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«Знищення будь-якої нації не вимагає атомних 

бомб або використання ракет далекого радіусу 

дії. 

Вимагається лише зниження якості освіти та 

дозвіл студентам для обману на екзаменах.

Пацієнти помирають від рук таких докторів.

Будівлі руйнуються від рук таких інженерів.

Гроші губляться в руках таких економістів та 

бухгалтерів . Справедливість втрачається в 

руках таких юристів та суддів. 

Крах освіти – це крах нації.»

Біля входу у Стелленбошський університет (ЮАР) висить така об'ява:



Структура доповіді

1. Чому саме якість?

2. Сутність поняття «якість» та його генеза в сфері вищої освіти

3. Система забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти та наукового дослідження

4. Практики контролю якості в українській вищій школі

5. Побудова локальних систем менеджменту якості

6. На шляху до національної системи забезпечення якості вищої 
освіти



Чому саме якість?

• Забезпечення якості є ключовим у розвитку взаємної довіри, а також 
підвищенні мобільності та справедливого визнання кваліфікацій і 
періодів навчання в усьому ЄПВО. Таким чином, ми визнаємо прогрес, 
якого було досягнуто в запровадженні «Стандартів і рекомендацій 
щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» у 
національні та інституційні практики більшості країн, і ми зобов’язуємось 
усунути перешкоди, що залишаються, щодо їх запровадження у 
національних законодавствах і правилах. Щоб заохотити розвиток більшої 
кількості спільних програм і спільних ступенів/ дипломів, ми також 
будемо уможливлювати та сприяти використанню «Європейського 
підходу до забезпечення якості спільних програм» у наших системах 
вищої освіти. Ми вітаємо розвиток Бази даних результатів зовнішнього 
забезпечення якості та сприятимемо йому.

2018 р. Парижське комюніке конференції 

Європейських міністрів, 

відповідальних за вищу освіту   - I



Щоб розкрити повний потенціал ЄПВО та забезпечити виконання ключових Болонських 

зобов’язань, ми запроваджуємо структурований підхід колегіальної експертної 

підтримки на основі солідарності, співпраці та взаємного навчання. У 2018-2020 рр. 

тематичні експертні групи фокусуватимуться на трьох ключових зобов’язаннях,

вирішальних для посилення й підтримки якості та співпраці всередині ЄПВО:

- трициклова система, сумісна із загальною рамкою кваліфікацій ЄПВО та ступенями 

першого і другого циклів, заснованими на ЄКТС,

- відповідність Лісабонській Конвенції про визнання,

- забезпечення якості у відповідності із «Стандартами та рекомендаціями щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти».

Протягом останніх 20 років основною місією Болонського процесу та головною метою 

структурних реформ є забезпечення й покращення якості та відповідність навчання й 

викладання. 

Оскільки високоякісне викладання має суттєве значення для сприяння високоякісній 

освіті, то просування в академічній кар'єрі має будуватися на підставі успішних 

досліджень та якості викладання. Слід також ураховувати ширший внесок в суспільство.

2018 р. Парижське комюніке конференції Європейських 

міністрів, відповідальних за вищу освіту  - II



1999 рік. Болонська декларація

“Сприяння європейській співпраці в галузі оцінювання якості освіти в 

перспективі розробки прирівнювальних критеріїв і методологій”.

2005 рік. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти

Викладено стандарти:

Внутрішнього забезпечення якості у вищих навчальних закладах

Зовнішнього забезпечення якості вищої освіти

Забезпечення якості у діяльності агенцій із зовнішнього забезпечення 

якості а також відповідні рекомендації

2009 рік. Комюніке конференції Європейських міністрів, відповідальних 

за вищу освіту

“Прагнучи досягти найкращих результатів за усіма напрямами вищої 

освіти, ми відповідаємо на виклики нової епохи. Це вимагає постійного 

зосередження уваги на якості”



“Розширення доступу встановлює виклики для якості вищої освіти. 

Забезпечення якості є актуальною функцією в сучасній вищій освіті, і вона має 

залучати всі зацікавлені сторони. Якість вимагає як створення системи 

забезпечення якості, так і зразків оцінювання і сприяння культурі якості в межах 

вищих навчальних закладів.

Регуляторні механізми і механізми забезпечення якості … необхідно 

запровадити для сектора вищої освіти в цілому.

