
ТРЕНІНГ № 2

Критерії і показники ефективності 

діяльності експерта з якості освіти у 

країнах ЄС

для здобувачів наукового ступеню PhD

Козак Людмила Василівна,

доктор педагогічних наук, доцент

Зміст тренінгу відображає виключно думку авторів, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури
(ЕАСЕА) та Європейська Комісія в сфері (вищої) освіти не несуть відповідальності за використання інформації, що міститься в
ньому.



Участь у тренінгу дозволить Вам 

отримати:

1

• знання особливостей експертної діяльності; 
критеріїв і показників ефективності 
діяльності експерта з якості освіти у 
країнах ЄС 

2

• уміння оцінювати діяльність експертів у 
сфері вищої освіти

3

• дієві інструменти побудови дискусії та 
навички роботи в команді



Алгоритм тренінгу

.

І. Організаційна частина:  вступний інструктаж, міні-

лекція, вправа на «розігрівання» 

ІІ. Основна частина: тренінгові вправи, поточний 

інструктаж

ІІІ. Заключна частина: рефлексія, ритуал прощання



Основні поняття теми

•експерт;
•експертиза в освіті;

•діяльність експерта в сфері освіти;
•компетенції експерта з освіти;

•критерії;
•показники ефективності.



Зміст поняття «експертиза»

Експертиза – це систематичні емпіричні дослідження та

оцінювання предмету експертизи (програм, заходів, установ,

технік, методів, продукції, осіб, цілей, планування,

ефективності) з метою покращення його якості (W. Beywl)

Освітня експертиза – це не лише усвідомлене,

систематизоване, критеріально вивірене оцінювання

освітнього процесу, але й сукупність способів корегування та

покращення його якості на основі цього оцінювання

(H. Dichanz, G. Tulodiecki)



. 

• Керування процесами  та організаціями

• Контролю за процесами та організаціями

• Стимулювання

• Виправдання    витрат

• Репрезентативності

Функції експертизи у сфері освіти



Критерії експертизи в освіті 

Точність Корисність Реалістичність Коректність



Зміст поняття «експерт»

Експерт − компетентна особа, яка запрошується для 
розв’язання невизначених питань; висококваліфікований 

фахівець певної галузі діяльності, який має необхідні 
знання та досвід для проведення експертизи.  

Експерт в освіті – це досвідчений фахівець, який може 
об’єктивно оцінити різні компоненти освітньої діяльності, 

проектувати та прогнозувати її розвиток.



Функції експерта у сфері освіти

Аналітична

Проектувальна

Розвивальна Рефлексивна

Консультаційна

Оцінювальна Прогностична

Захисна



Компетенції експерта з освіти

Когнітивні Методичні

Організаційні та 
предметні

Соціальні та 
особистісні

Компетенції щодо 
практики проведення 

експертизи



Загальні вимоги до експерта

. 

• Високий рівень фахової компетентності 

• Досвід проведення експертиз  

• Креативність, розвинуті творчі здібності, що дозволяють аналізувати 
проблемні ситуації та знаходити шлях розв'язку протиріч

• Незалежність - здатність протистояти упередженням і масовим думкам, 
мати власну точку зору

• Наукова об’єктивність 

• Аналітичність, широта та конструктивність мислення

• Прогностичність – здатність передбачати або відчувати майбутній стан 
досліджуваного об'єкта

• Всебічність  – здатність  бачити проблему з різних точок зору

• Позитивне ставлення до інновацій



Зміст поняття 

«експертна діяльність в освіті»

. 

Експертна діяльність в освіті − комплексний аналіз 

досліджуваного об’єкту у сфері освіти, що здійснюється з 

метою прогнозування його подальшого розвитку чи 

корекції та поєднує освітній аудит та освітній консалтинг



Види експертної діяльності у сфері освіти

Інформаційно-аналітична  

Дослідницька 

Проектувальна 

Організаційно-управлінська 



Критерії і показники ефективності діяльності 

експерта з якості освіти у країнах ЄС

.

Критерій - певна 
ознака, на основі якої 

здійснюється оцінювання 
будь-якої характеристики, 

рівня сформованості 
певного структурного 

компоненту діяльності.

Показник - свідчення, 
доказ, ознака чогось, те, 

що можна виміряти.



Критерії ефективності 

діяльності експерта з якості 

освіти у країнах ЄС

.

Знання теорії та 
історії експертизи

Знання методології та 
планування експертизи

Знання організації 
та управління 

освітньою 
діяльністю 



Знання теорії та 

історії експертизи

Знання методології та 

планування 

експертизи

Знання організації та 

управління освітньою 

діяльністю 

•Знання основних 

понять та визначень: 

експертиза, експертне 

дослідження; ознак, 

видів, цілей, функцій 

експертизи; завдань 

експерта.

•Знання тенденцій 

розвитку експертизи, 

теоретичних та 

методологічних 

підходів та моделей 

експертизи, а також 

стандартів експертизи.

•Знання соціологічних, 

емпіричних методів 

збору, обробки, 

оцінювання та 

інтерпретації даних; 

статистичних методів.

