Web-джерел, електронної пошти та внутрішніх інформаційних 

ресурсів організації та категоризують їх відповідно до таксономії клієнта та 

дозволяють враховувати специфічні особливості кожного джерела; 

− Factiva – набір інформаційно-аналітичних рішень, що дозволяє збирати 

мультимедійний контент з сайтів новин; 

− «Голос клієнта» – рішення для аналізу структурованих і 

неструктурованих даних для обробки відгуків клієнтів з соціальних мереж, 

центрів роботи з клієнтами і CRM, форумів і блогів. 

Семантичний аналіз НСД дозволяє визначити заголовок, резюме, зміст, дату 

публікації тощо, заданих користувачем елементів (наприклад, назв компаній, 

найменувань продуктів, послуг), відкинути непотрібні дані (рекламні оголошення, 

правові обмеження), розпізнати семантичну структуру тексту та семантичні 

залежності. У ході морфологічного і лексичного аналізу кожен текст розділяється 

на зв’язані між собою слова, що зіставляються з заздалегідь визначеними тегами. 

В процесі аналізу враховуються синоніми, можливі варіанти написання слів 

(іншими мовами або з типовими помилками), абревіатури. 

Крім того, існує можливість визначення емоційної тональності тексту, яке 

дозволяють оцінити відношення авторів документа до окремих інформаційних 

об’єктів, – позитивне чи негативне, а також задати цінність кожного позитивного і 

негативного висловлення в залежності від цілей користувача.  
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4.3.6. Технологія Wiki як засіб структурування інформації 

Під Wiki-технологією зазвичай розуміють таку технологію побудови Web-

ресурсу, яка дає змогу відвідувачам брати участь у редагуванні його вмісту – 

виправляти помилки, додавати нові матеріали, не використовуючи спеціальні 

програми, явно вказувати зв’язки між окремими сторінками за допомогою 

гіперпосилань та визначати категорії, до яких вони відносяться [83]. 

Формат Wiki-сторінок – це спрощена мова розмітки, що використовується 

для того, щоб виділити в тексті різні структурні й візуальні елементи або вказати 

на них. Важливою особливістю Wiki є те, що вносити структурування до 

текстових НСД за допомогою Wiki-розмітки може практично кожен користувач. 

На сьогодні існує велика кількість Wiki-двигунів та створених на їх основі 

розподілених інформаційних ресурсів різного обсягу та спрямованості. Найбільш 

великим та відомим з них є Вікіпедія. 

Основними елементами Wiki-розмітки є гіперпосилання та категорії. Їх 

застосування дозволяє досить легко перетворювати НСД у частково 

структуровані дані. Крім того, аналіз структурування Wiki-ресурсів на рівні слів 

та понять дозволяє отримувати знання для структурування інших НСД. 

Семантизація Wiki-ресурсів 

Semantic MediaWiki (SMW) – це надбудова над інструментальним засобом 

побудови Wiki-сайту MediaWiki [60]. Переваги SMW – це обробка інформації на 

семантичному рівні, наявність засобів групового керування знаннями, відносно 

висока виразна потужність, надійна реалізація і зручний інтерфейс користувачів, 

наявність документації та спільнот користувачів [28]. Це дозволяє інтегрувати 

інформацію з різних Wiki-сторінок, здійснюючи пошук на рівні знань, та 

генерувати за Wiki-сторінками онтологічні структури, які можуть 

використовувати інші ІІС.  

Крім категорій, в SMW для структурування інформації використовуються 

такі механізми, як семантичні властивості. Вони дозволяють семантично 

пов’язувати Wiki-сторінки як між собою, так і з різними даними. Кожна 

семантична властивість має тип, назву і значення, а також власну Wiki-сторінку в 

спеціальному просторі імен, яка дозволяє визначати її місце в ієрархії 

властивостей та документувати те, як цю властивість необхідно використовувати.  

З точки зору онтологічного аналізу, кожна Wiki-сторінка являє собою 

онтологічний елемент, тобто елемент одного з RDF-класів – Thing, Class, 

ObjectProperty, DatatypeProperty, AnnotationProperty. Крім того, кожна стаття має 

власний URI, який дозволяє уникнути плутанини між поняттями і HTML-

сторінками. Зазвичай, статті є екземплярами класів онтології OWL, категорії − 

класами, а відношення − об’єктними властивостями онтології.  

Виходячи з цього, для будь-якої сторінки SMW за запитом може генерувати 

відповідний OWL/RDF-файл. Найпростіший спосіб отримати цей RDF – просто 

використати посилання "Переглянути як RDF" ("View as RDF"), що знаходиться в 
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нижній частині кожної анотованої сторінки. Ця сторінка може виступати в якості 

кінцевої точки (endpoint) для зовнішніх сервісів (зовнішньої точки доступу), які 

хочуть отримати доступ до семантичних даних SMW. На жаль, ця функція 

реалізована дуже невдало та підтримує надто мало опцій. 

