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проректор з наукової роботи МДГУ ім. Петра Могили. Коло наукових інтере-
сів: формування моделей, моделювання, аналіз сучасних тенденцій та умов, які 
забезпечують сталий розвиток університетської освітньої системи в Україні. 

Якість та розвиток університетської освіти 

Розглянуто основні дефініції для розв’язання проблеми оцінки якості та розвитку університет-
ської освіти. Система показників утворює рівень вимірювання, оцінки в ієрархічній моделі розвит-
ку університетської освіти. Відмічено, що концепція сталого розвитку університетської системи 
освіти перетворює свідомість учасників навчально-виховного процесу, стає сучасною філософією 
університетської освіти, яку неможливо однозначно математично вимірювати. 

The article considers the definitions of the quality and development of the University education. The 
system of indicators forms the level of measurement, marks in the hierarchy of the development of the 
University Education. The concept of a sustainable development of the University education changes the 
outlook of the participants of this process and becomes the conteporary philosophy of the education in the 
University which is impossible to measure with mathematical precision. 

Проблема визначення та оцінки якості освіти 
традиційно залишається ключовою для кожного 
етапу розвитку суспільства [10, с. 86]. Але для 
досягнення постіндустріального устрою суспіль-
ства, де основним ресурсом розвитку стає інфор-
мація та знання, оцінка якості освіти набуває 
фундаментального значення [2, с. 15]. Означене 
пов’язано з природою цих категорій, оскільки 
інформація та знання не споживаються та не 
втрачаються [11, с. 144]. 

Інформація і знання мають принципово іншу 
природу. Вони “демократичніші”, ніж земля та 
капітал, які скінченні. Отже, за технічних та 
концептуальних причин неможливо визначити 
вартість таких товарів, як інформація та знання, 
у ринкових категоріях. Те ж торкається і оцінки 
якості університетської освіти, що зорієнтована 
на здобуття та засвоєння інформації і знання. 

У Комюніке Берлінської конференції мініст-
рів освіти європейських країн підкреслено, що 
“якість вищої освіти, безумовно, є основою 
створення Простору європейської вищої осві-
ти” [8, с. 38]. Особлива увага приділена подаль-
шому розвитку методології опитування, критері-
ям у сфері якості освіти. В.Г. Кремень зазначає, 
що “у 2005 році національні системи гарантії 
якості мають включати: 

− визначення відповідальності органів та 
національних закладів; 

− оцінювання програм закладів, яке вклю-
чає внутрішній контроль, зовнішню пере-
вірку, участь студентів та публікацію ре-
зультатів; 

− систему акредитації, сертифікації або по-
дібні процедури; 

− міжнародну участь, співробітництво та 
створення спілок, що опікуються перевір-
кою якості” [8, с. 38]. 

Отже, проблема забезпечення якості вищої 
освіти визначає проблему її розвитку та є невід’єм-
ним аспектом моделі бажаного взірця. Іннова-
ційний розвиток Національного технічного уні-
верситету України “Київський політехнічний 
інститут” ректор університету, академік НАН 
України М.З. Згуровський, пов’язує у першу 
чергу зі структурними змінами в університеті 
[6]. Так, за дванадцять років було створено де-
сять нових інститутів і факультетів природничо-
технічного спрямування (авіаційний і космічних 
систем, фізико-технічний, фізико-математичний, 
біотехнології та біотехніки, менеджменту та 
маркетингу, прикладного системного аналізу, 
телекомунікаційних систем, енергозбереження 
та енергоменеджменту, медико-інженерний, 
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військовий) та чотири гуманітарних (права, со-
ціології, лінгвістики, фізичного виховання і спо-
рту). Також було створено видавничо-
поліграфічний інститут, технопарк “Київська 
політехніка”, єдиний на базі університетів з 8 
існуючих в Україні, бізнес-інкубатор “Полі-
техцентр”. 

Створення цих навчально-наукових інститу-
цій сприяє більш повній інтеграції навчального 
та наукового процесів, розвитку міждисципліна-
рності, відкритому доступу до мережі Інтернет 
95-ти підрозділам та більш ніж 3-м тисячам ко-
ристувачів, у тому числі більш ніж 2-м тисячам 
студентів. 

