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Варіант від 19.09.13

Вступ
Мета цього документу – долучитися до обговорення формування нових підходів до
забезпечення якості професійно-технічної освіти в Україні. Основні цільові групи – це
учасники системи (передусім заклади професійно-технічної освіти) та зацікавлені сторони
(органи влади та соціальні партнери) цього процесу. Цей документ створений насамперед з
практичних міркувань, щоб стати «допоміжним довідниковим документом» (як у повній, так
і у скороченій формі) у поєднанні з семінарами для учасників системи та зацікавлених сторін,
що організовуються в рамках проекту Twinning.
Документ складається із трьох частин:
Перша частина містить концептуальну базу для обговорення напрямків розвитку системи
забезпечення якості у професійній освіті і навчанні. Тут подано визначення основних
актуальних понять, короткий огляд ключових теоретичних та практичних питань, а також
роль забезпечення якості як залежної змінної з огляду на різні етапи у спектрі
централізації/децентралізації у теорії і практиці професійної освіти і навчання. Вона також
стисло описує суть дискусій у контексті роботи із забезпечення якості у професійній освіті і
навчанні, яка ведеться на рівні формування європейської політики у рамках програми
EQAVET (Європейська система забезпечення якості у професійній освіті).
У другій частині йдеться про підґрунтя виникнення питання забезпечення якості у контексті
розробки політики професійно-технічної освіти в Україні. Виходячи з цього, описується та
аналізується також і поточна система забезпечення якості у країні. Порівнюються та
протиставляються підходи та практика в інших країнах з огляду на моделі передового
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досвіду, розроблені на європейському рівні (Європейська базова рамка забезпечення якості
професійної освіти і навчання - EQARF) та на національному рівні (вибрані країни Європи).
Третя частина описує різні існуючі варіанти за нинішніх обставин. Зважаючи на те, що
забезпечення якості – це поняття, залежне від інших аспектів політики професійної освіти і
навчання, зокрема децентралізації, можливі різні моделі забезпечення якості. У цій частині
наведено різні варіанти та проаналізовано їх особливості, переваги та недоліки, проте не з
метою пропагування певних моделей, а для того, щоб задати структуру та напрямки
обговорень під час семінарів, що будуть проводитися у зв’язку із проектом Twinning, та під
час дискусій на інших майданчиках. Ця частина не дає рекомендацій, а радше визначає
питання, що потребують відповідей.
ЧАСТИНА ПЕРША
1.1. Визначення понять «якість» та «забезпечення якості»
«Якість», чи навіть «якість у системі професійної освіти і навчання» не є абсолютним
поняттям, тому неможливо дати вичерпне і всеохоплююче пояснення якості у системі
професійної освіти і навчання. Це швидше соціальна конструкція, трактування якої залежить
від цінностей, цілей, ресурсів зацікавлених сторін, а також від загального контексту. Так,
Європейський центр розвитку професійної освіти і навчання (CEDEFOP) у своєму «Глосарії на
тему якості в освіті і навчанні»1 подає таке визначення якості: «ступінь, до якої наявні
характеристики задовольняють вимоги». Звідси, отже, випливає, що за різних умов чи для
різних зацікавлених сторін це поняття може мати різне значення. Причина проста – адже
певні характеристики мають більшу чи меншу вагу для різних суб’єктів. До того ж, розуміння
поняття якості може змінюватися (і змінюється) з часом разом із зміною контексту
професійної освіти і навчання. Відповідно, у різних системах може існувати різне сприйняття
якості. У системі професійної освіти і навчання якість інколи виражається у розумінні
стандартів (професійні стандарти, кваліфікаційні стандарти, освітні стандарти, стандарти
професійної освіти і навчання2), тобто набору знань, умінь та навичок, якими повинна
володіти особа, щоб виконувати конкретну професію чи функцію.
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CEDEFOP ”Glossary of quality in education and training”, Publications Office of the European Union, Luxembourg
2011, http://libserver.cedefop.europa.eu/F/3L5X7H9UVIJLBTTUYN1GI9KYFGL9J5G727CVIV2SS38GBYAT7J15330?func=full-set-set&set_number=000122&set_entry=000022&format=999 // «Глосарій на тему якості у освіті і
навчанні» Європейського центру розвитку професійної освіти і навчання, Офіційне видання Європейського
союзу, Люксембург, 2011.
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У цьому тексті використовуються лише терміни «професійні стандарти» (тобто знання, уміння та
компетентності, необхідні для виконання певної професії чи ремесла) та «освітні стандарти» (тобто знання,
уміння та компетентності, які викладаються на конкретній програмі професійної освіти і навчання, і які можуть
виходити далеко за рамки відповідного професійного стандарту). Терміни «кваліфікаційні стандарти» та
«стандарти професійної освіти і навчання» вважаються тут синонімічними до освітніх стандартів.
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Забезпечення якості, отже, - це зусилля, спрямовані на те, щоб система та її учасники (а саме
училища та коледжі професійної освіти і навчання) могли на постійній основі надавати
послуги, які відповідають цим стандартам.

1.2. Цілі забезпечення якості
Те, як ми розуміємо якість у певній системі, визначає характер схеми забезпечення якості.
Схеми забезпечення якості можуть, отже, мати різні цілі (чи акценти) у відповідності до того,
які чинники вважаються органами влади найважливішими у визначенні діяльності тих, хто
відповідає за надання професійної освіти і навчання. На аналітичному рівні можна виділити
три основні цілі для схем забезпечення якості:
У цілях навчання: Збір систематичної інформації щодо функціонування системи чи закладу з
метою гарантувати постійну адаптацію та розвиток у відповідності до встановлених потреб
користувачів, учасників та зацікавлених сторін;
У цілях контролю і управління: Гарантія відповідності централізовано визначеній політиці та
стратегіям;
У цілях визначення відповідальності: Відстеження використання коштів та їх сумісність із
отриманими результатами.
На детальнішому рівні усі ці цілі зазвичай тягнуть за собою певні характеристики, які
втілюються у конкретних стратегіях забезпечення якості.
Забезпечення якості переважно у цілях навчання часто впроваджується у децентралізованих
системах та у середовищах, що характеризуються швидкими змінами. Основне завдання –
виявити та виправити будь-які погрішності системи/закладу, а основний інструмент – це
опитування користувачів (учнів/студентів) та клієнтів (працедавців). Децентралізований
характер дозволяє закладам діяти на підставі отриманих відгуків, тобто коригувати навчальні
програми або запроваджувати нові педагогічні методи. Заклади здійснюють цей процес
самостійно, а звіт про загальний результат діяльності закладу подається компетентним
органам влади на регіональному/державному рівні (наприклад, до Міністерства освіти).
Втім, звіти про незадовільну діяльність не тягнуть за собою жодних покарань, крім як
приписів подати прийнятні плани дій щодо подолання виявлених проблем.
Забезпечення якості переважно у цілях контролю та управління часто впроваджується у
централізованих системах, де організаційна та педагогічна робота регулюється детальними
вказівками чи постановами з боку органів влади, а окремі заклади практично не мають
простору для самостійного маневру. Оскільки такі постанови чи вказівки переважно
орієнтовані на вхідні ресурси (наприклад, характер та якість обладнання чи навчального
матеріалу, кваліфікації викладачів і майстрів, співвідношення викладач/студент, тощо), то
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показники в основному також орієнтовані на вхідні дані. До закладів, які не задовольняють
вимогам, застосовуються санкції (урізання фінансування, суворіший нагляд, звільнення
директорів/завідувачів, тощо). Тож вони сильно зацікавлені у тому, щоб представити себе у
якомога кращому світлі. Через це дані щодо показників зазвичай збирають зовнішні
установи, наприклад, оцінювачі чи інспектори, призначені міністерством.
Забезпечення якості переважно у цілях відповідальності – це фактично розширені
перевірки, мета яких перевірити зв’язок між вхідними ресурсами (у вигляді коштів) та
вихідним продуктом (результатами), визначивши, наскільки ефективно працюють окремі
заклади («Чи правильно вони витрачають наші гроші?»). Наголос на фінансових питаннях
вимагає прямого співвідношення між вхідними та вихідними показниками, а, отже, останні
часто не виходять за рамки закладу, а зосереджуються на «внутрішніх» моментах, таких, як,
наприклад, рівень відсіву, терміни завершення навчання та результати контрольних робіт
учнів. Часто вони не враховують чинників поза межами установ, як-от вимоги ринку праці.
Тому такі результати будуть показовими з огляду на ефективність, але не обов’язково з
урахуванням результативності. Саме у цьому полягає кардинальна відмінність із
забезпеченням якості у цілях навчання. Оскільки будь-який дисбаланс між вхідними та
вихідними показниками зазвичай супроводжується певними покараннями, то ці процедури
виконуються зовнішніми фахівцями, щоб гарантувати достовірність інформації.
Ці цілі (як описано вище) слід розглядати як аналітичні абстракції. Рідко коли (якщо взагалі
коли-небудь) буває, що забезпечення якості відбувається винятково з якоюсь однією метою.
У реальній практиці підходи до забезпечення якості містять елементи усіх трьох цілей. Все ж,
будь-який підхід до забезпечення якості тяжітиме до однієї з трьох зазначених вище цілей як
до основної логічної підстави для його існування. А це, у свою чергу, визначатиме вибір
методів та показників.
Схематично характеристики кожної цілі з огляду на орієнтацію, методику та показники
можна представити так:
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Рис. 1