Оскільки SMW сумісна з моделлю знань OWL DL, то існує можливість 

використання в Wiki-ресурсах існуючих онтологій. Це можливо здійснити двома 

шляхами: імпорт онтології дозволяє створювати і модифікувати сторінки в вікі 

для подання відношень, заданих в деякому існуючому OWL DL-документі; а 

повторне використання словника дозволяє користувачам відображати (задавати 

відповідності) Wiki-сторінки на елементи існуючих онтологій. Функція імпорту 

онтології для читання RDF-документів витягує RDF-твердження, які можуть бути 

представлені у вікі.  

Семантичні Wiki-ресурси можуть використовуватися як основа для 

автоматизованої генерації розподілених баз знань в форматі RDF. Експорт в 

OWL/RDF є засобом забезпечення зовнішнього повторного використання даних з 

Вікі, але тільки практичне застосування цієї функції може показати якість 

згенерованого RDF. З цією метою для видачі RDF, розробники системи 

використовували ряд інструментів Semantic Web.  

Таким чином, наявність перевіреного та семантично розміченого Wiki-

ресурсу дозволяє побудувати онтологію тієї ПрО, що цікавить користувача, яка 

може використовуватися в Text Mining для структурування НСД з цієї ПрО. 

Переваги використання моделі даних RDF наведені вище. 

Основна проблема отримання фонових знань для Text Mining з Wiki-ресурсів 

пов’язана з тим, що сьогодні: 

− преважна частка Wiki-ресурсів не семантизована; 

− Wiki-ресурси здебільшого не є реферованими та авторськими, і тому 

наявність в них помилок (фактичних, структурних та змістовних) досить 

ймовірна; 

− семантизовані Wiki-ресурси з високим рівнем довіри до контенту 

здебільшого високо спеціалізовані та орієнтовані на подання знань відносно 

вузьких ПрО (крім того, навіть в таких ресурсах зазвичай Wiki-онтологія, що 

лежить в основі їх семантичної розмітки, зазвичай не є доступною для зовнішніх 

користувачів); 

− пошук та аналіз RDF та OWL із зовнішніх сховищ та репозиторіїв – 

досить складна задача, незважаючи на наявність спеціалізованих пошукових 

запитів, а знайдені таким чином онтології можуть не повністю відповідати 

поточним потребам користувача. 

Крім вбудованих в Semantic MediaWiki засобів генерації RDF, існує багато 

більш спеціалізованих алгоритмів побудови онтологій на основі семантичної 

Wiki-розмітки [69]. Ці алгоритми дозволяють використовувати семантичний 

пошук та фонові знання щодо специфіки ПрО для формування корпусу Wiki-

текстів, за якими створюється онтологія. 

Аналіз виразних можливостей розширених засобів подання та 

структурування інформації засобами технологічного середовища Semantic 
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MediaWiki виявив, що, незважаючи на значно меншу, порівняно з онтологіями, їх 

виразну здатність, ці засоби дозволяють не тільки представляти класи та 

екземпляри онтологій, для яких існують однозначно визначені аналоги у Wiki [68] 

– категорії та Wiki-сторінки, але й представляти деякі більш складні знання. 

Запропоновано в цій роботі онтологічна модель Wiki-ресурсу дозволяє формально 

описувати такі характеристики семантичних властивостей різних типів, як 

припустимість неповних та множинних значень. Використання класів та 

екземплярів цієї онтології дозволяє генерувати Wiki-сторінки, на яких містяться 

результати виконання семантичних запитів, і за цими сторінками створювати 

онтології ПрО, що цікавлять користувачів. Застосування стандартів Semantic Web 

у Semantic MediaWiki забезпечує можливість використання цих онтологій в 

застосуваннях Text Mining без додаткової обробки. 
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https://doi.org/10.15407/kvt196.02.027


94 
 

4. Рогушина Ю. В. Проблеми використання онтологічного аналізу для 

подання знань у wiki-ресурсах. Проблеми програмування. № 2. 2019. С.17–37. 

URL: http://pp.isofts.kiev.ua/ojs1/article/view/358. 

5. Рогушина Ю.В., Гришанова І.Ю. Використання онтологій для 

розширення можливостей пошуку та навігації  в онлайн-версії «Великої 

Української Енциклопедії». Проблеми програмування. № 4, 2019.  С.11-27. URL: 

http://pp.isofts.kiev.ua/ojs1/article/view/377. 