Для розв’язання проблеми якості та розвитку 
університетської освіти розглянемо основні де-
фініції. Так, інформація (від лат. information – 
пояснення, викладення) – одне з загальних по-
нять науки; в широкому розумінні – нові відомо-
сті про навколишній світ, одержувані в резуль-
таті взаємодії з ним. Останнім часом широко 
використовується в усіх галузях науки, зокрема 
у філософії, психології, педагогіці, соціології, 
лінгвістиці. У педагогіці і психології – зміст 
будь-якого повідомлення, дані про щось, які 
розглядають в аспекті передачі їх у часі й прос-
торі. Щоб акцентувати увагу на суттєвому змісті 
інформації, часто використовують термін 
“семантична інформація” – тобто інформація, 
що має певний сенс, який можна зрозуміти й 
інтерпретувати за допомогою природної мови в 
процесі людського спілкування [4, c. 150]. 

Університетська освіта – це соціально-
педагогічний процес, в основу якого покладено 
принципи: гуманізації, демократизації, гуманіта-
ризації, універсалізації та фундаменталізації, 
випереджаючого характеру, органічної єдності 
навчання з фундаментальними дослідженнями, 
навчання на рівні переднього краю розвитку 
науки, конкуренції та синергії, кормчого, єднос-
ті та неподільності прав людини, толерантності, 
індивідуалізації, навчання “досвідом через до-
свід дослідження для досвіду”, неперервності, 
для усіх, крізь усе життя, трьох свобод: швидко-
го і вільного обміну педагогічними ідеями та 
технологіями; вільного розвитку та руху усіх 
видів освітніх послуг; вільного вибору місця 
отримання, рівня та якості освіти, і як резуль-
тат – удосконалення здібностей і поведінки, 
ставлення особистості, при якому вона досягає 
“соціальної зрілості та індивідуального зростан-
ня”, усвідомлює необхідність утримання здоро-
вого балансу нерівності між економічним рос-
том та соціальним розвитком, як провідний чин-
ник у реалізації інтеграційних зусиль нації, що 
здійснюють зорієнтований вплив на формування 
тенденцій світового розвитку, і як ключовий 
компонент освітнього забезпечення сталого роз-
витку цивілізації. 

Університетська система освіти – це консор-
ціум, комплекс, об’єднання університету та 
установ науки, культури, охорони здоров’я, спо-
рту, місцевого самоврядування, різних рівнів 
освіти, у тому числі із загальноосвітніми школа-
ми, банками, фірмами, підприємствами, корпо-
раціями, які об’єднані на добровільних засадах 
для сумісного досягнення суспільно значимої мети 
та утворюють мережу здобуття знань, ефективного 
доступу до інформації, навчання, дослідження, 
виховання та формування нового світогляду віль-
ної людини, розповсюдження та поєднання новіт-
нього знання та досвіду, культури, які урізноманіт-
нюють сферу освітніх та наукових послуг країни, 
підвищують її конкурентоспроможність на світо-
вому ринку, відроджують національні традиції 
стародавньої Києво-Могилянської академії з роз-
повсюдження освіти та ідей серед населення шля-
хом об’єднання суспільства навколо центрів висо-
кого рівня освіти як у столиці, так і у регіонах, як 
осьова структура у ХХІ столітті, що приймає нову 
інтелектуальну роль та етичну місію по розповсю-
дженню цінностей сталого розвитку. 

Інноваційна університетська освіта має заса-
дничу ознаку, це реформаторський дух, що спи-
рається на врівноваження цілей і засади толера-
нтності, сприятиме не тільки розв’язанню про-
блем продуктивності, а й відродження демокра-
тичних інституцій. Інноваційна університетська 
освіта має такі ознаки: активний громадський 
контроль за рівнем якості освіти; докорінна змі-
на моніторингу стану закладу, проведення дослі-
джень та розробка стратегічних планів розвитку; 
активне опертя на ресурси Internet, що утворює 
“новий рівень функціональності”; активна гро-
мадська роль у суспільстві, толерантність та 
повага, опанування культурною спадщиною; 
активізація міжуніверситетських зв’язків, роз-
ширення асортименту послуг; “командна” куль-
тура досліджень на полідисциплінарній основі; 
втілення методології відповідального формуван-
ня власних навчальних планів; за результатами 
студентських наукових досліджень систематич-
не видання “Студентських наукових студій”; 
всеохоплююча координація діяльності учасників 
об’єднання, комплексу, консорціуму, що сприя-
тиме усталеному характеру взаємодії; творча 
співпраця на міжнародному рівні. 

