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Рівень освіченості населення є

визначальним фактором життя та

відображенням тих процесів, що

діють у суспільстві.

Саме тому зараз гостро постає

проблема покращення якості освіти.

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI

столітті, зазначено «якість освіти є національним

пріоритетом і передумовою національної безпеки

держави, додержання міжнародних норм і вимог

законодавства України щодо реалізації права громадян

на освіту».



«Якість освітньої діяльності -

рівень організації освітнього процесу у

закладі вищої освіти, що відповідає

стандартам вищої освіти, забезпечує

здобуття особами якісної вищої освіти

та сприяє створенню нових знань».

«Якість вищої освіти - сукупність

певних світоглядних, поведінкових i

професійно значущих властивостей та

характеристик випускника ЗВО, що

обумовлюють його здатність

задовольняти як особисті духовні

матеріальні потреби, так i потреби

суспільства».

Закон України «Про вищу освіту»



Основними чинниками, які забезпечують якість

освіти, є:

1. Професійна підготовка суб'єктів викладання, та їхні

особистісні якості (професіоналізм, відповідальність, порядність,

принциповість, толерантність тощо).

2. Якісне навчально-методичне забезпечення процесу

підготовки (навчальні посібники, методичні розробки).

3. Наявність системи контролю й оцінювання як рівня знань

суб'єктів навчання так і викладання, що відповідає сучасним

вимогам.



Основними чинниками, які забезпечують

якість освіти, є:

4. Застосування у навчально-виховному

процесі сучасних освітніх технологій.

5. Залучення студентів до науково-

дослідницької діяльності.

6. Відповідність програм навчальних

дисциплін сучасним вимогам.

7. Плідна співпраця з

роботодавцями

8. Належне матеріально-технічне

забезпечення процесу підготовки.

9. Забезпеченість науковою

літературою освітніх закладів.



Основними чинниками, які забезпечують якість освіти, є:

10. Використання матеріалів психолого-соціологічних та інших

досліджень.

11. Спрямованість викладання на формування соціальних

якостей сучасного фахівця.

12. Стимулювання самостійної роботи суб'єктів навчання,

тощо.

13. Співпраця з закордонними ЗВО, стажування за кордоном.



3.Організацію якості освітніх

процесів, що найбільш відповідає

сучасним тенденціям розвитку

національної та світової економіки та

освіти:

- наукова та навчальна діяльність;

- управління освітнім процесом;

- освітні технології. 4. Контроль освітньої діяльності

ЗВО та якості підготовки фахівців

на всіх етапах навчання та на всіх

рівнях: - рівні ЗВО,

- державному;

- та міжнародному.



5. Відповідність змісту освіти сучасним вимогам суспільства;

6. Відповідність умов навчання потребам студентів;

7. Забезпечення якості підготовки фахівця має передбачати не

тільки оволодіння ним певною сумою знань, умінь і навичок, а й

максимальне задоволення:

- його освітянських потреб,

- інтересів і прагнень самої особистості студента,

- розвиток його креативних здібностей та інноваційної

спрямованості мислення.

8. Стимулювання інновацій в освітніх стандартах.



Европейские инициативы 

по совершенствованию системы 

управления качеством образования

• Создание взаимно признаваемых механизмов 

оценки, контроля и сертификации качества 

• Переход от количественно-затратных показателей к 

показателям результата (компетентность, обученность, 

знания)

• Создание систем независимого оценивания и 

аккредитации, формирование независимых 

аккредитационных органов и структур

• Внедрение технологий управления качеством на 

основе TQM – TQE и стандартов ISO 9000 для 

построения и сертификации систем управления 

качеством образования
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Принципы разработки концепции 

гарантии качества образования 

• Основа концепции - миссия и план     

стратегического развития университета

• Понятие “многомерного качества образования”:

• соответствие стандартам высшего образования;

• учет степени удовлетворения запросов 

потребителя и рынка труда;

• учет степени пригодности выпускника вуза к 

эффективной работе.
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Требования к концепции 
гарантии качества образования 

• Учет требований международных стандартов по 
качеству серии ISO 9001:2000;

• Учет особенностей, обусловленных спецификой 
потребления результатов образовательного 
процесса; 

• Доказательство качества образования на всех 
этапах жизненного цикла подготовки специалистов; 

• Организация сотрудничества с потребителями с 
целью формирования и корректировки требований 
по качеству;

• Планирование качества, а не инспектирование в 
конце процесса подготовки специалистов;

• Проведение маркетинговых исследований рынка 
труда, мониторинга и прогнозирования требований 
на образовательные услуги. 
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Концепция управления и гарантии 

качества образования 

Основная цель - обеспечение гарантии 

качества образования

Пути достижения цели:

• разработка внутренних стандартов для 

всех составляющих образовательного 

процесса;

• организация процесса в соответствии с 

принятыми стандартами; 

• разработка процедур для обеспечения 

требуемой организации процесса. 
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Принципы разработки 

концепции гарантии качества образования

Основа концепции - миссия и план

стратегического развития университета

Понятие “многомерного качества 

образования”:

• Соответствие стандартам высшего 

образования содержания образовательных 

программ и учебных планов;

• Учет степени удовлетворения запросов 

потребителя и рынка труда;

• Учет степени пригодности выпускника вуза 

к эффективной работе.
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Мониторинг качества 

образовательного процесса 

Оценка динамики 

качества процесса

Корректирующие 

действия

Получение информации                            

о качестве                              

процесса обучения

Контроль 

соответствия 

требованиям

Средства 

получения 

информации

Нормативно-

методическое

обеспечение

Методы 

оценивания

Методы 

принятия

решений
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Дякую за увагу!