 

Публікації в збірниках матеріалів конференцій, тез доповідей і виданнях, 

що не внесені до переліку наукових фахових видань України: 

1. Лубко Д. В. Аналіз європейського порталу вакансій EURES з погляду 

його використання пошукувачами для майбутнього працевлаштування. Сучасний 

рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 

Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». м. Дніпро. 

6-7 червня 2019. С.1036–1041. URL: 

https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/11180/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf. 

2. Лубко Д. В. Використання роботодавцями WEB-платформи EURES, як 

гарантованого засобу покращання послуг трудового посередництва. Матеріали 

міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на 

шляху до Євроінтеграції» (21–22 червня 2019р.) Таврійський державний 

агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією 
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РОЗДІЛ 5. ІНСТРУМЕНТИ СЕМАНТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА 

ДОКУМЕНТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО ТА 

ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

 

5.1. Проєкт ЄС Europass 

Europass - проєкт Європейського Союзу, спрямований на представлення 

професійних навичок, компетентностей і кваліфікацій у формі, зрозумілій у всіх 

країнах Європейського Союзу. 

Europass створений для громадян країн-членів Євросоюзу, проте два 

документа – Europass Curriculum Vitae (резюме) і Europass Language Passport 

(атестат мовних компетенцій) – може самостійно створити і використовувати 

будь-який бажаючий. 

 

5.1.1. Europass Curriculum Vitae 

Europass Curriculum Vitae (Europass CV) – це формат резюме, яке широко 

використовується в країнах Євросоюзу. Це дуже зручно для тих, хто збирається 

брати участь в академічних заходах або стажування в країнах ЄС або навіть 

надходити в європейські вузи, оскільки дозволяє кандидату краще 

продемонструвати конкурсній комісії або потенційному роботодавцю рівень свої 

академічні та професійні кваліфікації, досвід роботи і ступінь володіння мовою 

навчання в форматі, зрозумілому в будь-якій європейській країні. 

Грамотно складене Europass CV  – запорука при влаштуванні на роботу або 

вступі на навчання. Добре відомо, що середній роботодавець витрачає на 

вивчення кожного поданого йому резюме не більше однієї хвилини. Звідси і 

висока ціна неточностей або неповноти розуміння Europass CV. 

Europass CV складається самим пред’явником. Головна мета складання 

Europass CV – представлення упорядником всім зацікавленим особам та 

організаціям свої професійні підготовки, освітній рівень, досвід роботи, 

кваліфікації, знання іноземних мов і особистісних характеристик. 

Дизайн Europass CV розроблений і затверджений європейською Комісією і 

змінюватися не може. На Резюме, який використовується в складі портфоліо, 

обов’язкове розміщення логотипу Европаспорту. Зовнішній вигляд, шрифт, 

розташування і послідовність розділів, які використовуються повинні бути такими 

ж, як в макеті. Це необхідно для того, щоб роботодавець або інша зацікавлена 

особа могла швидко знайти, зрозуміти і оцінити необхідні йому / їй відомості про 

власника CV. 

Резюме складається з розділів і підрозділів, які укладач заповнює за своїм 

бажанням: 

Особиста інформація 

− Ім’я 
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− Адреса 

− Телефон 

− Факс 

− Електронна пошта 

− Громадянство 

− Дата народження 

− Стать 

Досвід роботи (для кожного включеного місця роботи бажано навести такі 

відомості) 

− Дати початку і закінчення роботи 

− найменування та адреса роботодавця 

− Тип або сектор діяльності 

− Виконувана робота або посада 

− Основна діяльність і обов’язки 

Освіта і практична підготовка (для кожного включеного місця навчання або 

практичної підготовки бажано навести такі відомості) 

− Дати початку і закінчення навчання / підготовки) 

− Назва і тип організації, що забезпечила навчання та / або підготовку 

− Основні вивчені дисципліни / придбані професійні навички 

− Назва присудженої кваліфікації 

− Рівень освіти (підготовки) відповідно до національної класифікацією (якщо 

існує) 

Особисті навички та компетенції 

− Рідна мова 

− Інші мови (для кожного іншої мови бажано вказати наступні дані) 

− Читання 

− Аудіювання 

− Розмова 

− Діалог 

− Монолог 

− Лист 

− Соціальні навички та компетентності 

− Організаційні навички та компетентності 

− Комп’ютерні навички та компетентності 

− Технічні навички та компетентності 

− Навички і компетентності в мистецтві 

− Інші навички та компетентності 

Водійські права 

Додаткова інформація 

Додатки 
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5.1.2. Europass Language Passport 

Мовний паспорт Language Passport дозволяє індивідууму показати свої 

знання іноземних мов, необхідні для навчання і працевлаштування в Європі. 

