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ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ – ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ  

У ВИБОРІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

Подальшi соцiально-економiчнi й полiтичнi змiни в суспiльствi, змі-
цнення державностi України, входження її в цивiлiзоване свiтове 
спiвтовариство неможливi без реалiзації системою вищої освiти України 
iдей Болонського процесу, спрямованих на забезпечення мобiльностi пра-
цевлаштування та конкурентоспроможності фахiвцiв з вищою освiтою та 
орієнтацію вищих навчальних закладів (ВНЗ) на кінцевий результат – 
знання та навички випускників повинні застосовуватись і практично вико-
ристовуватись на користь України. Введення загальноєвропейської систе-
ми гарантії якості освіти є головним чинником, за якого вимірювання 
якості освіти, управління нею набуває першочергового значення. 

Найважливішими умовами поліпшення якості підготовки фахівців з 
вищою освітою як в Україні, так і за кордоном, є розвиток і удосконалення 
форм і методів управління якістю навчання та викладання, виявлення 
тенденцій їх динаміки методами науково-технічного прогнозування з ме-
тою запобігання погіршенню та виробленню стратегії щодо підвищення 
якості освіти відповідно до вимог споживачів і роботодавців з використан-
ням сучасних інформаційних технологій та методів штучного інтелекту. 

Щоб забезпечити якість абітурієнтів, потрібно орієнтуватися на по-
шук саме «своїх» абітурієнтів. Система попередньої підготовки, яка щоро-
ку вдосконалюється і розширює свою діяльність, – основа формування ко-
нтингенту абітурієнтів та студентів. Понад 45 % першокурсників 2010 ро-
ку в Уманському агротехнічному коледжі – закінчили комп’ютерні курси, 
тестування дозволило покращити якість та об’єктивність при відборі кан-
дидатів на навчання. Потрібно і надалі розвивати систему попередньої під-
готовки, як основного джерела поповнення контингенту студентів, зосере-
джувати зусилля на покращенні підготовки абітурієнтів з математики, фі-
зики, іноземних мов та інших профільних дисциплін; удосконалювати сис-
тему тестування абітурієнтів, підсиливши вимоги до їх знань з фундамен-
тальних дисциплін з урахуванням попередньої профорієнтації. 

Якість професорсько-викладацького складу є визначальною для під-
готовки фахівців. Головне завдання сьогодні – викладачі мають навчати 
студентів на базі сучасних наукових розробок і досліджень, що проводять-
ся у підрозділах. Для цього викладачі самі повинні активно працювати в 
науці. 

За останні роки є певні зрушення в покращенні умов роботи викла-
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дацького складу (оптимізовано навчальне навантаження: середнє навчаль-
не навантаження викладачів кафедр складало 857 год., завершено перехід 
до співвідношення 50:50 обсягів аудиторних і самостійних занять, збіль-
шено посадові оклади тощо). 

Це має активізувати творчу, зокрема, наукову роботу викладачів. 
Вживаються заходи щодо активізації роботи викладацького складу та під-
силення відповідальності викладачів за результати своєї навчальної та нау-
кової роботи. Вдосконалено систему конкурсного обрання викладачів, зок-
рема, доповненням контракту конкретними завданнями щодо впроваджен-
ня новітніх навчальних технологій, підготовки методичного забезпечення 
дисциплін, участі в наукових дослідженнях, підготовці науково-
педагогічних кадрів; наукового зростання викладачів кафедр та залучення 
молодих кадрів; забезпечити функціонування системи підвищення квалі-
фікації та стажування викладачів (не менше одного разу на 5 років), сфор-
мувати на кафедрах плани підвищення кваліфікації всіх викладачів з інфо-
рмаційних технологій. 

Нинішня модель випускника – орієнтована на майбутнє. Освіта спе-
ціаліста відповідає рівню базової вищої освіти. Спроможність кафедр го-
тувати спеціалістів знаходиться у прямій залежності від рівня наукової ро-
боти викладачів. Оскільки, наукова робота є важливою складовою навчан-
ня студентів, передбачається забезпечити участь студентів у науковій ро-
боті, наукових семінарах та конференціях. 

Відбувається інтенсивне впровадження інформаційних технологій у 
навчальний процес. 

В деяких університетах діє автоматизована система планування на-
вчального процесу, яка охоплює і взаємопов’язує навчальні плани, штат-
ний розклад, педагогічне навантаження, розрахунок фонду заробітної пла-
ти викладачів та завантаженість аудиторного фонду університету. Завдяки 
створенню сайтів кафедр і віртуальних робочих місць викладачів на них 
студенти мають змогу самостійно опрацьовувати матеріал у зручному для 
себе режимі, узгодженому з викладачем. 