Мета університету – формування нового рів-
ня світогляду вільної людини, традиційним шля-
хом реалізації потенціалу науки: впровадження 
у практику досягнень фундаментальної науки 
через освіту студентів, які несуть ці знання далі 
у суспільство, на виробництво; передбачення у 
свідомості результату, на досягнення якого 
спрямована діяльність університету, його викла-
дачів, студентів та адміністрації.  

Місія університету – чітке усвідомлення при-
значення університету і оточення, міри їх узго-



87 Педагогічні науки 

дження, відродження самосвідомості творчої 
інтелегенції, як сьогодення, так і у прийдешньому. 

Місія інноваційної університетської системи 
освіти як комплексу закладів, установ та організа-
ції – це здобуття провідної позиції у сфері освітніх 
та наукових послуг у регіональному просторі, що 
слугуватиме основним чинником формування єд-
ності нації, національної згуртованості, провадить 
національні традиції та спирається на якісне на-
вчання та формування нового покоління особисто-
стей за європейським рівнем освіченості, здатних 
до глобальної конкуренції на світовому ринку пра-
ці, відповідальних та спрямованих на відродження 
самосвідомості нації, сталу розбудову цілісної 
України шляхом об’єднання особистостей навколо 
центрів високого рівня освіти у столиці та у регіо-
нах, на утворення умов та свободу реалізовуватися 
існуючому поколінню та нащадкам. 

Єдність місії та мети університету визначає 
організаційну культуру, забезпечує сталість ор-
ганізаційній ідентичності, що задекларовано, 
підтримує систему переконань та уявлень. 

Організаційна культура – це набір цінностей, 
заповідей та принципів, стрижневі атрибути, що 
досить довго залишаються незмінними і які харак-
терні для організації та її персоналу [7, с. 204]. 

Розвиток – це зміни, які пов’язані з оновлен-
ням, з виникненням нового якісного стану, з 
розширенням структурно-функціональної сутно-
сті, з розширенням можливостей вибору. 

Розвиток університетської освіти означає 
приведення її у відповідність до нових суспіль-
них вимог та норм, закономірностей та тенден-
цій розвитку ХХІ століття. Саме для століття 
сталого розвитку потрібна поява нових, іннова-
ційних моделей, а точніше – моделей сталого 
розвитку інноваційної університетської системи 
освіти, неперервної випереджаючої освіти. Мо-
делей, які спираються на національні та регіона-
льні відмінності та здобувають своє особисте 
обличчя, що досягається зусиллями, синергією 
вільного творчого колективу особистостей.  

Модель розвитку університетської системи 
освіти є формою організаційно-педагогічного 
відображення певних закономірних взаємозв’яз-
ків як між внутрішніми компонентами, так і з 
зовнішнім світом, що спрямовані на взаємозба-
гачення; концептуальною формою відображення 
сутності соціально-педагогічного явища, зміст 
якого своєрідно поєднує в собі як об’єктивне 
знання про наявну дійсність, так і суб’єктивну 
мету, спрямовану на її перетворення, ціль управ-
ління змінами; перетворює свідомість учасників 
науково-навчально-виховного процесу, стає су-
часною філософією університетської освіти як 
оновлення, є основним законом її розвитку. 

Модель сталого розвитку – це модель управ-
ління змінами з метою постійного та послідов-
ного оновлення університетської освіти через 

розширення можливостей вибору шляхів та за-
собів покращення якості освіти, життя учасників 
науково-навчально-виховного процесу сього-
дення сучасної України, не позбавляючи та не 
ставлячи під загрозу якісне життя та можливість 
розвитку наступних поколінь. 

Сталий розвиток – це процес врахування по-
треб у розвитку як людини, так і природи, зовні-
шнього середовища, не за рахунок один одного, 
а за рахунок технологій, що не передбачають, не 
утворюють відходи, відмовлення від поглинання 
ресурсів, які не поновлюються. 

