
 

 

 

 

  

 

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі  

Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОО-дардың микро-біліктіліктерді анықтауы, әзірлеуі, іске 

асыруы және тануы бойынша ЖОО үшін ұсынымдар 

_____________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нұр-Сұлтан қ., 2021 
 



ЖОО-дардың микро-біліктіліктерді анықтауы, әзірлеуі, іске асыруы 

және тануы бойынша ЖОО үшін ұсынымдар 

 

Қазіргі бәсекеге қабілетті әлемдік нарықта жұмыс берушілер де, әлеуетті 

қызметкерлер де бәсекелестіктің артықшылығын алу үшін кез-келген 

мүмкіндікті іздейді. Жұмыс берушілер академиялық біліктілікті анықтауда үлкен 

рөл атқаратындықтан, жұмыс берушілерге кандидаттардың формальды білімнен 

тыс жұмысқа қабылдау кезінде құзыреттілігін бағалаудың қосымша 

критерийлері қажет. Көбінесе жұмыс берушілер қалайтын біліктіліктіліктің және 

формальді білім беруші ұсынатын бліктіліктіліктің арасында айтарлықтай 

алшақтық болады. 

Микро-біліктілік қызметкерлердің біліктілік кемшіліктерін икемді түрде 

шешеді және жұмыс орнында тез өзгеретін оқыту қажеттіліктеріне үнемді жауап 

береді. Микро-біліктілік жергілікті басымдықтар мен еңбек нарығының 

қажеттіліктеріне тезірек жауап береді, біліктілікті арттыру процестерін 

оңтайландыруға және прогрестің анағұрлым айқын болуына көмектеседі. 

Нәтижесінде, соңғы бірнеше жылда микро-біліктілік бағдарламаларының 

танымалдығы күрт өсіп және бұл үрдіс барлық мүдделі тараптар үшін сақталпды 

деп болжануда. 

Микро-біліктілік өмір бойы білім берудің бір бөлігі болып табылады және 

уақыт өте келе адамның біліктілігін арттыруға, мансабының өсуіне және одан әрі 

білім алуына көмектеседі. ЖОО-дар бұл жағдайда микро-біліктілік ұсынатфн 

провайдерлерінің маңызды рөлін атқарады. 

 

Микро-біліктіліктерді анықтау 

Микро-біліктілік – бұл жоғары оқу орындары ұсынатын немесе олар тану 

туралы Лиссабон конвенциясына сәйкес таныған, цифрлық куәлікпен 

куәландырылған оқытудың шағын көлемі. Микро-біліктіліктер білім алушыларға 

әлеуметтік, жеке, мәдени қажеттіліктерге немесе еңбек нарығының 

қажеттіліктеріне жауап беретін нақты білім, дағдылар немесе құзыреттер беруге 

арналған. 

Микро-біліктіліктер ұлттық біліктілік шеңбері деңгейінде оқыту 

нәтижелерін нақты айқындауға, ECTS кредиттеріндегі тиісті жұмыс жүктемесін, 

бағалау әдістері мен өлшемшарттарын көрсетуге, сондай-ақ ЕЖБК (ESG) жоғары 

білім беру сапасын қамтамасыз ету саласындағы стандарттар мен негіз қалаушы 

қағидаттарға сәйкес келуге тиіс. 

 

Микро-біліктіліктерді әзірлеу 

Микро-біліктіліктерді әзірлеу және енгізу, процестің үш жағының, 

әрқайсысының, яғни білім алушының, оқу орнының және жұмыс берушінің 

мақсаттары мен міндеттерін көрсетуі тиіс. Провайдер (ЖОО) білім алушы мен 

жұмыс беруші үшін микро-біліктіліктің құндылығын нақты түсінуі және микро-



біліктіліктерді жоспарлау және енгізу кезінде осы мақсатқа сәйкес өз іс-

қимылдарының стратегиясын айқындауы тиіс. 

Микро-біліктіліктерді әзірлеу кезінде мыналарды ескеру қажет: 

1. Микро-біліктіліктер ЖОО-ның миссиясы мен стратегиялық мақсаттарына 

сәйкес әзірленуі және бекітілуі тиіс. ЖОО микро-біліктіліктер оқу орнының 

жалпы миссиясына, көзқарасы мен стратегиясын іске асыруға қалай ықпал 

ететінін және олардың қандай экономикалық, әлеуметтік және экологиялық 

салдары мен қосатын үлесін анықтауы қажет. 