Критерії якості мають відображати загальні цілі вищої освіти, зокрема 

виховання у студентів критичного і незалежного мислення та здатності до 

навчання впродовж життя. Вони повинні заохочувати інновації та 

різноманітність. Забезпечення якості вищої освіти вимагає визнання важливості 

залучення і збереження кваліфікованого, талановитого і відповідального 

науково-педагогічного штату”.

2009 рік. Комюніке Всесвітньої конференції 

ЮНЕСКО з вищої освіти “Нова динаміка вищої 

освіти і науки для соціальної зміни і розвитку”



2012 р. Бухарестське Комюніке конференції Європейських міністрів,

відповідальних за вищу освіту 

Системи забезпечення якості сприяють зміцненню довіри, кваліфікації вищої освіти більш 

визнаються повсюдно і участь у системі вищої освіти розширилась.

Студенти сьогодні отримують користь від більш широкого кола освітніх можливостей і 

стають все більш мобільними. Концепція інтегрованого простору вищої освіти знаходиться 

в межах досяжності. 

Ми будемо переслідувати наступні цілі: забезпечити якість вищої освіти для всіх в цілях 

збільшення можливостей працевлаштування випускників і зміцнення мобільності, як засобу 

для поліпшення навчання.

Забезпечення якості має важливе значення для встановлення довіри до Європейського 

простору вищої освіти і для посилення привабливості пропозицій ЄПВО, включаючи 

транскордонну освіту. 

Ми зобов'язуємося як підтримувати соціальну відповідальність за забезпечення якості, так і 

активно залучати широке коло зацікавлених сторін до цього процесу.

Ми переглянемо Європейські стандарти та керівні принципи щодо забезпечення якості 

(ESG) для вдосконалення розуміння, застосування і корисності, включаючи їх сферу 

діяльності.



Підвищення якості та актуальності навчання та викладання залишаються

основною місією ЄПВО.

Ми будемо заохочувати і підтримувати вищі навчальні заклади та їх персонал в

сприянні педагогічним інноваціям в студентоцентрованому навчальному

середовищі і повною мірою використовувати потенційні переваги цифрових

технологій для навчання і викладання. Ми будемо сприяти більш тісному зв'язку

між викладанням, навчанням і дослідженням на всіх рівнях… Навчальні програми

повинні надавати студентам можливість розвивати компетенції, які можуть

найкращим чином задовольнити особисті прагнення і соціальні потреби…

Є дуже суттєвим визнання та підтримка якості викладання, і забезпечення

можливостей для поліпшення викладацьких компетенцій. Крім того, ми будемо

активно залучати студентів, як повноправних членів академічної спільноти, як і

інших стейкхолдерів, у розробку навчальних програм та забезпечення якості.

2015 р. Єреванське комюніке конференції 

Європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту



• Розширення доступу, активна масовизація, зниження 
рівня підготовки значної частини абітурієнтів

• Збереження змісту, моделей та технологій навчання, 
орієнтованих на елітного вступника

• Зміни в напрямах мотивації студентів та загальне падіння 
її рівня

• Суттєва залежність освітніх інституцій від доходів, 
сформованих за рахунок платного навчання

• Переважна орієнтація державних органів управління 
освітою на формальні показники

• Суттєвий вплив корупції в освітніх установах

Вітчизняний контекст



Сутність поняття «якість» та його генеза в сфері 
вищої освіти

• Якість є традиційною філософською категорією, яка бере 
початок ще з “Категорій” та “Топіки” Аристотеля.

• Аристотель визначав, що якість можна розглядати в чотирьох 
різних сенсах, як:

 сталі або минущі властивості

 вроджені властивості або їх відсутність

 існуючі властивості або стани

 контур або зовнішній вид



Філософське визначення якості – ІІ

• Св. Фома Аквінський визначав якість як модус існування або 

дії та устрій субстанції і відокремлював суттєві та 

випадкові, активні та пасивні якості.

• Г.В.Ф. Гегель визначав якість як тотожню з буттям 

визначеність, що означає що будь-що перестає бути тим, 

чим воно є, коли воно втрачає свою якість.

• Ми користуємося визначенням якості як сукупності 

характеристик об’єкта, які відносяться до його властивості 

задовольняти встановлені та передбачувані потреби.