•Знання особливостей 

планування та 

реалізації експертизи; 

процедур розробки 

моделей та програм 

розвитку закладу; 

критеріїв оцінки 

діяльності закладу.

•Знання організації 

освітнього процесу, 

освітньої установи, 

системи освіти в 

цілому.

•Знання правових 

основ та законів щодо 

управління в галузі 

освіти; концепцій 

менеджменту 

забезпечення якості 

освіти; параметрів та 

критеріїв якості 

освітнього процесу та  

освітнього закладу.

Критерії і показники ефективності діяльності 

експерта з якості освіти у країнах ЄС



Якість
Критерії ефективності діяльності 

експерта з якості освіти у країнах ЄС

Інформаційно-
аналітичні 

вміння

Дослідницько-
проектувальні 

вміння

Організаційно-
управлінські 

вміння



Інформаційно-

аналітичні вміння

Дослідницько-

проектувальні вміння

Організаційно-

управлінські вміння

•Аналізувати  специфіку  

експертизи закладу та 

забезпечення якості;

•формулювати  питання  

експертизи; 

•виводити  індикатори  на  

основі  цілей закладу;

•розробляти  процедури  

збору  інформації;

•оцінювати  кількісні  та  

якісні  дані  за допомогою 

відповідних програм;

•оцінювати  якість  

освітнього  процесу  на 

основі наукових теорій та 

результатів.

•Застосовувати емпіричні 

та статистичні методи 

дослідження та стандарти  

експертизи;

•застосовувати 

інструменти,  процедури 

діагностики  освітнього  

процесу; 

•планувати  проект  

експертизи освітнього  

закладу;

• розробити  відповідні  

інструменти,  провести 

пошук, спланувати та 

реалізувати збір даних. 

•Застосовувати  концепції  

менеджменту забезпечення  

якості  в  різних сферах  

розвитку закладу;

•реалізовувати проект 

експертизи;

• розробляти пропозицій 

щодо підвищення якості 

освітньої діяльності;

•керувати,  підтримувати,  

консультувати окремих  

осіб,  групи  та  інституції  

при розробці, плануванні, 

реалізації, експертизі та 

оптимізації  освітніх  

процесів.

Критерії і показники ефективності 

діяльності експерта з якості освіти у 

країнах ЄС



Якість
Критерії ефективності діяльності 

експерта з якості освіти у країнах ЄС

Сформованість 
професійно-
особистісних 

якостей

Навички 
ефективної  

міжособистісної 
взаємодії

Уміння 
саморегуляції, 
самоконтролю



Сформованість 

професійно-

особистісних якостей

Навички 

міжособистісної 

взаємодії

Уміння саморегуляції, 

саморефлексії

•Порядність;

•рішучість;

•нонконформізм;

•тактовність;

•колективізм;

•проникливість;

•комунікабельність;

•креативність; 

•аналітичність 

мислення;

•прогностичність.

•Здатність 

налагоджувати контакт 

з людьми, ефективно 

взаємодіяти; 

•здатність працювати в 

команді; 

•здатність вирішувати 

конфлікти;

•знання етичних 

принципів.

•Уміння і навички 

організації власної 

діяльності;

•здатність до аналізу і 

узагальнення 

одержаних результатів;

•вміння порівнювати 

результати діяльності з 

попередніми чи 

запланованими;

•адекватно оцінювати 

власну діяльність.

Критерії і показники ефективності 

діяльності експерта з якості освіти у 

країнах ЄС



Вправа  “Ідеальний портрет експерта”

Мета гри - створення ідеального портрету експерта у сфері освіти

Інструкція: потрібно проранжувати 20 характеристик і визначити ті, 

які, найбільш важливі, для здійснення експертної діяльності. 

І етап гри – створюється індивідуальний образ експерта

ІІ етап гри – створюється колективний образ експерта 

Критерієм для оцінки якостей і здібностей є їх значення для  

експертної діяльності. 



Вправа “ПОПН-формула”

Інструкція: необхідно обґрунтувати основні критерії і 

показники ефективності діяльності експерта з якості 

освіти у країнах ЄС відповідно до ПОПН-формули:

П – позиція

О – обґрунтування

П – приклад

Н – наслідок

Перше із речень (позиція) починається із слів: «Я 

вважаю, що…»

Друге речення (обґрунтування) починається із слів: 

«Тому що…»

Третє речення (приклад) починається із слів: «Я можу 

це довести на прикладі досвіду країни ЄС…»

Четверте речення (наслідок) починається із слів: 

«Судячи з вищесказаного, я роблю висновок, що…»



Вправа "Кінець дня" 

Інструкція: пригадайте все, що ви робили сьогодні на тренінгу і 

дайте відповіді на  такі питання: 

 Що ви думаєте про сьогоднішнє заняття? 

 Що було для вас важливим? 

 Чого ви навчилися? 

 Що вам сподобалось? 

 Що залишилося незрозумілим? 

 В якому напрямку нам потрібно рухатися далі?



Дякую за увагу!

Зміст тренінгу відображає виключно думку авторів, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури
(ЕАСЕА) та Європейська Комісія в сфері (вищої) освіти не несуть відповідальності за використання інформації, що міститься в
ньому.