Передбачено продовжувати впровадження інформаційних технологій 
у навчальний процес та в систему управління: «Кадри» з персональними 
показниками викладачів, завершити формування інформаційних сайтів ка-
федр, факультетів, інститутів тощо. 

Якість здачі державних екзаменів і дипломних робіт є однією з вирі-
шальних складових підготовки фахівців. Вони характеризують знання сту-
дентів та їх здатність інтегрувати ці знання, використовувати їх для вирі-
шення практичних завдань. 

Для підсилення практичної підготовки випускників потрібно якомога 
раніше готувати їх до майбутньої роботи, оптимізувати терміни і форми 
виробничої практики, переглянути перелік баз виробничих практик, узго-
джуючи його з місцями майбутнього працевлаштування випускників. Не-
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обхідно забезпечити виконання переважної кількості дипломних проектів і 
робіт на реальну тематику, підсилити контроль за виконанням проектів та 
здійснювати системний моніторинг їх якості. 

Якість освіти – це ряд системно-соціальних якостей і характеристик, 
які визначають відповідність системи освіти прийнятим вимогам, 
соціальним нормам, державним освітнім стандартам. Отримання якісної 
освіти безпосередньо залежить від якості самих вимог (цілей, стандартів і 
норм), якості ресурсів (програми, кадровий потенціал, контингент 
абітурієнтів, матеріально-технічне забезпечення, фінанси і т.д.) та якості 
освітніх процесів (наукова та навчальна діяльність, управління, освітні 
технології), які безпосередньо забезпечують підготовку фахівців. У 
світовій практиці застосовуються три основних підходи до оцінювання 
якості освіти: 

• репутаційний (на основі експертних оцінок); 
• результативний (за об’єктивними показниками); 
• загальний. 
Кількість підходів може бути більшою: традиційний (престижність 

ВНЗ), науковий (відповідність стандартам), менеджерський (задоволення 
клієнта), споживчий (сам споживач визначає якість), демократичний (ко-
ристь вищого закладу для суспільства) [1]. 

Оцінювання стає основним критерієм у визначенні якості вищої 
освіти, відносного рівня програм та методів викладання й навчання з 
предмета або на факультеті загалом. Оцінювання проводиться за 
внутрішніми та зовнішніми процедурами. Процес внутрішнього 
оцінювання включає систематичне збирання адміністративної інформації, 
опитування студентів і випускників, неформальні бесіди з викладачами та 
студентами. Складовою зовнішнього оцінювання є відвідування факульте-
ту контролюючою групою для визначення якості навчання та викладання. 
Зовнішні оглядачі – це викладачі, або люди професійної діяльності, які на 
основі спілкування зі студентами та молодими науковцями складають ос-
таточний звіт. 

На сьогодні ж, ми можемо говорити про те, що «відповідно до прин-
ципу інституційної автономії, основна відповідальність за забезпечення 
якості лежить на кожному з вузів. Що є основою для реальної підзвітності 
академічної системи в рамках національної системи якості» [2]. Під систе-
мою якості розуміємо сукупність організаційної структури, методик, 
процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю [3]. 
Сьогодні більшість українських вузів користуються традиційною схемою 
внутрішньої перевірки якості освіти, яка зазвичай включає такі елементи, як: 

• наявність затверджених у встановленому порядку навчальних 
планів, графіків навчального процесу, робочих програм з дисциплін; 

• відповідність змісту навчальних планів і робочих програм 
критеріям та стандартам якості вузу; 
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• відповідність розкладу занять логіці викладання з кожної 
дисципліни; 

• відповідність елементів навчального процесу (лекцій, семінарів, 
лабораторних занять тощо) затвердженим планам та програмам; 

• комплектність і достатність методичного забезпечення з 
дисциплін (методичні вказівки, конспекти лекцій, настанови виконання 
лабораторних робіт тощо); 

• достатність, регулярність і рівень організації поточного контролю 
(контроль якості знань студентів, їх задоволеність якістю навчального 
процесу); 

• оперативність прийняття та реалізації коригуючих заходів. 
«Міжнародна освітня спільнота сьогодні сходиться на думці, що 

немає і не може бути абсолютно ефективної інтернаціональної системи за-
безпечення гарантії якості вищої освіти. Кожна країна вирішує це питання 
з врахуванням особливостей національної системи вищої освіти. Але ми не 
повинні в цьому питанні обходити світовий та загальноєвропейський 
досвід, а найшвидше об’єднатися з існуючими інституціями» [4]. Таким 
чином, очевидно, що система вищої освіти України мусить іти шляхом 
взаємного наближення власних напрацювань та новітнього європейського 
досвіду в питанні вироблення чітких стандартів якісної освіти. Доцільним, 
на наш погляд, є посилення уваги до таких напрямків роботи, як: 

• створення систем якості різних рівнів; 
• розробка систем менеджменту якості; 
• створення незалежних агентств з гарантування якості вищої 
освіти. 