Основні сучасні 
узагальнені визначення якості

Oxford Dictionary

Якість – це:

• Стандарт чогось, який може бути визначений 

відносно інших подібних речей; ступінь 

досконалості чого-небудь

• Визначальна ознака чи характеристика, якими 

наділений хтось або щось

Походження:

Середньовічна англійська: від старофранцузської 

qualite, від латинської qualitas (переклад з грецької

poiotēs), від qualis - який, такий



Еволюція уявлень про якість освіти - І

Доіндустріальна епоха (ХІ - XVIII ст.)

• Відповідність змісту вимогам з боку конкретного університету та 

професора

• Штучний характер підготовки, особистий контакт професора зі

студентом (модель «майстер-підмайстер»)

• Базова парадигма: викладач, що передає знання студентам. 

Відповідно: якість вищої освіти = якості викладачів.

• Слабкий зв’язок вищої школи з потребами економіки

• Відсутність міжуніверситетської уніфікації та координації, автономне 

існування та розвиток університету



Еволюція уявлень про якість освіти - ІІ

Індустріальна епоха (ХІХ - перша половина XX ст.)

• Відповідність змісту освіти стандартам/специфікаціям

• Поява та перемога статистичних методів вибіркового контролю

• Масовий характер підготовки фахівців

• Уніфікація змісту освіти та розуміння якості як відповідності 

типовим навчальним планам (СРСР, соц. країни)

• Контроль з боку держави

• Запровадження запозичених з промисловості принципів оцінки

якості



Еволюція уявлень про якість освіти - ІІІ

Епоха інформаційного суспільства знань

• Орієнтація на потреби та очікування споживачів

• Процесний підхід та безперервне удосконалення на основі 

методології TQM

• Усвідомлення якості вищої освіти як її відповідності вимогам 

споживачів (студентів, їх батьків, роботодавців, суспільства в 

цілому)

• Всеохопність, гнучкість, ініціативність

• Системна «вбудованість» в національну, регіональну та 

глобальну економіки



Особливий шлях 
пострадянських освітніх систем

• Створення все нових поколінь освітніх стандартів (що означає збереження 

старих принципів оцінювання якості освіти)

• Обов'язкова вимога дотримання стандартів

• Безпрецедентна (до недавнього часу) регламентація змісту освіти

• Переважна орієнтація на формальні показники

• «Подвійний» характер застосування стандартів до державних та приватних 

вищих навчальних закладів

• Доволі часто невиправдана фіксація в стандартах особливої національної 

специфіки та їх орієнтація на корпоративні інтереси окремих груп впливу



Світові тенденції

• США мають найстарішу традицію зовнішнього оцінювання якості
діяльності університетів, яка починається від початку ХХ 
століття

• Ще на початку 1990-х років, менше половини європейських країн
мали національні програми забезпечення якості вищої освіти

• До 2003 року майже кожна європейська країна вже мала власну
впроваджену та діючу програму забезпечення якості вищої
освіти

• З 2006 року діють Стандарти і рекомендації щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти

• В 2018 році існує дуже мало країн в світі, які не створили 
власних національних програм забезпечення якості вищої освіти



Реакція на цю інновацію

• Вона є неминучою, але далеко не всіма
вітається

• Не існує жодної країни в світі, де 
ініціювання програм забезпечення якості не 
викликало б занепокоєння або конфлікту

• Ці протиріччя є невід'ємною частиною
процесу впровадження програм оцінювання
якості

• Нікому не подобається, коли якість його
діяльності оцінюють.



Оцінювання якості – це ?

• Об’єктивна оцінка

• Загроза закриття частини інституцій

• Джерело неспокою

• Скорочення бюджету

• Нові зобов'язання

• Порівняння

• Критика

• Втручання

• Додаткова робота без компенсації

• Бюрократія



Що створює складність?

Кожна група стейкхолдерів має своє розуміння і різні

очікування стосовно якості підготовки:

• Професорсько-викладацький персонал

• Адміністратори навчальних закладів

• Студенти

• Їх батьки

• Роботодавці

• Політики



Хитка рівновага: Залізний трикутник

ВАРТІСТЬ

* Source: John Daniel, Commonwealth of Learning

ВАРТІСТЬ



До чого це приводить?

Якість має передбачати складність та неоднозначність

"Там, де є диференційовані системи і різноманітні

вищі навчальні заклади з різними традиціями та 

ідентичностями, необхідно дозволити різні

інтерпретації якості і різні інтерпретації

відповідності стандартам. . ".