4

Показники
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1.3. Чотири етапи процесу забезпечення якості
У розширеній версії визначення Центру CEDEFOP поняття «забезпечення якості» йдеться про
«види діяльності, що включають планування, впровадження, оцінювання, звітування та
покращення якості, які здійснюються, щоб гарантувати, що уся освіта та навчання (зміст
програм, навчальні плани, результати оцінювання та підтвердження результатів навчання,
тощо) відповідають вимогам якості, яких очікують зацікавлені сторони». Європейська базова
рамка забезпечення якості професійної освіти і навчання3 розроблена для сприяння
покращенню професійної освіти і навчання в ЄС, надаючи органам влади спільні інструменти
для управління якістю. Для ілюстрації характеру забезпечення якості вона використовує
поняття «циклу якості», що містить чотири окремі етапи процесу забезпечення якості:
планування (постановка чітких і реальних цілей), впровадження (визначення необхідної
структури для досягнення цілей), оцінювання (розробка механізмів збору та оцінки
інформації на предмет досягнення цілей) та перегляд (оцінка результатів та внесення
необхідних поправок чи змін). У ній багато схожого із «Навчальним циклом Колба», відомого
із теорії навчання.

Рис. 2
Як видно з вищенаведеного рисунку, ці етапи умовно «вклинюються» один в один, тобто
результати одного визначають дії іншого. Водночас, вони також є відокремленими етапами в
часових рамках і це визначає особливості збору даних (див. нижче).
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Див. www.eqavet.eu
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1.4. Показники якості
Для того, щоб визначити, чи є система професійної освіти і навчання якісною, ми зазвичай
формулюємо свої очікування у формі певних робочих критеріїв якості, які їх відображають.
Вони також дозволяють нам визначити, наскільки існуючі положення у професійній освіті і
навчанні відповідають нашим очікуванням. Часто ці очікування носять такий характер, який
не дозволяє нам виміряти їх безпосередньо та об’єктивно, тому мова йде про показники – ті
чинники, які роблять можливим і реальним надання якісної професійної освіти і навчання,
проте вони не обов’язково гарантують, що все так і є4. Прикладом такого показника може
бути, приміром, рівень кваліфікації викладачів чи майстрів. Це хороша ознака того, що
викладачі даного навчального закладу мають формальну кваліфікацію та дипломи про
підвищення кваліфікації. Зазвичай це означає, що вони надають якісний рівень викладання.
Проте, нема стовідсоткової гарантії, що все саме так і є, якщо, наприклад, їх кваліфікація
застаріла чи здобута у напрямках, які не цілком відповідають тим програмам, на яких вони
навчають.
Показники якості можуть бути або зумовленими вхідними ресурсами або вихідними
результатами. Зумовлені вхідними ресурсами показники пов’язані з тим, що вважається
необхідними передумовами для впровадження успішної програми професійної освіти і
навчання. Прикладом такого показника може бути рівень кваліфікації викладачів та майстрів,
про який йшлося вище, а інші приклади – це співвідношення кількості викладачів до
студентів, наявність навчального обладнання, тощо. Критерії, зумовлені вихідними
результатами, зазвичай ширші та пов’язані з вихідним продуктом, тобто йдеться про
актуальність та користь «продукту», щойно він потрапляє на ринок праці. Зумовлені
вихідними результатами показники – це, наприклад, рівень працевлаштування після
закінчення навчання, рівень задоволення працедавця, тощо.
Перелік критеріїв якості може бути нескінченним, та загалом, чим він довший та
детальніший, тим складніше з ним працювати і важче пристосувати до потреб.
Одним із допоміжних механізмів у інструментарії Європейської базової рамки забезпечення
якості є список 10 показників (відомих як показники EQARF)5, за допомогою якого можна
перевірити якість та ефективність системи професійної освіти і навчання і який тут може
слугувати для ілюстрації:
4
5

Актуальність систем забезпечення якості для постачальників професійної освіти;
Інвестиції у підготовку викладачів та майстрів;
Рівень участі у програмах професійної освіти;

Терміни «критерії» та «показники» тут є взаємозамінними.
EQARF – European Quality Assurance Reference Framework – Європейська базова рамка забезпечення якості
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-

Рівень завершення програм професійної освіти;
Рівень розміщення на програмах професійної освіти;
Застосування надбаних умінь на робочому місці;
Рівень безробіття;
Поширення вразливих груп;
Механізми виявлення навчальних потреб на ринку праці;
Схеми, що застосовуються для покращення доступності професійної освіти і навчання;

Як видно із цього переліку, тут є і показники, які орієнтовані на вхідні ресурси, і ті, які
пов’язані із вихідним продуктом. До того ж, тут ураховано усі етапи «циклу якості», про які
йшлося вище.
Він служить лише прикладом, проте також ілюструє рекомендації європейського рівня щодо
того, що вважається найважливішими критеріями, які заслуговують на увагу, зважаючи на
поточний стан справ у Європі. Окремим країнам-членам доведеться перенести їх з
системного рівня на рівень інституційний, щоб застосувати у національних програмах
забезпечення якості, додавши чи відкинувши ті пункти, які більше відповідають
національним пріоритетам у системі професійної освіти і навчання кожної країни.
Вірний вибір критеріїв має вкрай важливе значення для достовірності (а відповідно і для
користі) процесу забезпечення якості.

1.5. Методи збору даних та достовірність даних
Мета стратегії забезпечення якості також визначає методи, що використовуються для збору
даних, а також позначається на достовірності інформації за критеріями, яка отримується від
респондентів (учасників та зацікавлених сторін).
Зазвичай, методи, що використовуються, такі ж, як і методи для оцінювання, наприклад:
-

Опитування користувачів
Аналіз документації
Спостереження
Інтерв’ю
Використання існуючих статистичних даних

Забезпечення якості може проводитися внутрішньо самим ПТНЗ (самооцінювання) або
зовнішньо, з боку зовнішніх органів/експертів (інспекції). Самооцінювання – це висхідний
процес, коли учасники самі ним керують, проте він може бути суб’єктивним та вимагає
високого ступеню взаємодовіри. Інспекції дозволяють провести зовнішнє (об’єктивне)
оцінювання, але це низхідний процес, який може віддаляти учасників на місцевому рівні.
Окремими формами зовнішнього забезпечення якості є акредитація та ліцензування, коли
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постачальників навчальних послуг оцінюють зовнішні оцінювачі, роблячи це на основі певних
визначених критеріїв з метою перевірити, чи здатні вони надавати послуги необхідної якості.
Внутрішні та зовнішні процедури забезпечення якості не є взаємовиключними, а у більшості
систем профосвіти вони існують паралельно та вважаються необхідними і належними, навіть
попри те, що взаємозв’язок між ними не завжди є безпроблемним. В одному із
європейських досліджень щодо застосування акредитації зазначається, що: «…ефективне
покращення постачання послуг професійної освіти і навчання повинно базуватися і на
низхідних, і на висхідних елементах, хоча між внутрішніми та зовнішніми елементами
забезпечення якості завжди спостерігається певне тертя… Одним із найцікавіших питань
щодо акредитації є те, як поєднати внутрішнє і зовнішнє оцінювання та як об’єднати низхідні
і висхідні підходи.»6
Незважаючи на те, чи здійснюється збір даних на основі самооцінювання, або ж за
допомогою інспекцій, особливу увагу слід приділити питанню достовірності зібраної
інформації. При самооцінюванні завжди є ризик, що заклад буде схильний подати не зовсім
правдиву інформацію, зокрема, якщо результат цього процесу тягне за собою фінансові
винагороди (у випадку позитивного результату) або санкції (у випадку негативного
результату). Отже, самооцінювання частіше використовується у тих системах, у яких
спостерігається високий ступінь взаємодовіри та децентралізації, а також там, де це ніяк не
пов’язано ні з винагородами, ні з санкціями, а в основному застосовується як внутрішній
інструмент для навчання та розвитку. Втім, дані, зібрані під час зовнішнього оцінювання,
також можуть мати проблеми із достовірністю, адже заклад, будучи основним джерелом
інформації, може знайти різні способи подати перекручені дані, щоб представити себе у
вигіднішому світлі, аби уникнути санкцій.
1.6. Зв’язок між забезпеченням якості та ступенем централізації
Існує надзвичайно тісний та прямий зв’язок між ступенем централізації системи професійної
освіти і навчання та характером підходів до забезпечення якості, до яких вона тяжіє. Цей
зв’язок логічний – зрозуміло, що високоцентралізовані системи, коли все вирішується на
рівні центрального керівного органу, а окремі ПТНЗ мають дуже мало простору для
прийняття незалежних рішень, будуть обирати таку систему забезпечення якості, яка
базується на контролі та управлінні. Для того ж, аби звести до мінімуму проблеми із
достовірністю, віддаватимуть перевагу зовнішнім процедурам оцінювання. Натомість
високодецентралізовані системи зазвичай будуть обирати підходи до забезпечення якості,
що дають більше можливостей для навчання та розвитку, оскільки ПТНЗ значною мірою самі
можуть визначати свій курс і тому постійно повинні адаптуватися до потреб ринку.
Тому вибір підходів до забезпечення якості повинен зумовлюватися ступенем
децентралізації. Це можна представити як суцільний неперервний процес, у якому можна
6