2. Микро-біліктіліктің ерекшелігі – бұл жергілікті мүмкіндіктер мен 

тәжірибені пайдалану. Сондай-ақ микро-біліктілік әзірленуі кезінде олардың 

жалпы, стандартталған мақсаттар жиынтығына жүгінудің орнына жергілікті 

қоғамдастық пен жұмыс берушілерге қызмет ететіндігін ескеру қажет. Нарықтың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жасалған микро- біліктіліктер тиісті 

нарықтардың мәліметтеріне негізделуі және салалық стандарттарға сәйкес келуі 

керек. 

3. Микро-біліктіліктер нақты дағдылар мен құзыреттерді қанағаттандыруға 

арналған болғандықтан, олар мүмкін болған кезде салалық серіктестер мен басқа 

жұмыс берушілердің айтарлықтай қатысуымен құрылуы және дамуы керек. 

Микро-біліктіліктер ЖОО мен сала арасындағы серіктестік қатынастардың 

көрінісі болған кезде сұранысқа ие. 

4. Микро-біліктілік білім алушылардың, сондай-ақ өзінің үздіксіз кәсіптік 

білім беру шеңберінде микро-біліктілікті пайдалана алатын барлық әлеуетті 

студенттердің қажеттіліктерін ескере отырып әзірленуі тиіс. 

5. Микро-біліктілікті қолданыстағы оқу бағдарламаларын модульдермен 

кеңейтудің бір түрі ретінде қарастырған жөн. Осы модельге сәйкес ЖОО бірнеше 

микро біліктіліктер арқылы белгілі бір бағдарлама аясында «қосымша несиелер» 

тізімін кеңейте алады. 

6. Жаңа микро-біліктіліктер бойынша ұсыныстарды академиялық бөлімше 

әзірлейді, ол микро-біліктіліктердің сапасын қолдауға жауап береді. Барлық 

микро-біліктіліктерді тиісті бөлімшелер микро-біліктіліктердің өзектілігі мен 

өзектілігін қолдау тұрғысынан жыл сайын тексеріп отыруы тиіс. 

Тұрақты шолу және талдау жүргізу барысында мынадай параметрлерді 

ескеру қажет: 

- микро-біліктілік өз мақсатына сәйкес келе ме; 

- білім алушылардың пікірлері ескеріле ме; 

- оқыту және бағалау әдістерінің ағымдағы мақсаттылығы сақтала ма; 

- оқу нәтижелері қанағаттанарлықтай ма; 

- микро-біліктілікке өнеркәсіп, жұмыс берушілер немесе жергілікті 

қоғамдастық қолдау көрсете ме. 

Микро-біліктілікті ұсынатын әрбір бөлімше көтерілген мәселелерді және 

оларды шешу үшін ұсынылған жолдарды көрсете отырып, шолу немесе талдау 

қорытындылары бойынша есеп беруге тиіс. 



Микро-біліктіліктерді іске асыру 

Микро-біліктіліктерде келесі ерекшеліктер болуы керек: 

 Қорытынды бағалауды қоса алғанда, жалпы оқу уақыты кемінде 100 

және 150 сағаттан (4-6 ECTS) кем болмауы тиіс; 

 Еуропалық біліктілік жүйесіне (EQF) сәйкес 6-8 деңгейде немесе 

бакалавриат, магистратура және докторантура деңгейлерінде, жоғары білімнің 

ұлттық біліктілік жүйесіне (ҰБЖ) сәйкес баламалы деңгейлерде болу. Максимум 

ретінде ECTS көрсетілген 4/5 деңгейлері үшін қолайлы нұсқалары бар болуы; 

 Курсты сәтті аяқтағаннан кейін немесе алдыңғы оқуды тану арқылы 

академиялық кредиттер беруге мүмкіндік беретін қатаң қорытынды бағалауды 

қамтамасыз ету; 

 ЖОО саясатына сәйкес келетін тұлғаны бағалау кезінде сенімді 

сәйкестендіру әдісін қолданыңыз; 