Language Passport в даний час все більше розглядається як одна зі складових 

резюме, яку представляють працівником при влаштуванні на роботу. Мовний 

паспорт Европасс також може бути заповнений он-лайн на сайті. 

Europass Language Passport – це власна оцінка кандидатом свого рівня 

володіння іноземною мовою за трьома параметрами: розуміння усної та письмової 

мови, діалогічна і монологічне мовлення, писемне мовлення. Таким чином, 

Language Passport є гнучкою і багатопрофільною системою оцінки і самооцінки 

рівня володіння тією чи іншою іноземною мовою, яка може бути використана 

безпосереднім власником мовного портфоліо, освітніми установами та 

конкретними викладачами, а також роботодавцями в наступних цілях: 

а) власникам мовного портфоліо пропонована система дозволяє: 

− вести облік своєї мовної освіти, незалежно від того, де, коли і за яких умов 

відбувалося вивчення іноземної мови; 

− розвивати навички планування, моніторингу та оцінки своєї мовної освіти; 

− осмислювати і оцінювати свій досвід міжкультурної комунікації; 

− систематизувати й описувати конкретні мовні навички; 

− фіксувати свої досягнення у вивченні іноземної мови. 

б) освітнім установам і викладачам Language Passport дозволяє: 

− більш ясно і прозоро описувати свої курси і сертифікати, співвідносячи їх 

із загальними вимогами, що пред’являються до рівнів володіння іноземною 

мовою; 

− допомагати учням самостійно вивчати іноземні мови поза навчальної 

аудиторії; 

− більш точно описувати і представляти рівень володіння іноземною мовою 

при переході учня з одного навчального закладу до іншого або при переході його 

на більш високий рівень вивчення мови. 

в) роботодавцям мовне портфоліо дозволяє: 

− бути в курсі того, якими мовними навичками володіють їхні справжні і 

потенційні співробітники; 

− визначити і описати рівень володіння мовою, необхідний для виконання 

тієї або роботи. 

Europass Language Passport був розроблений для того, щоб: 

− стимулювати вивчення іноземних мов протягом усього життя для 

досягнення того чи іншого рівня володіння одним або декількома іноземними 

мовами; 

− зробити процес вивчення іноземної мови більш усвідомленим і прозорим, а 

також розвивати у тих, хто вивчає мову здатність до самооцінки своїх мовних 

компетенцій; 
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− сприяти розвитку європейської мобільності, надаючи ясну характеристику 

мовних навичок кожного власника Language Passport; 

− внести свій внесок у взаєморозуміння між громадянами європейських 

держав, заохочуючи комунікацію на двох і більше іноземних мовах, а також 

оволодіння міжкультурні знаннями. 

Language Passport відповідає на питання «Чим я можу довести, що знаю цю 

мову?» і включає в себе: 

− звичайний набір документів, що підтверджують мовну компетенцію 

пред’явника; в нього можуть входити найрізноманітніші документи: шкільні та 

університетські оцінки з пройденого мовного курсу, сертифікати про закінчення 

мовних курсів, бал, отриманий при здачі визнаних мовних тестів (наприклад, 

Кембриджського тесту) і т.і.; 

− перелік будь-яких мовних практик, опис досвіду спілкування іноземною 

мовою. 

Одним з обов’язкових вимог до заповнення мовного паспорта є розділ, 

присвячений самооцінці знань іноземної мови власником мовного паспорта згідно 

сітці самооцінки (Self-Assessment Grid). 

 

5.2. Проєкт Open Education Passport 

Проєкт OEPass розроблений для аналізу у вигляді набору характеристик 

якості для облікових даних. Ця концепція намагається створити базову стратегію 

побудови системи забезпечення якості мікрокредитів у вищій освіті. Це включає 

визначення та опис основних гравців галузі, міркування, що призводять до вибору 

запропонованих критеріїв якості, а також запропонованого початкового набору 

показників. 

Проєкт OEPass спрямований на рішення проблем, що перешкоджають 

офіційному визнанню навчання через відкриті освітні ресурси і пропонує 

створити стандартний формат для опису відкритої освіти та досвід віртуальної 

мобільності з точки зору ECTS, який: 

− Розглядає загальну критику (відсутність довіри) відкритої освіти, зокрема 

оцінки і ідентичності студентів; 

− Масштабується до сотень або тисяч студентів завдяки автоматичній видачі 

та перевірка сертифікатів; 

− Може охоплювати широкий спектр неформального і формального досвіду 

відкритої освіти. 