Seyfried, Erwin: “Accreditation and quality assurance in VET – selected European approaches”, CEDEFOP 2009
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визначити щонайменше п’ять окремих етапів, від централізації до найвищого ступеню
децентралізації, тобто приватизації. Ці п’ять етапів можна графічно представити так:

Рис. 3
На першому етапі методи і практика і далі визначаються централізовано, але виконуються
регіональними підрозділами з певним ступенем здатності до маневру. На другому - процес
делегується регіональним органам влади, але уся офіційна влада і далі належить
національному міністерству. Деволюція (третій етап) – це коли регіональні органи влади
мають реальний вплив та контроль з певним ступенем незалежності від національного рівня.
Але на усіх цих трьох етапах сам ПТНЗ має досить обмежену роль. Однак, два останні етапи
позначають ситуацію, коли центральна та регіональна влада послаблюють свій міцний
контроль та дають можливість закладам мати реальні повноваження щодо прийняття рішень
у певних рамках, завдяки тому, що професійна освіта надається в партнерстві між ПТНЗ та
іншими учасниками (наприклад, підприємствами), або завдяки приватизації ПТНЗ, які,
відповідно, мусить мати певне поле для свободи у визначенні власної лінії діяльності.
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ЧАСТИНА ДРУГА

2.0. Актуальні питання професійно-технічної освіти Україні
Труднощі, з якими сьогодні стикається система професійно-технічної освіти в Україні, у
великій мірі подібні до тих, з якими мають чимало країн-членів ЄС7. Україна значно
постраждала внаслідок економічної кризи у 2007 р., але демографічна динаміка (зменшення
кількості населення в основному внаслідок старіння, передчасної смертності та еміграції), а
також наявність значної кількості некваліфікованих робітників у існуючому масиві робочої
сили, за прогнозами, викличуть значні проблеми з дефіцитом кваліфікованих робітничих
ресурсів на рівнях 3-4 Міжнародної стандартної класифікації освіти, щойно економіка знову
почне зростати. Ця ситуація ще більше ускладнюється тим, що серед молоді панує схильність
обирати здобуття вищої освіти, внаслідок чого страждає професійна освіта, куди йдуть не так
багато учнів.
Ці проблеми підкріплюються ще низкою інших труднощів, характерних саме для України зокрема, централізована система, успадкована ще з радянських часів, за якої повноваження
щодо прийняття рішень зосереджені в руках національних органів влади, а регіональні та
місцеві учасники мають вкрай обмежене поле для маневру на тлі структурних змін в
економіці. На додачу, центральне управління процесом постачання кваліфікованих трудових
ресурсів погіршується і браком адекватних механізмів прогнозування потреб у кваліфікаціях.
Роботі ПТНЗ перешкоджає використання застарілих підручників та обладнання.
Фінансування ПТНЗ в основному здійснюється з державного бюджету, який надає 90,5%
загальних коштів для їх функціонування. Працедавці дають 1,5%, а решта 8,5% надходить з
інших джерел. Втім, зважаючи на теперішню економічну ситуацію, у найближчій перспективі
збільшення державного фінансування на усунення недоліків очікувати не доводиться. Ще
одна проблема – це нестача оновлених професійних характеристик та негнучка структура,
яке не передбачає можливостей для навчання упродовж життя та не дозволяє проводити
систематичне підвищення кваліфікації робочої сили. І нарешті, основні «споживачі»
результатів роботи ПТНЗ, роботодавці, а також і інша сторона (професійні спілки) мають
вкрай обмежений вплив на питання професійно-технічної освіти на державному,
регіональному та місцевому рівнях. До того ж, їм бракує організованості.
У стислій формі проблеми системи професійно-технічної освіти можна сформулювати так:
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Цей огляд базується в основному на «Аналізі системи професійно-технічної освіти в Україні в рамках
Туринського процесу», опублікованому ЄФО (2012 р.) та матеріалах проекту «Підтримка спільної програми
Світового банку і Європейської комісії з розвитку людського капіталу для економічного зростання,
конкурентоспроможності та інновацій в Україні» (2008 р.).
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-

Слабке реагування структури професійних кваліфікацій на структурні зміни в
економіці;
Нестача сучасних професійних стандартів;
Недостатнє фінансування для модернізації та розширення системи професійнотехнічної освіти;
Недостатньо зусиль докладається для прогнозування потреб у
кваліфікаціях/професіях у зв’язку із суспільно-економічними змінами;
Велика кількість некваліфікованих або низько кваліфікованих робітників та недостатнє
забезпечення можливостей для навчання упродовж життя;
Недостатньо можливостей для визнання неформального або спонтанного навчання;
Низький ступінь залучення зацікавлених сторін (зокрема роботодавців).

Ключові шляхи подолання цих проблем в основному вже визначені. Ключовий аспект тут –
це децентралізація усієї системи, яка у свою чергу, прямо чи опосередковано, допоможе
вирішити більшу частину перелічених вище перелічені проблем. Передусім, головна мета
децентралізації полягає у тому, щоб надати регіональним учасникам більше автономії та
гнучкості, щоб вони могли адаптуватися до змін в економіці та на ринку праці на місцевому
та регіональному рівнях, а також надати ПТНЗ можливість отримувати доходи з інших
джерел, щоб доповнити державне фінансування.
Втім, послаблення владних повноважень центральних органів та передача їх (чи їх частини)
регіональним чи місцевим учасникам піднімає логічні питання розвитку, контролю та
підзвітності (відповідальності). Якщо органи центральної влади випустять ПТНЗ з-під свого
жорсткого контролю, як тоді гарантувати, що вони і надалі надаватимуть належні послуги та
нестимуть фінансову відповідальність?Це, звичайно, є додатковим складним завданням для
системи: як створити та впровадити адекватні системи забезпечення якості, які зможуть
впоратися з труднощами, що виникнуть внаслідок процесів децентралізації, якими б вони не
були.