 Курстың мазмұны, оқу нәтижелері, оқу сағаттарының жалпы саны, 

ҰБЖ (EQF) деңгейі және алынған сынақ ұпайларының саны (ECTS) көрсетілген 

кредиттік транскрипт (сертификатқа қосымша) ұсыну; 

 Курстар аптасына оқу сағаттарының саны, оқуды толық жұмыс күні 

жұмысымен және/немесе отбасылық міндеттермен ұштастыруды қажет ететін 

білім алушылар үшін қолайлы болатындай етіп әзірленуі тиіс; 

 Кәсіби мамандарға арналған курстың мазмұнын, теория мен 

практиканы олардың жұмыстарына тікелей қатынасы бар болтындай қамтамасыз 

ету; 

 Микро-біліктіліктің өзектілігін сенімді салалық демеуші қосымша 

растай алатындай болуы; 

 

Сертификаттар беру 

Микро-біліктілік сертификаттарын беру еуропалық Europass digital 

credentials (EDC) цифрлық есепке алу деректерінің типі бойынша, цифрлық қол 

қою арқылы жүзеге асыру қажет. 

Микро-біліктіліктің кредиттік транскрипті дәстүрлі дипломдарға 

транскрипт түрі бойынша сертификатқа қосымша ретінде болуы қажет. Микро-

біліктіліктердің кредиттік транскрипті бітірушілер үшін Жоғары білімнің 

еуропалық кеңістігінің маңызды құралы, олардың дипломдарын жоғары оқу 

орындарының, мемлекеттік органдардың және жұмыс берушілердің ел ішінде 

және шетелде тануы болып табылады. Онда микро-біліктіліктің егжей-тегжейлі 

сипаттамасы бар және бағдарлама аяқталғаннан кейін алынған құзыреттерге 

нұсқау беріледі. Бұл басқа ЖОО-мен жұмыс берушілер үшін көрінетін 

сертификаттарды беру кезінде ашықтықты қалыптастыруға ықпал етеді. 

Микро-біліктіліктің кредиттік транскрипті сонымен қатар жоғары оқу 

орындарының институционалды дербестігін қорғайды, микро-біліктіліктерді 



танудың жалпы негізін қамтамасыз етеді және көптеген институттардың 

әкімшілік ауыртпалығын азайтуға көмектеседі. 

Микро-біліктілік келесі деректерді қамтуы керек: 

 оқушының сәйкестендіру деректері; 

 микро біліктілік атауы; 

 Эмитенттің елі / өңірі; 

 біліктілікті беру жөніндегі орган; 

 берілген күні; 

 шартты жұмыс жүктемесі, мүмкіндігінше ECTS-те; 

 ҰБЖ сәйкес оқыту деңгейі (егер қолданылса); 

 оқу нәтижелері;  

 оқу қызметіне қатысу нысаны (онлайн, офлайн, аралас, волонтерлік, 

практикалық тәжірибе); 

 егер қолайлы болса, оқуды бастау үшін қажетті пререквизиттер; 

 бағалау түрі (тестілеу, шеберлікті қолдану, портфолио, алдыңғы 

оқытуды тану және т. б.); 

 бағалау кезінде жеке тұлғаны бақылау және тексеру (жеке басын 

тексерусіз және жеке басын тексерумен онлайн/офлайн бақылауымен); 

 микро-біліктілік сапасын және тиісті жағдайларда оқу мазмұнын 

бақылауға нұсқау. 

 

Микро-біліктіліктерді тану және олардың сапасын қамтамасыз ету 

Микро-біліктіліктерді танудың орталық элементтері олардың сапасы 

және сапа кепілдігін қамтамасыз ету болып табылады. Микро біліктіліктер 

сапасының алғашқы көрсеткіші провайдерді жеткізушілер тізіліміне қосу болуы 

керек. Егер мұндай тізілім ұлттық жүйеде болмаса, онда оны құру қажеттілігі 

туындайды. Тізілімге енгізу жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету 

саласындағы (ESG) стандарттар мен негіз қалаушы қағидаттарды ұстанудың де-

факто «затбелгісіне» және еуропалық микро-біліктілік жүйесіне айналуға тиіс. 