Певний прототип «навчального паспорту» уже працює на сайті oepass.eu [56] 

− Learning Passport.  
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Рисунок 5.1. – Learning Passport. 

 

У навчальному паспорті необхідно вказати: 

− Відкритий ключ – використовується для своєї ідентифікації та 

автентифікації облікових даних; 

− Адресу установи; 

− Чи має установа цифрову версію свого офіційного штампа / печатки; 

− Інформацію, що стосується акредитації, забезпечення якості та 

регулювання діяльності установи, дати офіційне затвердження акредитації, 

вказати термін дії та додаткові відомості про акредитацію та використані 

стандарти в процедурі оцінювання та забезпечення якості; 

− Інформацію про результати навчання; 

− Схема оцінювання; 

− Режим навчання; 

− Обсяг навчання; 

− Метод оцінки; 

− Рівень навчання; 

− Кількість кредитних балів; 

− Акредитацію облікових даних; 

− Домашню сторінку облікових даних; 

− Інформацію, що ідентифікує власника навчальних даних та їх виконання. 
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Рисунок 5.2. – Learning Passport – сторінка для вказання інформації про 

організацію, яка видає сертифікати.  
 

Такого роду документ стане візитною карткою його власника на ринку 

професій і своєрідною гарантією професійного рівня та кваліфікаційного статусу. 

Цю впевненість гарантуватимуть своїм іміджем і статусом організації, які 

видаватимуть цей документ. Чим більш заповненим він виявиться, тим більше 

шансів у його власника знайти хорошу високооплачувану роботу, адже 

роботодавці все більше звертають увагу на сертифікати про проходження МВОК 

від іменитих навчальних закладів на зразок Гарвардського, Єльського, 

Мічиганського, Массачусетського технологічного та інших університетів, які 

ведуть відомі академічні гуру та провідні фахівці бізнес-індустрії. Важливо, щоб у 

списку курсів, відображених у даному документі, були представлені курси, які 

входять у рейтинг найбільш затребуваних роботодавцями. 

 

5.3. Проєкт My Education Passport 

Як зазначено в Рекомендаціях Ради Європи з ключових компетенцій для 

освіти упродовж життя [46], підтвердження результатів навчання, отриманих за 

допомогою неформального та інформального навчання, може розширюватися та 

ставати більш надійним, включаючи різні процеси валідації. Крім того, 

використання інструментів, таких як Europass та Youthpass, які служать 

інструментами для документування та самооцінки, можуть підтримувати процес 

валідації. 

Національні уряди працюють над питаннями розробки методів і інструментів 

валідації результатів неформального й інформального навчання, у тому числі 

ідентифікації та документування. Поступово в освітню практику вводиться 

типологізації документів про навчання (паспортів, дипломів, сертифікатів), які б 

відповідали різним компетентностям та кваліфікаціям.  

Першим у світі проєктом «цифрового» диплому став Digital Lifelong Diploma, 

що належить стартапу Degreed [16] із Сан-Франциско, штат Каліфорнія. 
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Передбачалося, що він створить можливість фіксації в одному документі всіх 

знань, які його власники отримуватимуть із різних джерел протягом життя, будь 

то офіційні, на зразок Гарварду чи Мічигану, та неофіційні − Khan Academy, 

iTunesU, Coursera та ін. Команда Degreed уже досягла великого прогресу в 

розробленні цифрового диплому. Їй вдалося занести в каталог своєї платформи 

курси практично всіх академічних дисциплін, що існують в Америці, а також 

аталогізувати сотні неофіційних постачальників освітніх послуг і тисячі наданих 

ними курсів. Degreed спроєктувала і приступила до розроблення платформи, на 

якій буде базуватися цей особистісно-орієнтований сервіс із надання цифрових 

довічних дипломів.  

Справжнього прориву у цьому напрямі було досягнуто в 2015 р., коли 

Європейська Комісія виступила з ініціативою щодо підтримки проєкту VM-Pass 

(VM – Virtual Mobility), який покликаний об’єднати сертифікати MВОК, а також 

інші досягнення у формальному і неформальному навчанні. Проєкт дасть змогу 

підтримувати віртуальну мобільність студентів шляхом створення інноваційного 

«Паспорта навчання» [32], який представляє собою стандартний шаблон, де 

результати неформального й інформального навчання можуть бути 

задокументовані так, що він може вважатися кваліфікацією вищої освіти. 