2.2. Поточний стан сфери забезпечення якості професійно-технічної освіти в Україні
Високий ступінь централізації, який є характерною рисою системи професійно-технічної
освіти України, також пронизує і принципи забезпечення якості. Незважаючи на те, що
упродовж останніх років проводилися проекти, які експериментували з іншими формами
забезпечення якості, що передбачали активніше залучення інших сторін8, домінуюча система
все ж характеризується центральним контролем та управлінням, який покладається на
зовнішні інспекції постачальників навчання, що проводяться спеціальною організацією –
Державною інспекцією навчальних закладів України. Ця державна інспекція налічує 45

8

Наприклад, проекти і зовнішнім фінансування з Німеччини (InWent) та Канади (SIAST).
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інспекторів та не підпорядковується Міністерству освіти і науки (МОН), натомість вона є
підзвітною безпосередньо Кабінету міністрів України.
Шість із 45-ти інспекторів займаються 920-ма постачальниками професійно-технічної освіти
України (в принципі, як приватними, так і державними закладами, але переважна більшість
серед них – це державні заклади). Інспекції зазвичай проводяться раз на п’ять років, хоча у
випадку серйозних скарг вони можуть проводитися і позачергово. До того ж, кожні десять
років ПТНЗ повинні проходити акредитацію. Інспекції здійснюються комісією, головою якою
завжди є державний інспектор. Інші члени такої комісії – це директори та експерти з інших
ПТНЗ в регіоні, а також представники регіональних органів освіти. Представників соціальних
партнерів у таких комісіях немає. Навчальний заклад, у якому проходить інспекція, не несе
прямих витрат у зв’язку з такими перевірками, проте самі навчальні заклади вважають їх
вкрай обтяжливими та такими, що забирають багато додаткового часу. Директори та
експерти з інших НЗ регіону, які беруть участь в роботі інспекційної комісії, покривають усі
витрати, пов’язані з цією роботою, за власний кошт.
Інспекції проводяться за дуже докладним переліком показників/критеріїв (127 окремих
критеріїв), які переважно орієнтовані на вхідні ресурси та помітно відрізняються від
показників Європейської базової рамки забезпечення якості. Ці критерії стосуються, серед
іншого, таких напрямків:
-

Дотримання законодавства та інших розпоряджень у галузі професійно-технічної
освіти;
Відповідність вимогам державних освітніх стандартів;
Набір студентів, в тому числі положення щодо професійної орієнтації та консультацій;
Якість навчання;
Кваліфікації та компетентність викладацького складу;
Використання інфраструктури та ресурсів;
Управління9

Постачальник освітніх послуг оцінюється за кожним із цих напрямків у відповідності до
конкретних критеріїв та отримує оцінку. Потім ці оцінки обчислюються за встановленими
формулами, а загальний результат таких обчислень визначає, чи «пройшов» постачальник
освітніх послуг перевірку. Залежно від результату інспекції, постачальникові присвоюється
категорія «високого», «середнього» або «низького ступеню ризику». «Низький ступінь
ризику» означає, що постачальник освітніх послуг може продовжувати свою звичну
діяльність до наступної чергової інспекції. «Високий» та «середній ступінь ризику»
означають, що якщо постачальник освітніх послуг не зможе продемонструвати виправлення
виявлених порушень у визначений для цього термін, то накладаються санкції, серед яких
може бути урізання державного фінансування, різноманітні дисциплінарні заходи для
9

Наказ № 27-a Державної інспекції навчальних закладів України від 04.07.2012 р.
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керівництва (для державних закладів) або навіть втрата акредитації чи ліцензій на надання
закладом навчання за певними спеціальностями.
Для самооцінювання не існує формальних вимог, але постачальники послуг професійної
освіти можуть мати для цього власні схеми. Як вже зазначалося вище, вже проводилося
кілька проектів, які експериментували із різноманітними способами забезпечення якості на
регіональному та місцевому рівнях, в тому числі і методом самооцінювання та переходом до
критеріїв, які більше враховують вихідні результати. Проте, поки що це ніяк не вплинуло на
загальнодержавну систему.

2.3. Система у порівнянні: приклад Данії
Датська система багато у чому помітно відрізняється від української10. Датська система має
високій ступінь децентралізації із значною автономністю для навчальних закладів, що
дозволяє адаптувати стандарти професійної освіти і навчання до місцевих умов та
пріоритетів. Така автономія вважається необхідною передумовою для реагування на зміни
змін та результативності системи професійної освіти і навчання, що дає можливість
постачальникам освітніх послуг оперативніше реагувати на зміни на ринку праці внаслідок
технічного, організаційного та суспільного розвитку. Заклади професійної освіти є
приватними закладами (перебувають у колективній власності самого закладу) та отримують
фінансування від держави у відповідності до своїх результатів (таксиметрична система
фінансування). Управління навчальними закладами здійснюють наглядові ради, які
призначаються соціальними партнерами. Ради, у свою чергу, призначають директора, а
також можуть його звільнити за невиконання поставлених цілей. Директор, у свою чергу,
наймає та звільнює усіх викладачів та інших працівників. Ще однією характерною рисою
датської системи є те, як соціальні партнери (об’єднання роботодавців та профспілки)
виконують офіційні функції на усіх рівнях, від державних рад, які є радниками Міністерства
освіти, до місцевих навчальних комітетів, які надають консультації навчальним закладам
щодо місцевих питань. Соціальні партнери також формують так звані національні
«професійні комітети», які визначають стандарти професійної освіти для усіх спеціальностей
та, як вже зазначалося раніше, представлені у керівництві закладів професійної освіти та
навчальних центрів.
Ці два аспекти є важливими принципами, що визначають забезпечення якості у професійній
освіті і навчанні в Данії, адже вони дозволяють необхідний ступінь маневреності у періоди,
яким передовсім притаманні швидкі зміни на усіх рівнях, а також гарантують постійну
відповідність стандартів професійної освіти через залучення користувачів. Ще один
основоположний принцип – це дерегуляція (відсутність детальних правил та
10

Детальніше про систему забезпечення якості у професійній освіті Данії можна прочитати у публікації
«Датський підхід до якості у закладах професійної освіти і навчання», Міністерство освіти Данії, 2005 р.
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регламентованості), який витікає з переконання, що більша кількість правил (та їх
детальніший характер) не обов’язково означають вищу якість, а навпаки, можуть збільшити
бюрократію та сповільнити реагування на зовнішні зміни, а, отже, матимуть протилежний
ефект. Четвертий принцип є швидше особливістю культури, а саме це взаємодовіра, яка
сформувалася між учасниками та зацікавленими сторонами системи професійної освіти і
навчання.
У відповідності до цих принципів забезпечення якості у Данії передусім базується на
внутрішній оцінці (самооцінюванні). Навіть зважаючи на те, що Міністерство освіти може
проводити перевірки навчальних закладів професійної освіти, це робиться лише у тих
випадках, коли виявлені серйозні проблеми. Звітування перед Міністерством освіти
вимагається на основі лише шести основних критеріїв чи показників (у відповідності до
принципу дерегуляції), всі з яких орієнтовані на результат:
-

Результати тестів та екзаменів
Частка тих, що завершують навчання
Тривалість навчання
Частка і час відсіву
Частка тих, що переходять на інші освітні програми
Частка працевлаштування на ринку праці

Постачальники послуг професійної освіти звітують за цими критеріями перед Міністерством в
електронній формі, а у випадку стабільно поганих результатів Міністерство почне діалог із
таким закладом з метою виправлення ситуації. Реальні фізичні інспекції трапляються вкрай
рідко. Втім, усі ПТНЗ за законом повинні мати систему управління якістю на основі циклу
якості (див. вище), яка гарантує, що вони регулярно проводять оцінку програм та курсів, які
пропонує заклад. Результати таких оцінок повинні бути представлені на їхніх веб-сторінках.
Таким чином користувачі можуть зорієнтуватися щодо якості курсів та зробити свій вибір.
Таксиметричний принцип фінансування створює постачальникам послуг професійної освіти
сильний фінансовий стимул, тому вони мотивовані дотримуватися високих стандартів якості.
На системному рівні Міністерство освіти створило окрему установу для оцінювання –
датський Інститут зовнішнього оцінювання освіти і навчання (EVA)11, який проводить
оцінювання предметів, програм та інноваційних аспектів реформ на прохання Міністерства
чи інших зацікавлених сторін12. Ще одна міністерська програма на загальнодержавному рівні
– це так званий «патруль якості», який регулярно відвідує навчальні заклади, але не з метою
проведення інспекцій, а для виявлення зразків передового досвіду, які розповсюджуються
11

http://english.eva.dk/
У 2004 р. Датський Інститут оцінювання провів дослідження забезпечення якості у закладах професійної
освіти Данії “Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne” (Забезпечення якості та розвиток
якості у професійній освіті). Ця публікація доступна лише датською мовою.
12
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серед інших навчальних закладів метою підвищення загального рівня якості постачання
послуг професійної освіти в усій країні13.
Заклади професійної освіти часто отримують прямі відгуки щодо якості їхньої роботи від
користувачів, оскільки ті можуть вільно, куди йти навчатися. Попри те, що більшість зазвичай
обирає найближчий навчальний заклад, багато хто готовий переїхати або доїжджати на
навчання у той заклад, який має кращу репутацію з огляду на якість навчання. Оскільки
навчальні заклади фінансуються відповідно до кількості учнів (таксиметричний принцип), це
може мати суттєвий вплив на фінансові результати.
Втім, система забезпечення якості у Данії не цілком базується на європейській моделі, і певні
її показники не знайшли тут свого відображення. Порівняно з показниками Європейської
базової рамки EQARF, для датської системи забезпечення якості характерні наступні риси14:
№ Показники
Актуальність системи
забезпечення якості для
постачальників професійної освіти:
(a) Частка постачальників
професійної освіти, що
застосовують внутрішні
системи забезпечення
якості відповідно до
закону/за власною
ініціативою
(b) Частка акредитованих
постачальників
професійної освіти

1

Інвестиції у підготовку викладачів
та майстрів:
(a) Частка викладачів і
майстрів, які отримують
додаткове навчання
(b) Сума інвестованих коштів

2

Рівень участі у програмах
професійної освіти:
(a) Кількість учасників
програм професійної
освіти за типом програми

3

Установи

Спостереження

Міністерство освіти

Наказ № 1518 від 13.12.2007 р., Розділ 2.
"Забезпечення якості у початковій
професійній освіті" зазначає, що «усі
постачальники професійної освіти і
навчання повинні документально
підтвердити, що вони мають та
застосовують систему забезпечення та
розвитку якості. Вони повинні відповідати
визначеним вимогам якості, а також
вимогам Загальної рамки забезпечення
якості у професійній освіті на рівні
постачальника (CQAF).” Дані збираються
на державному рівні шляхом опитувань
та звітів навчальних закладів.