Микро-біліктіліктердің сапасы сапаны қамтамасыз етудің әдеттегі 

университеттік үдерістерінен өту арқылы қамтамасыз етіледі, сондықтан ұлттық 

біліктілік шеңберінің (ҰБЖ) негізгі ережелеріне бағдарлануы тиіс. 

Осыған сәйкес ұлттық біліктілік шеңбері (ҰБЖ) микро-біліктіліктерді 

біліктілік ретінде нақты тануы керек, онда білім беру ортасында танылады және 

ENIC/NARIC орталықтары жергілікті біліктілікке оңай ауысады. ҰБЖ-пен 

салыстырылатын Микро-біліктіліктер іс жүзінде «мини-дәреже» мәртебесіне ие 

және оларды жоғары оқу орындарына түсу немесе біліктілігін арттыру үшін 

пайдалануға болады. 

ЖОО микро-біліктіліктерді сапаны бақылаудың қолданыстағы саясатына 

енгізуі және микро-біліктіліктерге арналған курстарды әзірлеу, талдау және 



бағалау тұрғысынан мекеменің басқа көрсеткіштері сияқты рәсімдерді қолдануы 

тиіс. Микро-біліктіліктерге сапаны бағалауда өзге тәсіл қолданылмауы тиіс. 

Микро-біліктіліктердің сапасын қамтамасыз ету мынадай процестерді 

қамтуы тиіс: 

- мекеменің күнделікті қызметінде көрсетілетін ішкі сапа мәдениетіне 

немесе ЖОО-ның сапасын қамтамасыз ету саясатына бейілділік; 

- ішкі бақылау процедураларын қатаң ұстану, бақылау аспектілерін 

анықтау және сапа менеджментін қолдана отырып, проблемалық аймақтарды 

шешу; 

- ішкі бақылау келісілген стандарттар жиынтығына сәйкес тәуелсіз 

ұйымдар жүргізетін сапаны сыртқы бақылаумен толықтырылуы тиіс; 

- аккредиттеу агенттіктерінің микро-біліктіліктерді бағалау үшін 

стандарттардың дұрыс қолданылуын қамтамасыз ету. 

Микро-біліктіліктердің сапасын бақылау ЖОО–ға нарықтың және 

жергілікті қоғамдастықтың өзекті қажеттіліктеріне ден қоюға, жұмыс 

берушілерге нарықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында кадрлардың 

біліктілігін арттыру мен қайта даярлаудың тиімді тәсілдерін ұсынуға 

жәрдемдесуге, ал білім алушыларға мансаптық ілгерілеу немесе үздік жұмыс 

іздеу үшін пәрменді мүмкіндіктерді іздестіруге жәрдемдесуге тиіс. ЖОО оқу 

мекемесінің веб-сайттарында және микро-біліктіліктердің өздерінде көрсете 

отырып, ұсынылатын микро-біліктіліктер үшін сапаны қамтамасыз ету тетігі 

туралы ақпаратты ұсынуы тиіс. 

Микро-біліктіліктер үшін қолданылатын тану әдістемесі ЖОО-мен елдің 

сапаны қамтамасыз ету саясатын ғана емес, сонымен қатар бірдей микро-

біліктіліктерді бірнеше рет бақылауды болдырмау үшін сапаны бақылаудың 

басқа жүйелерін тануы керек. 

Егер микро-біліктіліктерді ЖОО-ға кірмейтін ұйымдар ұсынған жағдайда, 

оларға сапаны қамтамасыз етудің барлық қолданыстағы инфрақұрылымы 

қолданылуы тиіс. Мұндай провайдерлер мүмкіндігінше өз ұсыныстарын ҰБЖ-

пен салыстырып, ресми провайдерлер ретінде аккредитациядан өтуі керек. Олар 

мүмкіндігінше жоғары білім берудегі сапаны қамтамасыз етудің стандарттары 

мен негізгі қағидаттарына сәйкес келуі тиіс. 