Виходить свого роду атестат, який заповнюють заклад освіти і онлайн-студент 

самостійно. При цьому документуються не лише предмети і курси, а й складені 

незалежні екзамени, стажування та конкретні навички, наприклад освоєння мов 

програмування тощо. Доцільним стане занесення в «паспорт» уже досягнутих 

практичних результатів, зокрема втілених проєктів, що дасть можливість 

доповнити професійне портфоліо, адже пройдені онлайн-курси говорять про 

наполегливість, прагнення до самонавчання і самодисципліну, оскільки не кожен 

проходить їх до кінця, дають додаткове уявлення про напрями і галузі знань, до 

яких особа проявляє найбільший інтерес. 

Певний прототип «паспорту набутих компетенцій» уже працює на сайті 

MyEducationPath.com [61] – My Education Passport.  

 

Рисунок 5.3. – My Education Passport. 
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Для кожного запису у паспорті вказуються час і тривалість навчання. Усі 

записи сортують у хронологічному порядку у вигляді своєрідного дерева освітніх 

досягнень. Для курсів та екзаменів можна загрузити електронну версію 

сертифікату чи вказати інформацію про нього (чимало провайдерів курсів 

видають сертифікати з номером чи кодом для перевірки онлайн). Особистий 

паспорт освіти може бути опублікованим і посилання на нього включатися в 

резюме. 

 

 

Рисунок 5.4. – My Education Passport – персональна освітня траєкторія. 

 

Рисунок 5.5. – My Education Passport – освітній паспорт. 

 

Такого роду документ стане візитною карткою його власника на ринку 

професій і своєрідною гарантією професійного рівня та кваліфікаційного статусу. 

Цю впевненість гарантуватимуть своїм іміджем і статусом організації, які 

видаватимуть цей документ. Чим більш заповненим він виявиться, тим більше 
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шансів у його власника знайти хорошу високооплачувану роботу, адже 

роботодавці все більше звертають увагу на сертифікати про проходження МВОК 

від іменитих навчальних закладів на зразок Гарвардського, Єльського, 

Мічиганського, Массачусетського технологічного та інших університетів, які 

ведуть відомі академічні гуру та провідні фахівці бізнес-індустрії. Важливо, щоб у 

списку курсів, відображених у даному документі, були представлені курси, які 

входять у рейтинг найбільш затребуваних роботодавцями. 

Попри значну кількість реалізованих проєктів «паспорту набутих 

компетенцій» слід визначити відсутність інструментарію, який би зміг реально 

об’єднати ринок надання освітніх послуг з ринком праці, роботодавця з шукачем 

роботи, поєднати професії, кваліфікації і результати навчання (компетентності). 

Роботодавці повинні мати доступ до більш точної та актуальної інформації про 

навички і кваліфікації шукачів роботи для того, щоб краще розуміти їх робочу 

кваліфікацію. Результати навчання зазвичай визначаються з точки зору знань, 

навичок та компетенцій. Спільна термінологія сприятиме діалогу між ринком 

праці та освітою та навчанням зацікавлених сторін у межах та між секторами та 

кордонами. 

Анотувавши навчальні підсумки кваліфікації зі знаннями, навичками та 

компетенціями, учасники ринку праці та освітніх закладів поділяться спільною 

мовою. Зокрема:  

 роботодавці зможуть краще зрозуміти придатність кандидата на посаду на 

підставі їхньої кваліфікації; 

 системи освіти зможуть отримувати відгуки про потреби ринку праці, 

визначати наявність прогалин у кваліфікації та відповідним чином адаптувати їх 

кваліфікацію; 

 кандидати зможуть отримати пораду щодо того, які кваліфікації можуть 

підвищити їхню здатність до працевлаштування. 

Рекрутери і служба зайнятості повинні включати цифрові технології в свою 

діяльність для пошуку кращих пропозицій та поліпшення якості наданих послуг. 

 

5.4. Платформа CitiesOfLearning 

CitiesOfLearning – це платформа, що поєднує можливості навчання по 

територіям і робить їх більш помітними і доступними для всіх учнів. 

Міста і регіони використовують новітні цифрові технології для відображення 

можливостей навчання, пропонують місцевий і цифровий досвід, об’єднаний в 

плейлисти, і використовують цифрові відкриті значки для оцінки та визнання 

навчання та досягнень. 

Міста і регіони, які навчаються ґрунтуються на інтересах учнів і пов’язують 

їх з можливостями на території. Це сприяє відкритому та інклюзивному навчанню 

для всіх. 

Цифрова платформа для міст і регіонів, які навчаються мають наступні 

функціональні можливості: 
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− Інтерактивна карта для учнів і організацій, що дозволяє легко 

переміщатися по шляхах навчання на території, шукаючи і фільтруючи 

можливості навчання 

− Вивчення плейлистів, створених місцевими партнерами шляхом 

об’єднання місцевого і цифрового досвіду, організованого в тематичні шляхи 

навчання 

− Цифрові відкриті значки для учнів і організацій для запису, сертифікації 

та демонстрації досвіду, навичок і досягнень у своєму цифровому портфоліо. 