Хосе Діас Собріньо, 2008 р., Бразилія



Система забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти та наукового дослідження   (Базові засади)

Сучасна європейська практика передбачає розвиток культури 
якості (Quality Culture) шляхом впровадження менеджменту 
якості (Quality Management), який має забезпечити:

• Планування якості (Quality Planning) (відбір відповідних
процедур або стандартів для конкретної мети)

• Контроль якості (Quality Control) (їх належне застосування)

• Забезпечення якості (Quality Assurance) (всеохоплюючий 
термін, що відноситься до постійного, безперервного процеса
оцінювання,який включає визначення,  моніторинг, 
гарантування, підтримання, вдосконалення якості системи
вищої освіти, освітньої установи або програми)



Система забезпечення 
та поліпшення якості

• Ця система базується на концепції, яка стала стандартом в 
європейському забезпеченні якості

• Ця концепція включає як управління якістю (Quality Management), так і 
поліпшення якості (Quality Enhancement) 

• Це має здійснюватися як на рівні локальної освітньої установи, так і 
національної освітньої системи

Поліпшення якості передбачає, щоб установа діяла у відповідності до 
плану моніторингу та підвищення якості своїх програм. У більшості
випадків вимагається, щоб встановлені процедури гарантували
безперервний процес вдосконалення якості.



Інструменти визначення якості

• Оцінювання внутрішнє та зовнішнє (систематичне 
з'ясування відповідності поставленим цілям та завданням, 
може також бути «вимірюванням» досягнень по відношенню 
до визначених критеріїв)

• Акредитація (публічне визнання відповідності по відношенню
до зовнішніх критеріїв)

• Аудит (незалежна зовнішня оцінка відповідності системи
забезпечення якості оголошеним цілям та меті. Аудит не 
розглядає цілі або результати діяльності як такої, але оцінює
процеси, які освітня установа використовує для управління і 
поліпшення якості освіти та інших видів діяльності)

• Бенчмаркінг (порівняння освітніх установ в цілому або їх
підрозділів за витратами, процесами та їх результатами)



Європейські Стандарти і рекомендації забезпечення 
якості в EHEA

Європейські Стандарти і рекомендації (ESG)мають на меті 
сприяти «створенню загальноприйнятої системи цінностей, 
сподівань та зразкової практики щодо якості та її забезпечення 
різними установами та агенціями у всьому Європейському 
просторі вищої освіти». Вони містять такі складові: 

• Контекст, сфери дії, цілі та принципи 

• Стандарти і рекомендації щодо внутрішнього забеспечення
якості,

• Стандарти і рекомендації щодо зовнішнього забезпечення 
якості, 

• Стандарти і рекомендації щодо агенств забезпечення якості, 

• Підсумковий перелік стандартів



Стандарти і рекомендації із 

забезпечення якості в EHEA (2015 р.)

Європейські Стандарти і рекомендації мають на меті «сприяти

спільному розумінню забезпечення якості навчання і викладання,

незважаючи на обмеження, та між усіма стейкхолдерами… Це дозволяє

європейським системам вищої освіти демонструвати якість і

підвищувати прозорість, допомагаючи побудові взаємодовіри і кращому

визнанню кваліфікацій, програм та іншого забезпечення». Вони містять

такі складові:

• Контекст, сфера дії, цілі та принципи

• Європейські стандарти і рекомендації із забезпечення якості у вищій

освіті



Європейські стандарти та рекомендації 
щодо внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти

• Політика щодо забезпечення якості

• Розроблення і затвердження програм

• Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання

• Зарахування, досягнення, визнання та атестація студентів

• Викладацький персонал 

• Навчальні ресурси і підтримка студентів

• Інформаційний менеджмент

• Публічна інформація

• Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм

• Циклічне зовнішнє забеспечення якості



Європейські стандарти та рекомендації 
щодо зовнішнього забезпечення якості 
вищої освіти

• Урахування внутрішнього забезпечення якості

• Розроблення методологій, що відповідають меті 

• Процеси запровадження

• Незалежні (зовнішні) експерти 

• Критерії для результатів

• Звітування 

• Старги та апеляції



Європейські стандарти та рекомендації 
для агенств забезпечення якості

• Діяльність, політика і процеси щодо забезпечення 
якості

• Офіційний статус 

• Незалежність

• Тематичний аналіз

• Ресурси

• Внутрішне забеспечення якості і професійна 
поведінка

• Циклічна зовнішня перевірка агенств



Відповідальність організаторів процесу 
забезпечення якості

Розвиток культури якості в освітній установі може бути забезпечений лише за умови
активної підтримки відповідальною, компетентною та підготовленою командою вищого
керівництва.