Визначимо умови, принципи, основні шляхи 
та можливість управління підвищенням якості 
освіти. Сталий розвиток університету досягаєть-
ся шляхом: 

− підсилення гуманізації всіх відношень 
між людьми на всіх рівнях університетсь-
кої системи освіти знизу догори; 

− перетворення справи керівництва та 
управління зі сфери користолюбства та 
безвідповідальності у сферу наукового, 
високопрофесійного управління; 

− зупинення маніпулювання громадською 
свідомістю в особистих цілях введенням 
контролю з боку громади над засобами 
масової інформації; 

− створення психологічних умов для 
об’єднання людей, для їх кооперації у всіх 
сферах університетської діяльності для 
запобігання розриву та втрати покоління в 
ланцюзі передачі знань, умінь та навичок 
наукової та педагогічної роботи; 

− звуження сфери дій ніким не конт-
рольованої негативної активності людей, 
їх груп; 

− поширення сфери дій в університетському 
середовищі позитивної активності людей, 
їх груп. 

Сталий розвиток університетської системи 
освіти – це процес, який забезпечує зміни уні-
верситету з упередженням запитів у регіоні, не 
порушуючи його безпеки, та приводить до під-
вищення якості діяльності як діючої універси-
тетської спільноти, так і її майбутніх поколінь.  

Основні чотири принципи організаційно-
педагогічного оновлення університету: 

Різноманіття – неминуче веде до свободи 
слова. Без цього гуманітаризація неможлива. 
Потрібно з самого початку усвідомлювати, що 
свобода слова – це свобода також і глупого, і 
недоброзичливого слова. Потрібне середовище 
для відкритих дискусій, терпимості по відно-
шенню до інших точок зору. В сучасному уні-
верситеті потрібно підтримувати атмосферу не-
терпимості лише по відношенню до нетерпимос-
ті, націоналістичних уявлень, екстремізму будь-
якого роду, до дешевих популістських лозунгів, 
містичних цінностей масової культури. 
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Наукового аналізу до всіх без винятку пред-
метів. Сучасний університет – це середовище, 
осередок дослідників, а не місце для ловців душ. 
Основа університетського життя – це науковий 
аналіз, а не проповідь, студенти та професори – 
це учні, що весь час вчаться разом у динамічно-
му суспільстві, а не паства. 

Індивідуальна відповідальність кожного з 
викладачів за якість навчальних курсів, коли до 
навчального процесу допускаються лише авторсь-
кі курси. Кожний з викладачів складає свою, інди-
відуальну, програму курсу. Тому його успіх чи 
невдача цілком і повністю залежать від нього са-
мого. Саме це – свобода вибору та особиста відпо-
відальність за прийняття рішень – утворює нову 
продуктивну модель системи гуманітарної освіти, 
що об’єднує зовсім різних фахівців, які мають діа-
метрально протилежні погляди, у єдине об’єднан-
ня інтелектуалів, вищу школу нового типу. 

Забезпечення свободи вибору як навчальних 
курсів та викладачів, так і послідовності їх опа-
нування, відсутність “принуділовки” як невід’єм-
на умова успіху і яка у рівній мірі необхідні і 
студенту, і викладачеві. Неможливо примусити 
ефективно навчати студента тому, що йому не 
цікаво. Більш того, всі студенти прийшли з різ-
них шкіл, навчалися та формувалися у різних 
умовах, але всі вони – студенти, які навчаються 
разом на потоці. Свобода – це критеріальна озна-
ка якості університетської системи освіти. 

Парадигма динамічних змін (через вісім уро-
ків, які пов’язані між собою, і жоден з них сам 
собою не може бути корисним):  

1. Не можна керувати значущими процесами 
(Чим складніша зміна, тим менше ми можемо на 
неї впливати). 

2. Зміна – це подорож, а не схема (Зміна нелі-
нійна, перевантажена непевністю і захопленням, 
а часом і нестерпна). 

3. Проблеми – наші друзі (Проблем не уник-
неш, і ми не можемо вчитись без них). 

4. Бачення та стратегічне планування при-
йдуть згодом (Незріле бачення і планування на-
впомацки). 

5. Індивідуалізм та колективізм повинні мати 
однакову силу (Немає єдиного вибору між ізоля-
цією та колективним мисленням). 

6. Не діє ані централізація, ані децентраліза-
ція (Потрібні обидві стратегії – згори донизу і 
знизу догори). 