Міністерство освіти

Усі викладачі та майстри закладів
професійної освіти повинні розпочати
навчання на курсі підготовки
викладачів професійної освіти не
пізніше, ніж через два роки після
працевлаштування, та закінчити його
не пізніше, ніж за шість років. Щодо їх
неперервної освіти немає жодних
вимог.

Дані збираються
Статистичною
службою Данії та
використовуються

Це вимірюється та використовується
для планування і визначення цілей, а
також для моніторингу.

13

Див. http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Erhvervsuddannelser/Kvalitetspatruljen?smarturl404=true
Див. http://www.eqavet.eu/gns/what-we-do/implementing-the-framework/denmark.aspx
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та індивідуальними
критеріями

4

5

6

7
8

9

Рівень завершення програм
професійної освіти:
(a) Частка тих осіб, які
успішно завершили
програми професійної
освіти за типом
(b) Частка
виключених/вибулих

Рівень розміщення на програмах
професійної освіти:
(a) Куди потрапили учні
закладів професійної
освіти у визначений
момент часу після
завершення навчання
(b) Частка працевлаштованих
учнів на визначений
момент часу після
завершення навчання
Застосування надбаних умінь на
робочому місці:
(a) Дані про отриману
професію після
завершення навчання
(b) Рівень задоволення осіб та
роботодавців щодо
надбаних навичок та
компетентностей
Рівень безробіття у відповідності
до окремих критеріїв
Поширення вразливих груп:
(a) Відсоток учасників
процесу професійної
освіти і навчання, яких
відносять до соціально
незахищених груп
(b) Рівень успішності
соціально незахищених
груп
Механізми виявлення навчальних
потреб на ринку праці:
(a) Дані щодо механізмів,
створених для визначення
мінливих вимог на різних
рівнях

Міністерством освіти

Дані збираються
Статистичною
службою Данії та
використовуються
Міністерством освіти

Міністерство освіти

Це вимірюється за сукупністю вихідних
показників, які на даний момент
використовуються датською системою
забезпечення якості, серед яких: 1.
Рівень завершення програм; 2. Час
завершення програм; та 3. Частка і час
відсіву. Закон №561 від 2007 р.
покликаний зменшити частку відсіву з
метою досягнення показника 95% для
молоді, що завершує програми освіти
на рівні старшої середньої.

Дані збираються з різними проміжками
часу (3, 12 та 24 місяці) і
використовуються для моніторингу

Дані збираються за допомогою
опитувань (вибірка) учнів закладів
професійної освіти у визначений момент
часу після того, як вони завершили
навчання. Проводяться також опитування
роботодавців (вибіркове дослідження).

Дані збираються
Статистичною службою
Данії
Дані збираються
Статистичною службою
Данії

Сильний акцент робиться на інклюзію у
систему професійної освіти. Дані
збираються та використовуються в
основному на місцевому рівні.

Цей аспект в основному виконується
шляхом залучення соціальних партнерів,
як на загальнодержавному, так і на
місцевому рівні для формулювання
професійних та освітніх стандартів.
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(b) Підтвердження їх
ефективності
Схеми, що застосовуються для
покращення доступності
професійної освіти і навчання:
(a) Дані про існуючі схеми на
різних рівнях
(b) Підтвердження їх
ефективності

Спеціальні кабінети профорієнтації
молоді (UU) надають інформацію та
орієнтацію щодо існуючих можливостей
та умов доступу до освіти. Проводяться
вивчення їх ефективності, хоч і не завжди
систематично.

2.4. Система у порівнянні: приклад Литви
У той час, коли Данія щодо багатьох моментів забезпечення якості у професійній освіті і
навчанні знаходиться на протилежному від України кінці спектру, , Литва займає цікаве місце
десь посередині, адже це колишня радянська республіка, і тому мала багато спільних
системних рис з Україною. Приєднання у 2004 році до Європейського союзу стало для Литви
значним стимулом для реформування професійної освіти і навчання, а також системи
забезпечення якості. В період з 2005-2008 рр. в Литві була розроблена Концепція системи
забезпечення якості у професійній освіті і навчанні, в рамках загальнонаціонального проекту
ESF «Розробка та впровадження загальної системи забезпечення якості у професійній освіті і
навчанні».
З 2003 р. у Литві триває процес децентралізації, в рамках якого ПТНЗ реструктуруються у
самокеровані заклади із збільшеною фінансовою незалежністю. Такі зміни також дають
можливість зацікавленим сторонам (соціальним партнерам, місцевій та регіональній владі,
тощо) впливати на управління професійної освіти і навчання у якості членів керівних рад
ПТНЗ (наглядові ради навчальних закладів). На даний час (2012 р.) 20 ПТНЗ перейшли на
самоуправління15. Соціальні партнери також беруть участь у формуванні та впровадженні
політики професійної освіти у складі національної ради професійної освіти і навчання.
Фінансування діяльності ПТНЗ і досі переважно надходить із державного бюджету (83,3%),
приватні джерела фінансування складають 8,2%. Решта 8,5% надходять від міжнародних
організацій (дані станом на 2011 р).
На даний час у Литві відповідальність за забезпечення якості формальної освіти та частково
якість неформальної освіти, у тому числі і якість викладання, несе держава. У відповідності
до чинного законодавства, для підвищення якості освіти необхідно здійснювати аналіз
результативності діяльності на основі результатів навчання, моніторингу освіти, дослідження,
самооцінювання, а також зовнішнього оцінювання у самих закладах, та аналіз
результативності діяльності директорів і викладачів навчальних закладів. Закон передбачає,
15

“Lithuania – VET country report”, Cedefop 2012 / «Литва – звіт по країні щодо професійної освіти»,
Європейський центр розвитку професійної освіти і навчання (CEDEFOP), 2012 р.
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що внутрішнє самооцінювання діяльності закладу та метод його проведення обираються
керівною радою закладу. Рада аналізує результати самооцінювання та приймає рішення
щодо удосконалення діяльності. На даний момент система забезпечення якості у
професійній освіті включає в себе запровадження внутрішніх моделей забезпечення якості
постачальниками послуг початкового та неперервного професійного навчання та проведення
пілотного зовнішнього оцінювання якості у впровадженні навчальних програм. Доки не
впроваджено системи забезпечення якості на основі самооцінювання та зовнішнього
оцінювання, якість професійної освіти і навчання на державному рівні забезпечується
шляхом:
-

-

підготовки та затвердження стандартів професійної освіти та кваліфікаційних
стандартів, а також здійснення відповідного оновлення програм професійної освіти і
навчання;
підготовки, реєстрації та ліцензування програм професійної освіти і навчання;
нагляду за впровадженням програм професійної освіти і навчання та аудиту ПТНЗ;
незалежної оцінки кваліфікацій.

Порівняно з показниками Європейської базової рамки забезпечення якості, поточна ситуація
у Литві виглядає так16:

№ Показники
1

2

16

Актуальність системи забезпечення
якості для постачальників
професійної освіти:
(a) Частка постачальників
професійної освіти, що
застосовують внутрішні
системи забезпечення
якості відповідно до
закону/за власною
ініціативою
(a) Частка акредитованих
постачальників
професійної освіти
Інвестиції у підготовку викладачів
та майстрів:
(a) Частка викладачів і
майстрів, які отримують
додаткове навчання
(b) Сума інвестованих коштів

Установи

Спостереження
До кінця 2013 р. більшість постачальників
початкової професійної освіти та частина
постачальників неперервного професійного
навчання матимуть робочі внутрішні
системи забезпечення якості. Перелік
державних показників моніторингу
включає показник щодо частки освітніх
закладів, які застосовують системи
управління якістю на постійній основі.