ЇЇ члени повинні нести відповідальність за:

• Організацію внутрішньої мережі якості

• Поліпшення комунікацій між підрозділами

• Розробку трьохстадійного навчального процесу: вчитися, застосовувати, поширювати

• Впровадження спеціальних навичок в установі

• Сприяння інноваційним підходам вирішення проблем

• Вимірювання поліпшення якості

• Забезпечення якості

• Аналіз щорічних звітів кожного підрозділу

• Аудит діяльності у співпраці з старшим менеджером

• Бенчмаркінг результатів



Українська практика 
забезпечення якості - І

• Комплексної системи забезпечення якості вищої освіти в Україні досі 
не створено (формально вона проголошена). 

• Її тимчасовим замінником виступають системи ліцензування та 
акредитації, державне інспектування вищих навчальних закладів 
ззовні та ректорський контроль всередині інституцій. 

• На жаль, названі компоненти як самостійно, так і сукупно не 
забезпечують системного впливу на всі процеси організації 
навчальної діяльності та її змісту, не створюють ефекту постійного 
поліпшення якості освіти.

• Національних стандартів внутрішнього, зовнішнього забезпечення 
якості вищої освіти в Україні досі не існує, як і реально працюючих 
незалежних агенств.



Українська практика 
забезпечення якості - ІІ

• У вищих навчальних закладах застосовуються різноманітні моделі 
моніторингу, аудиту та управління якістю, проте усталеної системи вони не 
формують.

• Функції зовнішніх стандартів забезпечення якості освіти формально 
виконують система стандартів вищої освіти, Ліцензійні умови надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти, Вимоги до акредитації напряму (спеціальності) 
підготовки фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, 
окремі вимоги інших нормативно-правових актів. 

• Сукупність цих документів не створює цілісної, адекватної та відповідної 
європейським рекомендаціям системи забезпечення якості освіти.

• Відсутня система мотивації навчальних закладів, викладачів та студентів до 
належного забезпечення якості.



Спеціалізація: технічні – 23,6%; класичні – 20,3%; медичні - 9,8%;

аграрні – 9,8%; педагогічні – 9,8%; економічні – 8,1%; МВС,

Міністерство оборони – 7,3%; мистецькі спеціальності – 4,9%;

екологічні – 3,3%; інші – 3,3%.

Репрезентативність дослідження

Було проаналізовано анкети 124 ЗВО 

(44,3% від загальної кількості)

Територіальне

розташування університетів:

• 11% – столичні ВНЗ

• 69% – знаходяться в обласних

центрах

• 20% – в районних центрах

Кількість ВНЗ в Україні – 280,

у т.ч.:

• державних та 

комунальних – 208

• приватних – 72



Структура Дослідження

БЛОК 1. САМООЦІНКА ВНЗ ЩОДО НАЯВНОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

БЛОК 2. ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ УСІХ РІВНІВ

БЛОК 3. ОПИС ІНСТРУМЕНТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНКА ЇХ

ЕФЕКТИВНОСТІ

БЛОК 4. ОПИС ІНСТРУМЕНТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

БЛОК 5. ОПИС ІНСТРУМЕНТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОБІТ СТУДЕНТІВ ТА

ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

БЛОК 6. МОНІТОРИНГ ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗЧЕННЯ

СИСТЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА ВЕБ-СТОРІНКАХ ВНЗ УКРАЇНИ



Наявність внутрішньої системи забезпечення якості

Ключовими стали періоди з 2011 по

2015 рр. (40,3% ВНЗ сформували та

запровадили систему в цей період) та

2016-2017рр. (31,4% ВНЗ -

запровадили такі системи в цей

період).

Більшість ВНЗ зазначили про наявність такої системи

(88,7%), решта наголошують на наявності її окремих

елементів (9,7%), 1,6 % не дали відповіді на це

питання.