 

Ұлттық деңгейде қажет: 

- микро-біліктілік жеткізушілерінің тізілімін құру; 

-микро-біліктіліктерді қалыптастыру үшін негіз жасау, ЖОО қолдау 

көрсету және микро-біліктіліктерді дамытуды көтермелеу мақсатында тиісті 

заңнамалық актілерді қабылдау немесе қолда бар заңнамаға қажетті өзгерістер 

енгізу. 
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Рекомендации для вузов по определению, разработке, реализации, 

признанию вузами микро-квалификаций 

 

На современном высококонкурентном мировом рынке как работодатели, 

так и потенциальные сотрудники ищут любые возможности, чтобы получить 

преимущество в конкурентной борьбе. Для работодателей также необходимы 

дополнительные критерии для оценки компетенций кандидатов при приеме на 

работу, не входящие в рамки формального образования, поскольку работодатели 

играют основную роль в определении академической квалификации для рабочих 

мест. Часто существует значительный разрыв между тем, что хотят работодатели, 

и тем, что предлагает формальное образование. 

Микро-квалификации гибко устраняют пробелы в навыках работников и 

обеспечивают экономически эффективный ответ на быстро меняющиеся 

потребности в обучении на рабочем месте. Микро-квалификации быстрее 

реагируют на местные приоритеты и потребности рынка труда, помогая 

оптимизировать процессы повышения квалификации и делая прогресс более 

ощутимым. В результате за последние несколько лет популярность программ 

микро-квалификаций резко возросла, и, по прогнозам, эта тенденция сохранится 

для всех заинтересованных сторон.  

Микро-квалификации являются частью образования в течение всей жизни 

и могут накапливаться с течением времени для повышения квалификации 

человека и оказания ему помощи в продвижении по карьерной лестнице и 

дальнейшем образовании. ОВПО в данном случае выполняют важнейшую роль 

провайдеров микро-квалификаций.  

 

Определение микро-квалификаций 

Микро-квалификации - это небольшой объем обучения, заверенный 

цифровым удостоверением, предлагаемый вузами или признанный ими в 

соответствии с Лиссабонской конвенцией о признании. Микро-квалификации 

предназначены для предоставления обучающимся конкретных знаний, навыков 

или компетенций, отвечающих социальным, личным, культурным потребностям 

или потребностям рынка труда.  

Микро-квалификации должны четко определять результаты обучения на 

уровне Национальной рамки квалификаций, указывать на соответствующую 

рабочую нагрузку в кредитах ECTS, методы и критерии оценивания, а также 

соответствовать Стандартам и основополагающим принципам в сфере 

обеспечения качества высшего образования ЕПВО (ESG).  

 

Разработка микро-квалификаций 

Разработка и внедрение микро-квалификаций должны отражать цели и 

задачи каждой из трех сторон процесса, т.е. обучающегося, учебного заведения и 

работодателя. Провайдер (ОВПО) должен четко понимать ценность микро-



квалификаций для обучающегося и работодателя и определить стратегию своих 

действий в соответствии с этой целью при планировании и внедрении микро-

квалификаций. 

При разработке микро-квалификаций необходимо учитывать следующее:  

1. Микро-квалификации должны разрабатываться и утверждаться в 

соответствии с миссией и стратегическими целями ОВПО. ОВПО необходимо 

определить, как микро-квалификации могут способствовать реализации общей 

миссии, видения и стратегии учебного заведения и какие экономические, 

социальные и экологические последствия и вклад они могут оказать. 

2. Особенность микро-квалификаций заключается в том, что они 

используют местные возможности и опыт, и поэтому при разработке необходимо 

учитывать, чтобы они служили местному сообществу и работодателям, а не 

апеллировать к общему, стандартизированному набору целей. Микро-

квалификации, разработанные для удовлетворения потребностей рынка, должны 

основываться на данных соответствующих рынков и соответствовать 

отраслевым стандартам.  

3. Поскольку микро-квалификации предназначены для удовлетворения 

конкретных навыков и компетенций, они должны создаваться и разрабатываться 

при существенном участии отраслевых партнеров и других работодателей, когда 

это возможно. Микро-квалификации наиболее востребованы, когда они являются 

отражением партнерских отношений между ОВПО и отраслью. 

4. Микро-квалификации должны разрабатываться с учетом потребностей 

обучающихся, а также всех потенциальных студентов, которые могут 

использовать микро-квалификации в рамках своего непрерывного 

профессионального образования. 