Першими кроками на шляху створення системи якості вищої освіти 
можуть стати збір та узагальнення даних про існуючі системи забезпечен-
ня якості знань у навчальних закладах, про інноваційні моделі в управлінні 
якістю освіти на основі стандартів освіти, про досвід з упровадження у 
навчальному процесі вимог Болонської декларації в оцінюванні знань 
студентів, про форми і методи тестового контролю знань студентів і т.п. 
Паралельно з цим, має здійснюватися повний, постійний, прозорий та 
об’єктивний моніторинг якості освіти. Якість і акредитація, які міцно 
пов’язані між собою, висувають перед непогано розвиненою вітчизняною 
системою ліцензування й акредитації нові завдання щодо використання 
європейських стандартів якості, і тому наша участь в європейській мережі 
з гарантування якості у вищій освіті (ENQA) обов’язкова вже в найближ-
чий час. Контроль якості повинен зосередитися не тільки на контролі нав-
чального процесу, кадрів, науково-методичного забезпечення, матеріальної 
бази тощо, а, в першу чергу, на контролі знань студентів і особливо 
випускників, визначаючи їхню компетентність і спроможність задовольня-
ти вимоги ринку праці; акредитуватися мають не тільки навчальні заклади 
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і спеціальності, але й окремі освітні програми, це те, з чим поки що ми не 
стикалися. 

У сфері вищої освіти споживачами можна вважати студентів, їх 
батьків, організації, які приймають на роботу випускників, суспільство 
вцілому. Як свідчить світова практика, впровадження систем якості у ви-
щих учбових закладах дозволяє вузу суттєво покращити та оптимізувати 
свою діяльність і підвищити результативність роботи; посилити акцент на 
меті своєї діяльності і досягненні очікувань споживачів; досягти і 
стабільно підтримувати високу якість своїх послуг для задоволення потреб 
і вимог споживачів; збільшувати задоволеність споживачів; отримати виз-
нання з боку замовників через процедуру сертифікації; брати участь у тен-
дерах, у тому числі міжнародних, щодо надання освітянських послуг на 
вигідних умовах [5]. При цьому, слід розуміти, що система якості може 
лише допомогти ВНЗ у досягненні цілей, що стоять перед організацією, 
але сама по собі система якості не здатна привести до покращення нав-
чального процесу або якості навчальних послуг, вона не може вирішити 
усіх проблем – її впровадження означає лише застосування системного і 
систематичного підходу для досягнення, в першу чергу, бізнес-цілей вузу. 

Ще один аспект покращення якості вищої освіти – це створення не-
залежних агентств з гарантування якості. Робота таких агентств могла б 
стати не лише альтернативою державному ліцензуванню та акредитації, 
але й могла б сприяти в підготовці до проходження процедур комплексної 
перевірки. Незалежні агентства з гарантування якості вищої освіти в 
Україні могли б, на наш погляд, допомагати ВНЗ: 

• отримувати достовірну інформацію про різноманітні аспекти їх 
діяльності і аналізувати подальші перспективи розвитку, наприклад, ви-
значивши найбільш значущі для ВНЗ сектори освітнього ринку, який 
сегментується за навчальними програмами, рівнями освіти, регіональною 
диференціацією і розвитком мережі філіалів, віковими і гендерними упо-
добаннями, а також напрямками міжнародного співробітництва; 

• при проходженні акредитації в авторитетних закордонних 
акредитаційних агентствах; 

• у наданні інформаційної підтримки для привертання уваги 
потенційних абітурієнтів, роботодавців, спонсорів, меценатів, 
інституційних та індивідуальних інвесторів; 

• у провадженні системного підходу до оперативного встановлення 
контактів з новими партнерами та налагодженні зворотного зв’язку; 

• у встановленні контактів з закордонними ВНЗ, підбираючи 
партнерів, які представляють найбільший інтерес, у визначенні напрямків 
спільної наукової творчості, створенні міжнародних шкіл і здійсненні сис-
тематичних академічних обмінів; 

• у розповсюдженні передового вітчизняного і міжнародного 
досвіду, використовуючи принцип випередження інновацій і створюючи 
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взірці і схеми розвитку ВНЗ на основі кращих показників найбільш конку-
рентноздатних навчальних закладів; 

• у забезпеченні балансу інтересів усіх учасників освітнього ринку 
з метою формування нової культури довір’я. 

«Найбільшою перевагою Болонського процесу є визначення та 
оцінка стандартів якості вищої освіти по всій Європі. Передбачається 
створення акредитаційних агентств, незалежних від національних урядів і 
міжнародних організацій. Оцінка буде ґрунтуватися не на тривалості або 
змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, що набули випускни-
ки. Водночас, будуть встановлені стандарти транснаціональної освіти» [6]. 
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