Труднощі імплементації систем

Головний наголос

респонденти роблять на

брак ресурсів для

запровадження таких

систем. В академічному

середовищі продовжує

домінувати уява про

ресурси в першу чергу

в матеріальному вимірі,

лише частина опитаних

наголошує на нагальній

потребі в експертах з

оцінки якості,

управлінцях, фахівцях,

що працюють з

інформаційними сис-

темами та сучасним

програмним забез-

печенням



Сертифікація в системі ISO 9001:2008

Більшість університетів (78%) не провели

сертифікації своїх систем управління якістю на

відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO

9001:2008. Реальні кроки по проведенню

здійснюють лише 45% тих ВНЗ, що сертифікату

не мають. Інші сертифікати якості мають 3,5%, а

13% наголошує, що отримання сертифікату не є

обов’язковим, решта схильні шукати пояснення та

виправдання його відсутності.

Наявність лише в 47% від усіх опитаних ВНЗ

окремо створеної структури з функцією

управління якістю. Решта передали виконання

цієї функції в різних конфігураціях вже

існуючим структурним підрозділам навчальних

закладів



72,4

64,7

63,2

47,8

43,5

39,6

27,1

24,1

32,8

33,3

43,5

45,2

48,6

37,4

3,4

2,6

3,5

8,7

11,3

11,7

35,5

Порівняння змісту освітніх програм з аналогічними 
програмами вітчизняних ВНЗ

Опитування студентів щодо рівня їх задоволеності 
наповненням навчальних планів

Регулярні опитування студентів стосовно якості 
освітніх програм в цілому

Опитування роботодавців стосовно якості 
існуючих освітніх програм

Оцінювання змісту планів / програм за допомогою 
випускників цієї спеціальності / освітньої програми

Порівняння змісту освітніх програм з аналогічними 
програмами зарубіжних ВНЗ

Створення експертної панелі з професіоналів-
практиків цієї сфери

систематично не систематично не реалізовується

Практики забезпечення якості – І

Абсолютна більшість опитаних

(97%) зазначили, що в їхньому ВНЗ

здійснюється аудит / оцінювання

якості існуючих освітніх

програм:

• Орієнтація йде, в першу чергу,

на порівняння своїх програм з

програмами інших вітчизняних

ВНЗ, таким чином програми

підлягають радше уніфікації,

аніж диференціації.

• Роль та думка працедавців

розглядається як ключова у

їхньому впливі на корекцію

навчальних програм, однак у

практичному сенсі при корекції

програм працедавці виходять на

другий-третій план,

поступаючись місцем

рішенням адміністрації, що

ґрунтовані на порівнянні

програм з іншими вітчизняними

ВНЗ



83,2

78,4

76,7

75,4

68,1

67,2

61,5

8,8

12,9

11,2

11,4

27,6

25,0

3,7

6,0

2,6

4,4

2,6

6,0

2,8

8,0

2,7

9,5

8,8

1,7

1,8

32,0

Опитування роботодавців стосовно якості 
існуючих освітніх програм

Порівняння змісту програм з аналогічними 
освітніми програмами вітчизняних ВНЗ

Оцінювання змісту планів / програм за 
допомогою випускників цієї спеціальності / 

освітньої програми

Порівняння змісту програм з аналогічними 
освітніми програмами зарубіжних ВНЗ

Опитування студентів щодо рівня їх 
задоволеності наповненням навчальних планів

Регулярні опитування студентів стосовно якості 
освітніх програм в цілому

Створення експертної панелі з професіоналів-
практиків цієї сфери

ефективний ефективний та неефективний однаковою мірою

неефективний інструмент не застосовується 

Практики забезпечення якості – ІІ 

(ефективність інструментів)

Найбільш ефективними

визнаються ті інструменти, які

на практиці використовуються

менш систематично.

Особливо це актуально, якщо

йдеться про співпрацю із

практиками та роботодавцями.

Якщо не залучати ці дві групи

до аудиту, постає питання щодо

адекватності оцінки практичної

затребуваності випускників

програм.



Практики 

забезпечення

якості – ІІІ 

(вибір викладача)