5. Следует рассматривать микро-квалификации как своего рода 

расширение существующих учебных программ модулями. В соответствии с этой 

моделью ОВПО может расширить свой список «дополнительных кредитов» в 

рамках конкретной программы с помощью нескольких микро-квалификаций.  

6. Предложения по новым микро-квалификациям разрабатываются 

академическим подразделением, которое отвечает за поддержание качества 

микро-квалификаций. Все микро-квалификации должны ежегодно проверяться 

соответствующими подразделениями на предмет поддержания востребованности 

и актуальности микро-квалификаций.  

В ходе регулярного обзора необходимо проводить анализ и учитывать 

следующие параметры: 

- соответствует ли микро-квалификация своей цели; 

- учитываются ли отзывы обучающихся; 

- сохраняется ли текущая целесообразность методов преподавания, 

обучения и оценивания; 

- остаются ли результаты обучения удовлетворительными; 



- поддерживается ли микро-квалификация со стороны промышленности, 

работодателей или местного сообщества. 

Каждое подразделение, предлагающее микро-квалификацию, должно 

предоставлять отчет по итогам обзора или анализа, с указанием поднятых 

вопросов и предложенных путей для их решения.  

 

Реализация микро-квалификаций 

Микро-квалификации должны иметь следующие спецификации: 

• Иметь общее время обучения не менее 100 и не более 150 часов (4-6 

ECTS), включая итоговое оценивание; 

• Быть на 6-8 уровне согласно Европейской системе квалификаций 

(EQF) или эквивалентных уровнях согласно национальной системе 

квалификаций (NQF) высшего образования на уровнях бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры. Как максимум, допустимы варианты для уровней 

4/5 с присуждением ECTS; 

• Обеспечивать строгое итоговое оценивание, позволяющее присуждать 

академические кредиты, непосредственно после успешного завершения курса 

или путем признания предшествующего обучения;  

• Использовать надежный метод идентификации личности в момент 

оценивания, соответствующий политике ОВПО; 

• Предоставлять кредитный транскрипт (дополнение к сертификату), в 

котором излагается содержание курса, результаты обучения, общее количество 

учебных часов, уровень NQF (EQF) и количество заработанных зачетных баллов 

(ECTS); 

• Курсы должны быть разработаны таким образом, чтобы количество 

учебных часов в неделю подходило для обучающихся, которым необходимо 

совмещать учебу с работой на полный рабочий день и/или семейными 

обязанностями; 

• Содержание курса, предназначенное для профессионалов, должно 

сочетать теорию и практику, чтобы обеспечить их непосредственное отношение 

к работе; 

• Актуальность микро-квалификации может дополнительно 

подтверждаться заслуживающим доверия отраслевым спонсором; 

 

Выдача сертификатов  

Выдача сертификатов микро-квалификаций производить в цифровом 

подписанном формате, по типу европейских цифровых учетных данных Europass 

digital credentials (EDC). 

Кредитный транскрипт микро-квалификаций служит дополнением к 

сертификату по типу транскриптов к традиционным дипломам. Кредитный 

транскрипт микро-квалификаций является важным инструментом Европейского 

пространства высшего образования для выпускников, признания их дипломов 



высшими учебными заведениями, государственными органами и работодателями 

внутри страны и за рубежом. В нем содержится подробное описание микро-

квалификации и дается указание на компетенции, приобретенные по завершении 

программы. Это способствует созданию прозрачности при выдаче сертификатов, 

видимой для других ОВПО и работодателей. 

Кредитный транскрипт микро-квалификаций также защищает 

институциональную автономию высших учебных заведений, обеспечивает 

общую основу для признания микро-квалификаций, и помогает снизить 

административное бремя, с которым сталкиваются многие учреждения. 

Микро-квалификация должны содержать следующие данные: 

• идентификационные данные учащегося 

• название микро-квалификации 

• страну/регион эмитента 

• орган по присуждению квалификации 

• дату выдачи 

• условную рабочую нагрузку, в ECTS, где это возможно 

уровень (и цикл, если применимо) обучения согласно NQF  

 результаты обучения 

•     форму участия в учебной деятельности (онлайн, офлайн, смешанная, 

волонтерство, практический опыт) 

• пререквизиты, необходимые для начала обучения, если это приемлемо 

• тип оценки (тестирование, применение навыка, портфолио, признание 

предыдущего обучения и т.д.) 

