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Шевченко С.В., ст. викл. 
 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ, ЇХ РОЛЬ В  

ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 

Участь України в Болонських перетвореннях має бути спрямована на  
розвиток власної вищої освіти і набуття нею нових якісних ознак, а не на  

втрату кращих традицій і зниження національних стандартів якості.  
Орієнтація на Болонський процес також не повинна призводити до надмірної 

перебудови вітчизняної системи освіти. 

Міжнародний семінар „Вища освіта в Україні та Болонський процес”  

(13-14 травня 2004 року, м. Київ), показав, що працівники ВНЗ підтриму 
-ють прагнення України приєднатися до інтеграційного процесу й впрова-

джувати його ідеї та принципи: – введення двоциклового навчання; запро-
вадження кредитної системи; формування системи контролю якості освіти;  

розширення мобільності студентів і викладачів; забезпечення працевлашту-
вання випускників та привабливості європейської системи освіти. 

Розглянуті основні принципи навчання дуже важливі, я хочу зупини- 

тися на одному з них – формуванні системи контролю якості освіти. 

Формування системи показників якості підготовки фахівців, кількісне 

значення їх, узгодження з державними стандартами та змістом освіти, оде-
ржання узагальненої оцінки – це нова і складна методологічна проблема.  

Основні принципи її розв'язання були закладені на основі досліджень зміс - 
ту освіти, запровадження новітніх технологій навчання, формування освіт- 

ньо-професійних програм, які стосувалися якості підготовки фахівців, у  
працях А.М. Алексюка та ін., Е.П. Бєлозерцева, Н.А. Селезньової та ін.,  

Н.Ф. Тализіної та ін. В них підкреслюються такі елементи і особливості по -
будови інтегрованої системи різнорівневої підготовки фахівців з можливіс - 

тю достовірного визначення і керування якістю підготовки: 

– Інтегральний показник якості підготовки фахівців відображає показники  
різних властивостей випускників та ефект віддачі їх в службовій діяльнос- 

ті, вибір показників ефекту віддачі випускників на службі зумовлюється  
вимогами суспільства до якості підготовки фахівців. 

– - Оптимальний рівень якості, це результат досягнення компромісу між кіль-
кісними і якісними показниками процесу підготовки фахівців. Він являє со-

бою динамічну величину, що змінюється у процесі розвитку суспільства,  
суспільних потреб, науково-технічного прогресу, вдосконалення організації 

служб тощо. 

– - Оцінні показники забезпечують економічне обґрунтування практичних за-

ходів в колі керування якістю підготовки фахівців. До них відносяться,  
наприклад, витрати на підвищення якості. 
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– Показники функціонального призначення фахівців характеризують здат- 
ність системи різнорівневої підготовки фахівців насичувати ринок праці  
потрібними спеціалістами і відображають ступінь корисності їхніх профе-

сійних якостей. 

– Показники нормативної якості відображають згідно з вимогами держав- 

них стандартів до фахівців і умовами їхньої фахової діяльності. Показники 
нормативної якості характеризують умови майбутньої діяльності випускни-

ків на службових посадах. Це рівень науково-технічного забезпечення і ор-
ганізація роботи, технічна оснащеність, санітарно-гігієнічні та естетичні умо-

ви праці і т. і. Однорідні за змістом елементи об'єднано у групові, а по - 
тім у комплексні показники. Для визначення кожного з цих показників за-

стосовуються методи статистичного аналізу. 

– - Критерій оптимізації. З точки зору суспільної ефективності важливим є  

не загальне підвищення якості підготовки фахівців, а лише таке, яке вира- 
жає економічно доцільний ступінь відповідності підготовленості спеціаліс - 

та конкретним потребам, а також характеризує суспільно необхідний обсяг 
випуску спеціалістів. Він повинен максимально враховувати не тільки су-
купність фахових властивостей спеціаліста, а й витрати на його підготовку 

Оптимізація якості підготовки фахівців є одним із головних завдань систе- 
ми різнорівневої підготовки фахівців. 

Педагогічний зміст запропонованої системи показників полягає у то - 
му, що за основу для висновків береться порівняння показників досягнутої і  

нормативної якості, які показують рівень використання ресурсів навчально - 
го закладу. Всебічний аналіз окремих показників якості, відповідно до ієра-

рхічної структури інтегрального показника з урахуванням їх причинно-
наслідкового зв’язку, є основою методики керування якістю всієї системи різ-

норівневої підготовки фахівців. 

Для досягнення цих цілей переглянута стара система оцінювання  

знань. 

Для введення стандартизованого додатку до диплома у вищій школі 
України впроваджена так звані кредитно-модульна система організації  

навчального процесу та система об'єктивного педагогічного контролюван- 
ня знань. Наступний крок до оцінювання за новою системою – це прийнят- 

тя європейської системи ECTS. 
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