Вплив факторів на вибір викладача

В ідеалі Реальна ситуація

впливає

впливає та не 

впливає 

однаковою морою не впливає впливає

впливає та не 

впливає 

однаковою морою не впливає

Наявність досвіду викладання цієї 

дисципліни
97,5 2,5 86,4 13,6

Авторство навчального посібника 

(підручника) з цієї дисципліни
94,9 5,1 79,7 16,1 4,2

Наявність наукових публікацій у 

галузі, дотичній до цієї дисципліни
90,7 7,6 1,7 73,5 23,9 2,6

Висока виконавська культура 

викладача
90,5 9,5 82,5 15,8 1,8

Результати оцінювання викладача 

студентами
89 10,2 0,8 60,2 32,2 7,6

Відомість / авторитет викладача в 

науковому світі
88,9 6,8 4,3 77,4 15,7 7

Наявність наукового ступеня у 

галузі пов’язаній з цією 

дисципліною

83,6 12,9 3,4 83,5 11,3 5,2

Необхідність забезпечення 

викладача педагогічним 

навантаженням

45,7 12,9 41,4 56 21,6 22,4

Лояльність викладача до 

керівництва ВНЗ / структурного 

підрозділу ВНЗ

17,1 14,5 68,4 21,4 17,9 60,7



Практики забезпечення якості – ІV

(змішане навчання)

Принцип змішаного навчання використовують (51%) опитаних ВНЗ. Натомість

49% його не використовують.

Найбільшими перешкодами є:

• брак технічних засобів, програмного забезпечення/їх висока вартість (50,9%

опитаних).

• неготовність науково педагогічного персоналу та студентів (32,1% опитаних).

• відсутність нормативно-правової бази (5,7% опитаних).

• труднощів не виникало (11,3% опитаних).

Близько третини представників опитаних університетів зазначили, що 71-90%

дисциплін у їхньому ВНЗ викладається з використанням мультимедійних

засобів навчання.



Якість викладання

Найбільш ефективними вважаються в більшості університетів:

• формування та оприлюднення рейтингів викладачів,

• індивідуальні бесіди керівника з викладачем,

• зобов’язання викладача пройти курси підвищення кваліфікації, тренінги тощо,

• преміювання найкращих викладачів.

 Останній захід оцінюється як ефективний, але систематично реалізовується у менш ніж

половині університетів.

 У підвищенні кваліфікації викладачів, переважають стажування на підприємствах, установах,

організаціях. Натомість навчання за сертифікатними програмами є менш поширеними.

 Щодо залученості науковців в світову науку, то в більшості університетів менше половини (за

останні чотири роки) викладачів брали участь в закордонних конференціях. Так само і

більшість університетів (78%) – чи на індивідуальному, чи на інституційному рівнях – брали

участь не більш ніж в 30 грантових програмах / проектах (за останні чотири роки).

 Вже в 74,4% ВНЗ діє електронний архів публікацій викладачів. У понад 82,2% університетів

здійснюється внутрішня перевірка на плагіат (і в 42,2% з них вона є тотальною).

 Близько 37,3% університетів надають гранти на дослідницькі проекти викладачів.



Якість результатів навчання

 Аудит / оцінювання результатів навчання здійснюється в усіх вишах, які були суб’єктом

дослідження. Найбільш систематично використовуються такі інструменти оцінювання, як

внутрішні та зовнішні заміри знань, несистематично – зворотні зв’язки від випускників,

а також від організацій, підприємств, на яких вони працюють. При цьому достатньо

ефективними вважаються усі перелічені вище інструменти оцінювання результатів

навчання у ВНЗ.

 Зокрема, за результатами оцінювання якості навчання найбільш систематично

виконувалися перегляд кадрового складу, що забезпечує викладання на цій освітній

програмі/спеціальності та перегляд доцільності збереження самої освітньої

програми/спеціальності. В цілому перегляд кадрового складу викладачів

програми/спеціальності вважається найбільш ефективним заходом щодо покращення

якості результатів навчання.



Впливовість звернень або скарг студентів 

в рамках навчального процесу

40,9

5,1

16,1

35,6

59,1

94,9

83,9

64,4

Результат звернень або скарг студентів: 
переміщення курсу з навчального плану 

(на рік/декілька років пізніше/раніше)

Результат звернень або скарг студентів: 
заміна викладача

Результат звернень або скарг студентів:
корекція змісту навчальної дисципліни

Результат звернень або скарг студентів: 

корекція змісту освітньої програми

впливаєне впливає



Доступ до документації забезпечення системи якості

Більшість проаналізованих сайтів є перевантажними інформацією про різноманітні події

всередині ВНЗ та скоріше нагадують дошку оголошень.

Окрему закладку «Якість освіти», яка суттєво спрощує пошук відповідної інформації,

мають лише 27 ВНЗ (22% мають та 78% не мають).

Інтегральний документ щодо забезпечення якості освіти (концепція, положення тощо)

представлено на сайтах 81 ВНЗ, відповідно, більше ніж третина (42) проаналізованих

сайтів зазначеного документу не мають.

