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План
1. Якість української професійної освіти: проблеми
та перспективи.

2. Процес забезпечення якості в системі вищої освіти
у країнах ЄС.
3. Особливі тенденції у забезпеченні якості вищої
освіти у різних країнах ЄС.

Професійна освіта і
навчання
освіта і навчання, що має на меті оснащення індивідуумів
знаннями, уміннями, досвідом і/або компетенціями у
визначених професіях або відповідності сучасним вимогам
ринку праці

Коментар: професійна освіта і навчання включає як набуття
первинної кваліфікації для виходу на ринок праці, так і
перепідготовку, підвищення кваліфікації, розвиток
професійної компетентності; охоплює різні формати
формального, неформального та інформального навчання.

Джерело: Quality in education and training. Glossary. – CEDEFOP, Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2011. – 240 p.

Якість освіти
відповідність результатів
навчання вимогам, встановленим
законодавством, відповідним
стандартом вищої освіти та/або
договором про надання освітніх
послуг (ЗУ «Про вищу освіту»)

збалансована відповідність
процесу, результату і самої
освітньої системи меті, потребам і
соціальним нормам (стандартам)
освіти

багатовимірне поняття, яке
охоплює всі аспекти діяльності
ВНЗ: навчальні та академічні
програми, навчальну і
дослідницьку роботу,
професорсько-викладацький склад
і студентів, навчальну базу і
ресурси (Всесвітня декларація з
вищої освіти)

якісні зміни в навчальному
процесі і в навколишньому
середовищі учнів, які можна
зафіксувати як поліпшення їхніх
знань, умінь і цінностей
(Міжнародний інститут
планування освіти в Парижі )

Відповідно до Закону України "Про освіту“ (2017)

якість
освіти

• відповідність результатів навчання
вимогам, встановленим
законодавством, відповідним
стандартом освіти та/або
договором про надання освітніх
послуг

якість
освітньої
діяльності

• рівень організації, забезпечення та
реалізації освітнього процесу, що
забезпечує здобуття особами
якісної освіти та відповідає
вимогам, встановленим
законодавством та/або договором
про надання освітніх послуг

• як
педагогічна
категорія

• як політична
категорія
якість освіти є квінтесенцією:
1) сутності поняття;
2) процедур діагностики;
3) аналізу явищ і
властивостей суб’єктів
освітнього процесу

визначає стан і
результативність освітнього
процесу в суспільстві, її
відповідність потребам і
вимогам суспільства щодо
розвитку й формування
громадянських, особистісних
умінь і професійної
компетентності
особистості
• як соціальна

категорія

якість освіти акумулює в
собі засади освітньої
політики держави на
певному етапі її розвитку й
основні стратегічні лінії
розвитку національної
системи освіти в контексті
світових тенденцій
якість освіти визначає
стратегії впливу на певні
показники функціонування
освітньої системи та обирає
можливі шляхи її змін і
розвитку

• як категорія
управління

Якість освіти в Україні
забезпечують:
Український
центр
оцінювання
якості освіти

Регіональні центри
оцінювання якості
освіти

Центр науковоосвітніх
інновацій та
моніторингу
(при Департаменті
освіти і науки, м. Київ)

Видавничоінформаційний відділ

Внутрішньоуніверситетські
центри
моніторингу
якості освіти

Відділ змісту та
розробки тестових
матеріалів

Експертна рада з
питань оцінювання
тем фундаментальних
науково-дослідних
робіт при НАПН
України

Відділ аналітики та
освітніх інновацій

На етапі становлення
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
«є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим цим Законом на
реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти»
Стаття 17 Закону України «Про вищу освіту»

Незалежні установи
оцінювання та забезпечення
якості вищої освіти
Стаття 23 Закону України
«Про вищу освіту»
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Відсутність в Україні культури реалізації потреб і прав учасників
освітнього процесу в поєднанні із застарілими принципами
адміністрування освітньої системи спричиняє такі негативні явища
(за результатами проекту Tempus "TRUST“) :
1. Відсутність мотивації студентів, викладачів, працедавців,
урядових та неурядових організацій до підвищення якості освіти. Не
існує зв’язків між продуктивністю ВНЗ і обсягами ресурсів, які
заклад отримує від держави. Тому ВНЗ не мають стимулів, мотивів
розвиватися, об’єктивно виконувати самооцінку тощо.

2. Національна система забезпечення якості ґрунтується на
спотвореній і застарілій «системі цінностей» (ідеться про
показники якості); тому моніторинг розвитку системи освіти не
відповідає цілям підвищення якості.

3. Повної та послідовної системи забезпечення якості –
у європейському розумінні – в українській освіті немає. ВНЗ
частково реалізують її у формі процедур моніторингу якості, які
виконують на підставі однакових для всіх університетів критеріїв,
при цьому їх різнотипності не беруть до уваги.