• контроль и верификация личности во время оценивания (без контроля и 

без верификации личности, под контролем без верификации личности, под 

контролем онлайн/офлайн с верификацией личности) 

• указание на контроль качества микро-квалификации и в 

соответствующих случаях, учебного содержания. 

 

Признание и обеспечение качества микро-квалификаций 

Центральными элементами признания микро-квалификаций является их 

качество и обеспечение гарантии качества. Первым показателем качества микро-

квалификаций должно стать включение провайдера в реестр поставщиков. В 

случае, если такого реестра нет в национальной системе, то есть необходимость 

в его создании. Включение в реестр должно стать де-факто «ярлыком» 

приверженности Стандартам и основополагающим принципам в сфере 

обеспечения качества высшего образования (ESG) и европейской системе микро-

квалификаций. 

Качество микро-квалификаций обеспечивается путем прохождения 

обычных университетских процессов обеспечения качества и поэтому должно 

ориентироваться на основные положения национальной рамки квалификаций 

(NQF). 



В соответствии с этим, национальные рамки квалификаций (NQF) должны 

четко признавать микро-квалификации в качестве квалификаций, которые по 

умолчанию узнаваемы в образовательной среде и легко переносятся центрами 

ENIC/NARIC в местные квалификации. Микро-квалификации, сопоставимые с 

NQFs, фактически имеют статус «мини-степеней» и могут использоваться для 

поступления или повышения квалификации в высших учебных заведениях. 

ОВПО должны включать микро-квалификации в существующую 

политику контроля качества и применять те же процедуры с точки зрения 

разработки, анализа и оценки курсов к микро-квалификациям, что и к остальным 

показателям учреждения. К микро-квалификациям не должен применяться иной 

подход в оценке качества.  

Обеспечение качества микро-квалификаций должно включать следующие 

процессы: 

- приверженность внутренней культуре качества или политике 

обеспечения качества ОВПО, выражаемые в повседневной деятельности 

учреждения;  

- строгое следование процедурам внутреннего контроля, выявление 

аспектов для контроля и решение проблемных мест с применением менеджмента 

качества; 

- внутренний контроль должен дополняться внешним контролем качества, 

проводимым независимыми организациями, в соответствии с набором 

согласованных стандартов; 

- обеспечение правильного применения стандартов для оценки микро-

квалификаций аккредитационными агентствами. 

Контроль качества микро-квалификаций должен помогать ОВПО 

реагировать на насущные потребности рынка и местного сообщества, 

содействовать работодателям в предоставлении эффективных способов 

повышения квалификации и переподготовки кадров, с целью удовлетворения 

потребностей рынка, и обучающимся – способствовать в поиске действенных 

возможностей для карьерного продвижения или поиска лучшей работы. ОВПО 

должны предоставлять информацию о механизме обеспечения качества для 

предоставляемых микро-квалификаций, с указанием об этом на веб-сайтах 

учебного учреждения и в самих микро-квалификациях. 

Методология признания, используемая для микро-квалификаций, должна 

учитывать не только политику обеспечения качества ОВПО и страны, но и, по 

возможности, признавать другие системы контроля качества, чтобы избежать 

контрольных проверок одних и тех же микро-квалификаций по нескольку раз. 

В случае, если микро-квалификации предлагаются организациями, не 

входящими в ОВПО, к ним, тем не менее, должна применяться вся 

существующая инфраструктура обеспечения качества. Такие провайдеры 

должны также по возможности сопоставлять свои предложения с NQF и получать 

аккредитацию в качестве официальных провайдеров. Они, по возможности, 



должны соответствовать Стандартам и основным принципам обеспечения 

качества в высшем образовании ЕВПО (ESG), и проходить внешний аудит 

аккредитационными органами по обеспечению качества. Микро-квалификации 

не должны разрабатываться отдельно от существующей системы высшего 

образования. 

 

На национальном уровне необходимо: 

- создать реестр поставщиков микро-квалификаций; 

- принять соответствующие законодательные акты или внести 

необходимые изменения в имеющееся законодательство с целью создания 

основы для формирования микро-квалификаций, оказания поддержки ОВПО и 

поощрения развития микро-квалификаций.  