Центр
інформаційних
технологій в освіті

У відповідності до Закону про освіту,
викладачі зобов’язані брати участь у
навчанні для педагогічного складу. У
тому ж законі передбачено право
викладача на п’ятиденне навчання для
педагогічного складу щороку. Кожний
офіційний постачальник послуг
початкової професійної освіти звітує

http://www.eqavet.eu/Libraries/Framework_brochures/LT_Indicators.sflb.ashx
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3

4

5

6

7

Рівень участі у програмах
професійної освіти:
(a) Кількість учасників
програм професійної
освіти, за типом програми
та індивідуальними
критеріями

Рівень завершення програм
професійної освіти:
(a) Частка тих осіб, які
успішно завершили
програми професійної
освіти за типом
(b) Частка
виключених/вибулих
Рівень розміщення на програмах
професійної освіти:
(a) Куди потрапили учні
закладів професійної
освіти у визначений
момент часу після
завершення навчання
(a) Частка працевлаштованих
учнів на визначений
момент часу після
завершення навчання
Застосування надбаних умінь на
робочому місці:
(a) Дані про отриману
професію після
завершення навчання
(a) Рівень задоволення осіб та
роботодавців щодо
надбаних навичок та
компетентностей
Рівень безробіття у відповідності
до окремих критеріїв

Статистична служба
Литви,
Центр
інформаційних
технологій в освіті

перед Центром інформаційних
технологій в освіті про кількість
педагогічних працівників, які пройшли
навчальні курси.
Обчислюються показники щодо участі
студентів рівня 3 за МСКО у програмах
професійної освіти та участі дорослих
учнів (25-64 рр.) в навчанні. Показники
збираються на загальнодержавному
рівні. Кожний постачальник послуг
початкової професійної освіти і навчання
звітує про стан справ у Центр
інформаційних технологій в освіті.
Показник щодо участі у програмах
професійної освіти за окремими
характеристиками включений у перелік
Державних показників моніторингу
освіти.

Статистична служба
Литви
Центр
інформаційних
технологій в освіті

Дані про випускників програм початкової
професійної освіти збирає Центр
інформаційних технологій в освіті. Поряд
з іншими показниками, ці дані
використовуються для моніторингу
ситуації в освіті та плануванні навчальних
потреб.

Статистична служба
Литви, Литовська
біржа праці

Постачальники професійної освіти
відслідковують перше місце
працевлаштування випускників та рівень
задоволення роботодавця. Показник
щодо працевлаштування випускників
включений у перелік Державних
показників моніторингу освіти. На даний
час Литовська біржа праці збирає
інформацію щодо випускників програм
професійної освіти, які зареєструвалися
на біржах праці у статусі шукачів роботи.
Постачальники професійної освіти
відслідковують перше місце
працевлаштування випускників та рівень
задоволення роботодавця.

Постачальники послуг
професійної освіти і
навчання

Статистична служба
Литви та Литовська
біржа праці
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Дані збираються на загальнодержавному
рівні та використовуються для моніторингу
ситуації на ринку праці.
Статистична служба Литви збирає
інформацію за допомогою опитувань
трудових ресурсів, а Литовська біржа праці
збирає інформацію про зареєстрованих

8

Поширення вразливих груп:
(a) Відсоток учасників
процесу професійної
освіти і навчання, яких
відносять до соціально
незахищених груп
(b) Рівень успішності
соціально незахищених
груп

Статистична служба
Литви і Центр
інформаційних
технологій в освіті
Литовська біржа праці

9

Механізми виявлення навчальних
потреб на ринку праці:
(a) Дані щодо механізмів,
створених для визначення
мінливих вимог на різних
рівнях
(a) Підтвердження їх
ефективності

Литовська біржа праці
та PMMC (Литовський
методологічний центр
у сфері професійної
освіти і навчання)

10

Схеми, що застосовуються для
покращення доступності
професійної освіти і навчання:
(a) Дані про існуючі схеми на
різних рівнях
(b) Підтвердження їх
ефективності

шукачів роботи.
Литовська біржа праці збирає дані про
безробітних осіб, що отримують додаткову
підтримку (особи з інвалідністю; особи, що
довгий час не працевлаштовані; особи,
старше 50 років; особи, нещодавно
звільнені з місць позбавлення волі, тощо),
та здійснює моніторинг залучення цієї
категорії населення у діючі програми ринку
праці (у тому числі і програми професійного
навчання). Центр інформаційних технологій
в освіті та Статистична служба Литви
збирають інформацію про участь осіб із
особливими освітніми потребами у
програмах початкової професійної освіти.
Перелік Державних показників моніторингу
освіти включає показник щодо учнів із
особливими освітніми потребами.
Щороку Литовська біржа праці здійснює
прогнози ситуації на ринку праці. Їх
результати використовуються для розробки
барометра можливостей
працевлаштування.
Навчальні потреби аналізуються на
місцевому рівні при плануванні прийому на
програми професійної освіти.
Міністерство економіки разом з
Міністерством освіти і науки розробляє
систему для визначення майбутніх потреб у
спеціальностях.
Відкрита система інформування,
консультування та профорієнтації – це
головний портал про навчальні можливості
у Литві, який надає широкому колові
користувачів (студентам, працівникам,
спеціалістам із консультування та орієнтації
щодо професійної освіти) інформацію про
освіту та навчальні програми,
постачальників освітніх послуг, кваліфікації,
правила прийому, статистику щодо освіти
та працевлаштування та ін. Основні заклади
освіти, що надають послуги профорієнтації
(підготовка до трудової діяльності,
інформація та консультування) своїм учням,
- це загальноосвітні школи та ПТНЗ. До
послуг профорієнтації входять надання
інформації щодо професійної освіти і
навчання, консультування та підтримка при
початку та під час ведення трудової
діяльності. Система для моніторингу послуг
супроводу профорієнтації у питаннях
професійної освіти розробляється у рамках
проекту за фінансування ESF. Змагання та
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конкурси професійної майстерності
проводяться для студентів та учнів ПТНЗ у
самих закладах, на місцевому,
регіональному та загальнодержавному
рівні.
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ
Якість – це не абсолютна категорія, вона завжди визначається у відповідності до вимог
конкретних зацікавлених сторін, які не обов’язково погоджуються щодо спільного бачення
доцільних складових. Так само, як і поняття якості може змінюватися залежно від контексту,
влада і повноваження – це також чинник, яким не варто нехтувати, адже деякі зацікавлені
сторони можуть справляти більший вплив, ніж інші, і тому можуть просувати своє бачення
якості за рахунок інших зацікавлених сторін, особливо якщо ті стоять далі від політичних
центрів влади або не так добре організовані. Ще один важливий момент – це економіка. Ми
можемо добре знати, що краще, але не завжди маємо можливість профінансувати втілення
своїх задумів. Отже, у визначенні якості, і, відповідно, розробці схем забезпечення якості
йдеться не просто про послідовну логіку. Тут ми радше говоримо про комплексний процес,
який поєднує в собі чимало аспектів. Отже, найкращий підхід до забезпечення якості – це
такий, який відображає обставини постачальників послуг та виходить із того, що реально
можливо зробити, а не лише з того, що можна придумати.
Зважаючи на ті непрості умови, в яких опинилася Україна, у зв’язку із якістю та
забезпеченням якості можна виділити певні нагальні питання, які потребують конкретних
дій. Деякі питання вже вирішуються – наприклад, розроблено Національну рамку
кваліфікацій (НРК), яка у цьому відношенні наближує Україну до останніх тенденцій ЄС.
Також розробляються нові освітні стандарти, які мають на меті підвищити актуальність та
користь знань, навичок і компетентностей, які викладаються у ПТНЗ країни. Однак, інші
питання, серед яких також і розробка нової схеми забезпечення якості, досі чекають на
вирішення.
Щоб якимось чином сприяти цьому процесу, цей документ також торкається питань,
пов’язаних із забезпеченням якості. Більшість з них вже були описані вище, але це – спроба
чіткіше прояснити їх саме в українському контексті та проаналізувати можливі наслідки. Суть
полягає зовсім не у тому, щоб надати чіткі прагматичні рекомендації, але запропонувати
теми для обговорення, продемонструвати взаємозв’язки і загалом сформулювати ті зауваги,
на яких можна буде детальніше зупинитися під час семінарів у рамках проекту Twinning та на
інших відповідних майданчиках.
Питання, які тут піднімаються, наступні:
-