4. Система, що в Україні називається забезпеченням якості,
спрямована не на допомогу гравцям у галузі ВО розвиватися
в напрямі високої якості, а на контроль, тиск і покарання тих, хто
не відповідає встановленим критеріям.

5. Наявні процедури забезпечення якості не є прозорими ані для
самих учасників, ані для зовнішнього спостерігача (суспільство,
промисловість, міжнародні експерти тощо). Немає прозорості й
у тому, як спостереження (нескінченний моніторинг) «якості»
призводить до ухвалення рішень та дій.

6. Надмірність органів контролю якості освіти. Їх неузгоджені дії
і велика кількість процедур оцінок якості освіти знецінюють
відповідні проце дури та знижують мотивацію ВНЗ до повноцінної
участі в них.

7. Дані про освітні процеси, заявлені ВНЗ у різноманітних звітах,
здебільшого є надлишковими, недоречними і такими, що швидко
застарівають. Окрім цього, їх статистична природа не може
відображати реальної якості ВО, заслуг і досягнень.
8. Майже всіх державних зобов’язань щодо вищої освіти й науки
не виконують так, як про це повідомляють (фінан-сування, пільги
тощо).
9. Усі гравці в системі забезпечення якості залежать від
державної влади (тобто їх створює та фінансує держава), до їх
діяльності немає достатньої довіри через їхні необ’єктивні рішення
та дії.

10. Управління ВО здійснює в реальному часі жорстко
централізована адміністративно-командна система, в якій
практично немає місця для діяльності ВНЗ відповідно до їх власних
планів та цілей.

11. Потенційно важливі гравці не мають влади в національній
системі забезпечення якості і не мають правових засобів впливати
на будь-які рішення в рамках системи вищої освіти.

12. Діяльність персоналу ВНЗ пов’язана з надзвичайно високим
ступенем бюрократії, оскільки офіційне звітування про
«результати» стає більш важливим, аніж самі досягнення. Цілковита
відсутність часу не дає змоги навіть думати про якість результатів,
оскільки працівники освіти перебувають у безперервному процесі
звітності.
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Європейський поступ у розробці
проблеми якості освіти
матеріали Рекомендацій
Єврокомісії з
європейського
співробітництва у
питаннях гарантії якості
у вищій освіті (98/561/EC
від 24.09.1998 р.)

Європейський
пілотний проект
з оцінки якості
вищої освіти
(1994-1995 рр.)

Болонська
декларація
(1999 р.)

2000 р.
Європейська
Асоціація із
забезпечення
якості вищої
освіти
(ENQA)

2003 р.
Європейська
Асоціація
університетів
(EUA)

2003 р.
Європейська
Асоціація
закладів
вищої освіти
(EURASHE)

2003 р.
Європейське
студентське
об’єднання
(ESU)

2008 р. Європейський реєстр із забезпечення якості освіти (EQAR)
2009 р. Європейська базова рамка забезпечення якості освіти (EQARF)

Проблема забезпечення
якості освіти
наскрізно проходить через:
Болонський
процес
(з 1999 р.)

Копенгагенський
процес
(з 2002 р.)

Туринський
процес
(з 2010 р.)

«Якість завжди відображає ступінь задоволення системою
освіти потреб середовища, в якому вона функціонує».
Європейський фонд освіти
«Туринський процес 2014»

Загальносвітова практика
оцінки якості освіти
.

Спеціалізовані акредитаційні
агенції
здійснюють
перевірку
якості освіти

займаються розробкою
інструментарію й
методик оцінки якості
освіти

здійснюють
відбір і
навчання
експертів

Експертів у галузі освіти
готують:

➢ Європейська
асоціація із
забезпечення
якості вищої
освіти

➢ Агентство із
забезпечення
якості вищої
освіти
➢ Інститут
забезпечення
якості
(Великобританія)

➢ Баварський
державний
інститут якості
шкільної освіти
та досліджень
(Німеччина)

➢ Інститут
політики в галузі
вищої освіти
➢ Американське
товариство з
контролю якості
➢ Національний
центр оцінки
освіти та
регіональної
допомоги
(США)
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Основні заходи для виведення із кризи системи забезпечення
якості вищої освіти в Україні
за результатами проекту Tempus "TRUST"
• (1) Створення національного визначення поняття якості на
підставі найкращих європейських практик і «трикутника
знань»
• (2) Розвиток власних стратегій еволюції ВНЗ на підставі
глобальної концепції у вигляді унікальних систем цінностей,
що зважатимуть на специфіку діяльності та на цілі ВНЗ

• (3) Розробка прозорих процедур забезпечення якості для
еволюції ВНЗ відповідно до обраної системи цінностей

• (4) Запровадження автономії ВНЗ після того, як культуру
забез печення якості буде сформовано

Дякую за увагу!