Інші документи, які регулюють процес забезпечення якості освіти, представлені на

сайтах 78 ВНЗ.

Найгіршою є ситуація з оцінюванням науково-педагогічних і педагогічних працівників.

Відповідні рейтинги розміщено лише на сайтах 17 ВНЗ (14%), хоча ця інформація у

відповідності із Законом України «Про вищу освіту» має бути присутньою у публічному

доступі.

Інформацію щодо наявності відділу з координації процесу забезпечення якості освіти

у структурі ВНЗ містять 52 веб-сторінки.

Тобто ВНЗ не розглядають цю інформацію у якості першочергової для публічного

доступу, підходячи до її розміщення скоріше формально. Якщо виходити хоча б з 4

пунктів, які безпосередньо стосуються впровадження та забезпечення системи якості

освіти і які мали б бути присутніми на сайтах, то за цим критерієм ми отримаємо 6 ВНЗ з

123.
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Загальні висновки дослідження

 Можна констатувати формальне створення внутрішньої системи управління якістю

освіти практично в усіх навчальних закладах, що взяли участь у дослідженні. В той же

час, слід підкреслити, що вона є скоріш результатом зовнішнього тиску, аніж постає як

внутрішня потреба ВНЗ.

 У оцінці якості своєї роботи українські ВНЗ схильні в першу чергу порівнювати себе з

іншими українськими ВНЗ. Це в природний спосіб уніфікує моделі систем забезпечення

якості. Фактично маємо дві основні моделі – модель із створенням окремого підрозділу

та модель із делегуванням повноважень з забезпечення якості навчання вже існуючим в

університетах структурам та підрозділам.

 Більшості українських університетів бракує ресурсів (як технічних, так і інтелектуальних)

для повноцінного представлення інформації про себе у віртуальному просторі.



Загальні висновки дослідження

 Системи управління якістю поволі створюють навколо себе новий академічний

простір. Обсяг, якість та об’єктивність інформації, яка надається потенційним

клієнтам та партнерам, все більшою мірою формує імідж університету та впливає

на його здатність залишатися активним гравцем на освітньому полі.

 Широкий набір викликів змушує ВНЗ переходити до змішаних форм навчання,

дбати про якість методичного забезпечення самостійної та дистанційної роботи

тощо.

 Результати моніторингів, соціологічних досліджень, залучення до процесів оцінки

якості освіти зовнішніх експертів дозволяють групам новаторів обґрунтовано

відстоювати своє право на зміни.



Домінуюча сучасна тенденція забезпечення 
якості

Світова тенденція

Ex Ante Ex Post

• Фіксовані критерії для 

всієї системи

• Зовнішній контроль та 

регулювання

• Періодичність процесу 

оцінювання

• Орієнтація процесу 

«зверху-вниз»

• Визначальна роль якості 

викладання

• Гнучкі критерії, адаптовані 

до різних типів інституцій

• Саморегулювання

• Безперервність процесу 

вдосконалювання

• Орієнтація процесу 

на кожну ланку

• Визначальна роль самонавчання 

та навчального партнерства



Наш шлях до мети

Всіляке сприяння та підтримка побудови локальних систем
управління якістю у ВНЗ

Усвідомлення представниками державної влади та академічної
спільноти необхідності радикальної та швидкої зміни парадигми
розуміння якості освіти

Формування в суспільстві культури поціновування якості освіти та
необхідності власної участі в її забезпеченні

Використання кращих європейських та світових практик
забезпечення якості та побудова національної моделі її
підвищення (High Level Group on the Modernisation of Higher
Education. Report to the European Commission on Improving the
quality of teaching and learning in Europe’s higher education
institutions. June 2013)



Нове розуміння забезпечення якості освіти

 Зрештою, забезпечення якості повинно стати

процесом саморегулювання, а забезпечення якості та її

покращення є взаємопов’язаними

 Єдиний монолітний підхід до якості та її забезпечення у вищій

освіті стає недоречним

 Без взаємної довіри на всіх рівнях вищої освіти, процес

не працює, а значить відсутнє реальне забезпечення якості

 Якщо забезпечення якості зводиться до відповідності існуючим

стандартам без урахування складності і різноманітності вищої

освіти – забезпечення якості дуже легко стає бюрократичним

процесом



Дякую за увагу!

Буду радий Вашим 

питанням та коментарям