Платформа Citiesoflearning використовує європейські навички, вміння, 

кваліфікації та професії бази даних Європейської багатомовної класифікації 

навичок, умінь, кваліфікації та професій (ESCO). 

 

Рисунок 5.6. – Головна сторінка CoL (Іспанія). 

 

ESCO публікується як Linked Open Data, він може бути легко використаний і 

пов’язаний з іншими джерелами даних, таких як національні професійні 

класифікації. ЕСКО може бути використаний як локальний АРІ, так і API веб-

сервіс.  

API веб-служба ESCO надає простий у використанні веб-інтерфейс для 

пов’язаних даних. В пов’язаних даних будь-яке поняття ідентифікується 

уніфікованим ідентифікатором ресурсу (URI).  

Наприклад, URI http://data.europa.eu/esco/skill/3740b2a0-c94e-4116-bf18-

f9fdd5b59f56 ідентифікує професійний навичку "provide leadership". 

Переглядаючи розроблений код платформи CoL ми виявили, що не має 

прив’язки до відповідного URI, тому можна вважати, що платформа розроблена 

на базі навичок бази ЕСКО без використання API-зв’язку. 
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Рисунок 5.7. – Перегляд коду сторінки CoL. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У звіті представлені результати виконання І етапу  (етап планування) 

прикладного дослідження з теоретичного обґрунтування та розроблення 

інформаційної системи семантичної ідентифікації, документування та обробки 

результатів неформального та інформального навчання, які дозволили зробити 

наступні висновки: 

1. На підставі аналізу нормативно-правових засад визнання результатів 

неформального та інформального навчання як вітчизняному, так і зарубіжному 

контексті, зроблено висновок про те, що в США та країнах Європейського Союзу 

наукові розвідки й емпіричні розробки проблематики визнання результатів 

неформальної й інформальної освіти набули свого розвитку у другій половині ХХ 

століття і на сьогодні вдосконалення процедури їх визнання є одним з ключових 

завдань, вирішення якого сприятиме розвитку економіки і суспільства, в цілому, 

соціальної інтеграції людини та її професійної мобільності, реалізації концепції 

освіти впродовж життя. Особлива увага у країнах США і Європи приділяється 

визнанню результатів неформальної й інформальної освіти людей, які прагнуть 

інтегруватися у суспільство, зокрема, безробітні, мігранти, люди з низьким рівнем 

освіти тощо.  

На відміну від США, де за рахунок високого рівня децентралізації кожен 

штат  має своє бачення на процедуру визнання результатів неформального й 

інформального навчання, країни ЄС у своїй практиці керуються загальними 

європейськими керівними принципами для визнання результатів неформального й 

інформального навчання. Вказані принципи адаптовані для використання на 

різних рівнях (європейському, національному, галузевому та місцевому) та в 

різних контекстах (у державному, приватному та громадському секторах, у сфері 

освіти та навчання, а також у сфері послуг на ринку праці). Визнання результатів 

неформального й інформального навчання в Європі на сьогодні має успішну 

практику. В 26 країнах-членах Євросоюзу використовують однакові стандарти 

для визнання результатів неформального й інформального навчання. У 12 країнах 

стандарти підтвердження результатів однакові у всіх освітніх секторах. 

У професійній освіті 21 країна використовує ті ж самі стандарти і для валідації 

результатів формального і неформального навчання. Перевірка та підтвердження 

результатів неформального та інформального навчання навчастіше відбувається 

за допомогою національних рамок кваліфікацій та Європейської рамки 

кваліфікацій. 

Попри національні відмінності і прогрес у визнанні результатів 

неформального й інформального навчання північноамериканських та 

західноєвропейських країн, для всіх них характерна приверженість загальним 

принципам визнання – розуміння мети визнання; повага до прав індивідуума; 

відповідальність установ, що приймають участь у визанні; довіра і надійність 

процедури визнання; неупередженість; достовірність і легітимність результатів 

процедури визнання. 
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На відміну від США та країн ЄС, регулювання неформальної й інформальної 

освіти, визнання результатів навчання, отриманих поза системою формальної 

освіти, у законодавчій площині стали реалізуватися в Україні тільки в останні 

роки.  На сьогодні у вітчизняному дискурсі є чітке розуміння значення визнання 

результатів неформального й інформального навчання як фактору розвитку 

економіки України, однак  дослідження щодо методів, механізмів та інструментів 

визнання знаходяться на периферії наукового пошуку. Відсутня і єдина думка 

щодо того, чи повинна Україна розглядати можливість визначення та призначення 

координаційної організації для валідації неформальної й інформальної освіти. 