Децентралізація та які її наслідки?
Залучення зацікавлених сторін
Залучення керівництва та працівників ПТНЗ
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-

Характер та використання показників і даних з метою забезпечення якості
Порівняння самооцінювання та зовнішнього оцінювання

3.1 Децентралізація та її наслідки
У Європі спостерігається чітка тенденція до того, що держава послаблює суворий контроль
над системою професійної освіти та дозволяє постачальникам (навчальним закладам) мати
більшу автономію і гнучкість, причому і в педагогічній, і в економічній діяльності. Замість
того, щоб все вирішувати та контролювати, держава обмежує свою роль до первинного
гаранта професійної освіти і навчання та якості у професійній освіті, без такого
безпосереднього залучення. Аргументи на користь такого зменшення ролі держави виходять
з ідеї надання закладам професійної освіти більшої свободи для швидшого і адекватнішого
реагування на зміни в економіці та на ринку праці на місцевому і регіональному рівнях без
потреби залучення державних органів на кожному етапі. Така гнучкість дозволяє навчальним
закладам, наприклад, змінювати педагогічні методи, вводити нові навчальні модулі або
програми чи закривати існуючі, або робити більший наголос на певних аспектах навчального
плану. Така гнучкість передбачає і більшу ступінь фінансової автономії, адже зміни у структурі
та змісті також тягнуть за собою фінансові наслідки (наприклад, переведення ресурсів з
однієї статті бюджету до іншої). Менш суворі фінансові обмеження можуть також дати
навчальному закладу можливість шукати інших джерелі надходжень, таким чином
нарощуючи загальний бюджет. Щоб не допустити тут тотального хаосу, повинна існувати
певна нормативна база, яка регулює ці процеси (для педагогічних питань, для освітніх
стандартів), але вона у свою чергу має бути досить широкою, щоб не обмежувати цієї
гнучкості. У Данії (а також до певної міри і у Литві) це означає перехід закладів професійної
освіти і навчання до колективної форми власності. В принципі, це означає, що вони
функціонують у відповідності до ринкових механізмів та можуть прогоріти, як і будь-яке інше
підприємство. Як вже зазначалося, в Україні ситуація цілком протилежна, і держава фактично
є власником та контролює більшу частину ПТНЗ.
Децентралізація може загалом проявлятися у п’яти формах, які вже згадувалися раніше. Усі
вони тягнуть за собою передачу влади від держави до регіонів і зрештою до окремого
навчального закладу. Схеми забезпечення якості у багатьох аспектах тісно пов’язані із
ступенем децентралізації. У централізованій системі, коли між органом центральної влади та
окремим закладом професійної освіти існує велика дистанція, а центральна влада відповідає
майже за усі аспекти, правила та норми зазвичай дуже детальні. Відповідно, те ж саме
можна сказати і про схеми забезпечення якості. Навчальні заклади мусять подавати
центральним органам інформацію за довгим переліком показників /критеріїв, щоб
запевнити їх, що він працює у відповідності до державної політики щодо професійної освіти і
навчання. А для того, щоб підтвердити достовірність інформації, її часто збирають зовнішні
оцінювачі шляхом проведення інспекцій.
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У децентралізованих системах перелік показників/критеріїв коротший, а індивідуальні
критерії мають більш широкий характер, що дає більшу гнучкість постачальникам послуг
професійної освіти і навчання. Дані щодо результативності діяльності часто надаються самим
навчальним закладом, а не збираються зовнішніми інспекторами. Це вимагає високого
ступеню взаємодовіри. Проте, оскільки більшість зацікавлених сторін на
місцевому/регіональному рівні (соціальні партнери) у багатьох випадках прямо представлені
у керівних радах навчальних закладів, а отже можуть мати прямий вплив на управління,
масштабні фальсифікації малоймовірні. Так само у випадках, коли децентралізація набрала
найбільшого масштабу (приватизація), погані результати працюватимуть проти
постачальника професійної освіти, оскільки студенти обиратимуть інші заклади, а той,
відповідно, втратить кошти, що виплачуються йому за таксиметричним принципом.
Важливо розуміти, що децентралізація не тільки може підвищити рівень ефективності
постачання послуг професійної освіти і навчання, але також пов’язана із більшими питаннями
влади і контролю у політичній системі. Але якщо децентралізація взагалі розглядається, як
варіант для України,, слід дати відповідь на наступні запитання:

3.2. Залучення зацікавлених сторін
Зацікавлені сторони – це групи впливу, які мають, так би мовити, «особистий» інтерес у
професійній освіті і навчанні, тобто мають усі підстави перейматися її ефективністю та
результатами. Найважливіші зацікавлені сторони – це держава, роботодавці (державні і
приватні) та профспілки, а також самі студенти, викладачі, керівники закладів професійної
освіти та інші, які також можуть за певних умов вважатися зацікавленими сторонами. Щодо
якості та забезпечення якості, найважливіші зацікавлені сторони, крім держави, – це
роботодавці, ті, хто користується «продуктом» професійної освіти і навчання у діяльності
своїх підприємств. Саме тому вони імовірно мають досить переконливу позицію щодо
професійної освіти – які знання, навички і компетентності повинні в ідеалі мати їх майбутні
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працівники, щоб створити якомога кращі умови для своєї діяльності. Крім того, профспілки
також зазвичай мають чітко сформовану думку про те, якою повинна бути структура та
надання професійної освіти і навчання для того, щоб їхні майбутні члени мали якомога кращі
шанси на працевлаштування.
У такій системі, як в Данії, залучення зацікавлених сторін на усіх рівнях є невід’ємною
частиною системи забезпечення якості. Роботодавці та профспілки надають консультації
міністрові освіти щодо питань професійної освіти у національній раді з питань професійної
освіти і навчання. Вони розробляють навчальні стандарти у так званих «професійних
комітетах», вони є членами керівних рад закладів професійної освіти, а також беруть участь у
випускних екзаменах їхніх студентів (приймають їх та ставлять оцінки). Залучення соціальних
партнерів має давні традиції, а профспілки та асоціації роботодавців добре організовані і
представляють більшість працівників та роботодавців країни. Литва рухається у схожому
напрямку, але не має такого ж традиційного фундаменту залучення соціальних партнерів, як
Данія, тому цю сферу ще необхідно розвивати.
В Україні система залучення соціальних партнерів у професійну освіту і навчання ще
розвивається. Вони переважно виконують дорадчу функцію, але не мають реального впливу
(як їх колеги в Данії) на політику і діяльність професійної освіти і навчання. Їх запрошують на
засідання у міністерстві, вони представлені у відповідному парламентському комітеті та
мають право робити заяви та коментувати рішення, проте формальних повноважень у них
немає. Так само і на рівні окремих ПТНЗ. Роботодавці представлені у наглядовій раді
навчального закладу, яка є дорадчим органом директора ПТНЗ. Вони беруть участь у роботі
комісії, яка приймає та оцінює випускні екзамени у ПТНЗ. Асоціації роботодавців у багатьох
галузях мають низький рівень членства та мають інші нагальні завдання, які можуть відсувати
питання освіти і навчання на задній план. Незалежно від асоціацій роботодавців,
Міністерство освіти і науки проводить національні опитування роботодавців, щоб визначити
потреби у професіях.
Роботодавці та профспілки перебувають у набагато вигіднішому становищі, ніж міністерство,
щоб робити висновки щодо актуальності та користі знань, навичок і компетентностей для
конкретної програми професійної освіти. Саме тому вони відіграють важливу роль і у
розробці стандартів професійної освіти і навчання, і у поточних процесах забезпечення
якості. Та є декілька способів їх залучення.
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3.3. Залучення керівництва та працівників
Керівництво закладів професійної освіти відповідає за результативність діяльності своїх
організацій – тобто, щоб те, що вони роблять, відповідало визначеним освітнім стандартам. У
деяких закладах ця відповідальність покладена на директора або ж передана спеціальному
менеджерові з питань якості та організована як низхідний процес. В інших – це спільна
відповідальність усього керівного складу, які відповідають за те, щоб викладачі і майстри
були поінформовані про вимоги і мали необхідні кваліфікації і обладнання для того, щоб
працювати на задовільному рівні та вписуватися у бюджет. Деякі заклади навіть намагаються
вибудувати «культуру якості» (або «організацію, що навчається»), у якій працівники постійно
прагнуть знайти кращі та дешевші способи навчати майбутні трудові ресурси. Це також
означає тісну співпрацю із ринком праці (місцевими та регіональними підприємствами,
асоціаціями роботодавців, профспілками), яка дає можливість встигати за змінами в
економіці чи на ринку праці, які впливають на потреби у професіях.
Схема забезпечення якості, прийнята в окремому закладі, звичайно ж, відображає модель,
прийняту на системному рівні – акцент на управлінні і контролі згори схильний до того, щоб
відображатися на інституційному рівні. Насамперед через те, що ступінь свободи у прийнятті
самостійних рішень обмежений. Втім, навіть найжорсткіші моделі дозволяють керівництву на
інституційному рівні сформувати власні заходи забезпечення якості, які мають інший наголос,
аніж державна система.
У зв’язку із забезпеченням якості часто піднімається питання стимулів, особливо у контексті
та у часи, які характеризуються змінами. Те, що керівництво навчального закладу повинно
дати результат, який відповідає прийнятим стандартам, не обов’язково заслуговує на
похвалу, адже вони просто роблять свою роботу. А якщо вони пішли далі і стали випускати
ще кращих студентів (що можна виміряти, наприклад, за результатами екзаменів чи за
рівнем працевлаштування), стали отримувати доходи з інших джерел та/або змогли
зменшити витрати, не знижуючи якості продукту? У деяких випадках це справа репутації, яка
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сама по собі є винагородою. В інших – існує розроблена система стимулів для заохочення
керівництва та працівників, щоб ті давали результати, що перевищують очікування. У Данії
чимало директорів навчальних закладів та інші працівники керівної ланки мають так звані
«результативні контракти», які передбачають виплату премії у випадку покращення
результативності діяльності закладу.
Останнє питання пов’язане із навчанням керівного складу закладу методикам забезпечення
якості. Наскільки таке навчання доступне, і чи його проходження є обов’язковим, чи за
бажанням.

3.4. Характер та використання показників і даних з метою забезпечення
якості
Для того, щоб переконатися, що та чи інша діяльність дає якість, слід спершу визначити
показники або критерії, а тоді запровадити систематичний збір даних за обраними
показниками чи критеріями, які допоможуть вам зробити висновок. Показники, звичайно ж,
прив’язані до освітніх стандартів. Але вони можуть і виходити за їх межі та включати інші
питання, які вважаються важливими у сфері професійної освіти і навчання, наприклад:
залучення молоді з неблагополучних верств, як у переліку показників Європейської базової
рамки EQARF («поширення вразливих груп»).
По суті, ці показники та дані, які ви збираєте, можуть бути орієнтованими або на вхідні
ресурси, або на вихідний продукт. Дані, орієнтовані на вхідні ресурси, стосуються умов, які
вважаються необхідними для виникнення якості, а саме: що викладачі мають необхідні
кваліфікації, що обладнання та навчальні матеріали є сучасними, що співвідношення
викладачів до студентів є задовільним, тощо. Дані, орієнтовані на вхідні ресурси, часто
використовуються у зв’язку із акредитацією і ліцензуванням, тобто прийняттям рішення, чи
має новий навчальний заклад дозвіл працювати у цій сфері, чи може він запропонувати нову
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програму поряд з уже існуючими. Дані, орієнтовані на вихідний продукт, відображає те, що
отримується в результаті – результати випускних екзаменів, чи можуть випускники знайти
роботу після закінчення навчання, чи насправді ті знання, навички і компетентності, яких їх
навчили, є тими, які вони використовують на робочому місці, тощо.
Усі схеми забезпечення якості покладаються як на дані, що орієнтуються на вхідні ресурси,
так і на ті, що зумовлені вихідним продуктом,, проте їхнє співвідношення може значно
різнитися. Данія та Україна – це приклади протилежних ситуацій, адже в Данії критерії якості
майже цілком зумовлені вихідним продуктом, а в Україні значно переважають критерії на
основі вхідних ресурсів. Загальноєвропейські показники базової рамки EQARF також
переважно зумовлені вихідним продуктом або результатами діяльності. Причиною такого
підходу є те, що якість вхідних ресурсів не обов’язково призводить до якісного результату.
Важливим є не те, що ви маєте, а те, що ви робите. Показники та дані, що орієнтуються на
вихідний продукт, критикують переважно з огляду на те, що їх зазвичай непросто отримати.
Це найчастіше робиться на основі вибірки, а не усього контингенту з міркувань затрат і
зручності. А це викликає питання щодо репрезентативності зібраних даних: чи дійсно вони
відображаються реальну картину? До того ж, не всі країни мають відповідні комплексні
механізми збору даних, щоб належним чином працювати з такими показниками/критеріями.
Ще один чинник, якій слід взяти до уваги - це кількість показників/критеріїв. Довгий і
детальний перелік показників не є сам по собі гарантією якості і може лише додавати
величезний об’єм роботи для закладу професійної освіти і, відповідно, негативно впливати
на продуктивність роботи. Також слід обміркувати частотність такого збору даних. Що
частіше він здійснюється, тим чіткішу картину можна отримати. Натомість, це може бути не
найкращим способом використання обмежених ресурсів, які могли б знадобитися для інших
цілей.
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3.5. Самооцінювання і зовнішня оцінка
Жодна країна Європи не покладається винятково на якийсь один метод у своїй системі
забезпечення якості, а застосовує обидва методи збору даних у поєднанні, хоча і у різних
співвідношеннях.
Європейська система забезпечення якості у професійній освіті EQAVET акцентує увагу на
самооцінюванні як основній рисі якісної роботи, висловлюючи переконання, що «культура,
яка заохочує самоаналіз та самооцінювання, призводить до підвищення якості (у системі
надання професійної освіти і навчання)»17. Основне слово тут – це поняття «культури», адже
самооцінювання не є універсальним методом, який неминуче призводить до бажаного
покращення за будь-яких обставин. Це – частина менталітету, а тому для отримання
реальних результатів потрібні певні попередні умови в середовищі, у якому вона
впроваджується. Найважливіше тут те, щоб учасники процесу забезпечення якості могли
вільно висловлювати свою думку, без страху покарання. Якщо це не так, то застосування
самооцінювання може призвести до цілком протилежного результату. Отже, взаємодовіра у
системі або організації є невід'ємною передумовою.
Зазвичай країни з високим ступенем децентралізації також частіше покладаються на
самооцінювання закладів професійної освіти у своїх системах забезпечення якості, що
відповідає більшому рівню їхньої незалежності від центральних органів влади. Мотивує їх у
цій ситуації те, що вони можуть впроваджувати зміни без спеціального дозволу чи схвалення
з боку міністерства, і переваги від цього отримують вони самі (наприклад, у вигляді
зростання доходів, кращих умов роботи, більшої кількості студентів, тощо).
Зовнішнє оцінювання у системі професійної освіти і навчання застосовується для того, щоб
забезпечити неупереджений і об’єктивний збір даних. Відповідають за цей процес або
державні службовці міністерства («інспектори»), або працівники державних чи незалежних
установ, які займаються питаннями забезпечення якості і сертифікацією
(акредитацією/ліцензуванням). Інспектори проходять відповідне навчання для цієї роботи,
проте їхнім недоліком є те, що вони не знають заклади професійної освіти зсередини, тому
можуть не впустити деякі важливі моменти. А оскільки негативні висновки інспекції можуть
означати втрату пільг чи урізання фінансування, то працівники навчальних закладів можуть
часом намагатися прикрасити випадки неналежної діяльності або інші недоліки, аби цього
уникнути. Інспекції у більшості випадків проводяться через великі проміжки часу, і якщо
заклад не має розроблених внутрішніх процедур забезпечення якості, то його робота у
проміжний період може погіршуватися.

17

”Building a quality assurance approach in line with the EQAVET-framework – Guidelines for VET-providers”, EQAVET
Secretariat, Dublin (2012) // «Формування підходу до забезпечення якості у відповідності до системи EQAVET –
Рекомендації для навчальних щзакладів», Секретаріат EQAVET, Дублін, 2012 р.
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Недоліком самооцінювання та внутрішніх схем забезпечення якості може бути те, що успішні
приклади роботи одного закладу не розповсюджуються серед інших. Інспектори, які
відвідують різні заклади, можуть брати на примітку ці приклади передового досвіду і
передавати його іншим закладам, але оскільки це не є їх основною функцією, то цим нерідко
нехтують. У зв’язку з цим цікавою є датська ініціатива, яка називається «патруль якості»
(Kvalitetspatruljen). Це група зовнішніх інспекторів, які відвідують заклади професійної освіти
Данії лише для того, щоб збирати передовий досвід, приклади успішних заходів, які можуть
покращити якість професійної освіти і навчання, аналізувати і поширювати такі приклади
серед закладів, щоб вони могли запозичити щось для себе.
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