Окремий досвід запровадження процедури визнання результатів неформального й 

інформального навчання в сфері вищої освіти носить, скоріше, декларативний 

характер і на практиці практично не здійснений.  

2. Теоретичне обгрунтування процедури визнання результатів 

неформального й інформального навчання дозволило зробити висновок, про те, 

що на сьогодні відсутня єдина позиція щодо термінології проблематики. Досвід 

країн США та Європи вказує на використання  різної термінологічної основи – від 

акредитації результатів попереднього навчання до їх валідації. У нашому 

досліджені прийнято рішення використовувати термін «валідація результатів 

неформального й інформального навчання»  у контексті Рекомендацій Ради 

Європи.  Зроблено висновок про те, що валідація результатів неформального й 

інформального навчання передбачає чотири окремі фази - ідентифікацію, 

документування, оцінювання та сертифікацію.  

Серед інструментів процедури валідації найбільшого розповсюдження 

набули тести, словесні методи, спостереження, імітація, резюме, звіти сторонніх 

осіб та портфелі. 

Показано, що сектор освіти традиційно відіграє ключову роль у просуванні 

ідеї валідації результатів неформального й інформального навчання, а в деяких 

випадках валідація розглядається як діяльність, що пов’язана виключно з освітою 

та навчанням. Потенціал для бізнесу та громадського сектору на сьогодні 

залишається не реалізованим, хоча саме ці сектори є надзвичайно важливими для 

прогресу у сфері зайнятості та становлені інституцій громадянського суспільства. 

3. Важливий внесок у практику валідації результатів нефермального й 

інформального навчання зробила концепція відкритої освіти і пов’язані з нею 

відкриті освітні ресурси, у т.ч. і масові відкриті онлайн-курси. Валідація навчання, 

здобутого в результаті використання масових відкритих онлайн-курсів, є відносно 

новим явищем, яке набуло значущості та популярності лише останнім часом. 

Масові відкриті онлайн-курси створюють гнучкі можливості для навчання, які 

потенційно можуть змусити студентів вступати до вищої освіти, прогресувати в 

рамках вищої освіти, отримувати роботу або прогрес у професійній кар’єрі або 

перенаправляти їх. Від так, існує нагальна потреба у розробці систем валідації 

результатів неформального та інформального навчання, набутих у результаті 

використання масових відкритих онлайн-курсів.  

4.  Зроблено висновок про те, що ефективним інструментом документції 

результатів неформального й інформального навчання є багатомовний 
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класифікатор європейських навичок, компетенцій, кваліфікації та професій ESCO. 

Класифікація ESCO визначає і класифікує навички (як «м’які», так і «жорсткі»), 

компетенції, кваліфікації і професії, які мають значення для європейського ринку 

праці, освіти та професійної підготовки. Класифікатор ESCO є основою кількох 

ініціатив Європейської Комісії у сфері навичок та кваліфікацій, спрямованих на 

підвищення прозорості ринку праці та освітніх систем, стимулювання мобільності 

та створення рівних можливостей. При цьому, суб’єкти ринку праці можуть 

описувати свої пропозиції або вимоги через різні неформалізовані 

характеристики, які часто є нематеріальними (наприклад, командний дух, 

соціальні навички, лідерські навички). Для опису таких характеристик можуть 

використовуватися різні неструктуровані терміни, і тому виникає проблема 

співставлення семантики таких описів. Вирішувати таку проблему мають 

семантичні технології, які спрямовані на обробку інформації на рівні знань, тобто 

здатні формалізувати, аналізувати та обробляти зміст (семантику) інформаційних, 

у тому числі і неструктурованих ресурсів.  

5. Показано, що національні уряди працюють над питаннями розробки 

методів й інструментів валідації результатів неформального й інформального 

навчання, у тому числі ідентифікації та документування. Поступово в освітню 

практику вводиться типологізації документів про навчання (паспортів, дипломів, 

сертифікатів), які б відповідали різним компетентностям та кваліфікаціям. На 

сьогодні низка ініціатив (My Education Passport, Open Education Passport, 

Citiesoflearning) частково реалізують основні завдання ідентифікації, 

документування, оцінки і сертифікації результатів неформального й 

інформального навчання. Однак, адаптованих до українських реалій інструментів 

валідації результатів неформального та інформального навчання немає.  

Таким чином, теоретичне обґрунтування та розробка інформаційної системи 

семантичної ідентифікації, документування, оцінки та сертифікації результатів 

неформального та інформального навчання вбачається актуальним завданням, яке 

буде реалізовано на наступних етапах дослідження. 
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