7. Зв’язок із світовим середовищем обов’яз-
ковий для успіху (Найкращі організації вчаться 
зовні так само, як і всередині). 

8. Кожен є носієм змін (Зміни є надто важли-
вими, щоб залишати їх на експертів. Особисті 
думки і майстерність – ось вищий захист) [19, 
c. 240-241]. 

Якість життя – це ступінь відповідності умов 
і рівня життя науково обґрунтованим нормати-

вам або певним стандартам. Визначають показ-
ники рівня життя, які характеризують споживан-
ня, тривалість життя і вік активної працездатно-
сті та соціальної мобільності населення, що від-
биватимуть ступінь їх відповідності суспільно 
необхідним вимогам [14, c. 240-241]. За норма-
тивами та стандартами споживання виокремлю-
ють чотири рівні життя населення: 

− достаток – який дозволяє користуватися 
всіма благами, що забезпечують всебіч-
ний розвиток людини; 

− нормальний рівень – забезпечує раціона-
льне споживання за науково обґрунтова-
ними нормами, що дає людині змогу від-
новлювати свої фізичні та інтелектуальні 
сили; 

− бідність – споживання відбувається на 
рівні збереження працездатності як ниж-
ньої межі відтворення життєвих сил; 

− злиденність – забезпечує мінімально при-
пустимий за біологічними критеріями 
набір благ і послуг, споживання яких до-
зволяє підтримувати лише життєздатність 
людини. 

Якість університетської освіти визначається, 
по-перше, змістом її етичних та педагогічних 
принципів, по-друге, культурою оцінки як невід-
торгна складова і яка, у свою чергу, тісно зв’яза-
на з успішною демократизацією системи вищої 
освіти. Якість університетської освіти є багатомір-
ною концепцією, що охоплює усі її функції та фор-
ми діяльності: навчальні та академічні програми, 
наукові дослідження і стипендії, комплексність 
кадрового складу, студентів, будівель, матеріаль-
но-технічну базу, обладнання, працю на користь 
суспільства й академічне середовище.  

Якість університетської освіти – це ступінь 
відповідності процесів і результатів удоскона-
лення наступного покоління досягнутому рівню 
розвитку діючого покоління та потенційної здат-
ності наступного покоління зробити власний 
внесок і залишити нащадкам більше, ніж отри-
мали самі для розширення, оновлення та утво-
рення нового якісного стану.  

Серед багатьох систем акредитації, що існу-
ють у світі і намагаються бути гарантом та ін-
струментом підвищення якості бізнес-освіти у 
вищих навчальних закладах, загальновизначаль-
ними вважаються три: Європейська система ак-
редитації, стандарт EQUIS (EFMD, European 
Foundation for Management Development, Брюс-
сельська Європейська фундація розвитку мене-
джменту, що розпочала діяльність у 1997 році), 
AACSB International (Association to Advance Col-
legiate Schools of Business, USA, Асоціація пере-
дових вищих шкіл бізнесу, що діє з 1916 року), 
AMBA (Association Master of Business Admini-
stration, UK, Лондонська асоціація майстрів з 
бізнес-адміністрування) [15, c. 10; 5, c. 25-28]. 
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В Україні також заснована недержавна Укра-
їнська асоціація з розвитку менеджменту та біз-
нес-освіти (УАРМБО). У Росії – Російська асоці-
ація бізнес-освіти (РАБО) [5, c. 25]. Відмітимо, 
що кожна з моделей незалежної акредитації за-
стосовує власні критерії якості програм МВА. 
Визначальним принципом Європейської систе-
ми є “повага до відмінностей між різними націо-
нальними системами та індивідуальних конкуре-
нтних переваг, а схема її побудована для оціню-
вання навчального закладу в цілому” [5, c. 28]. 

У Голландії розроблена система оцінки якості 
освіти, яка базується на шести показниках діяльно-
сті закладу: “рівень знань випускників індивідуаль-
но; студентського потоку в цілому; потенціал сту-
дентів, що прийняті на перший курс; професорсь-
ко-викладацький склад; організація освіти; удоско-
налювання освіти” [1, c. 28]. 

Відмітимо, що критерії оцінки якості також 
змінюються. Як зауважує Ф.Г. Кумбс, “подібно 
до того, як доросла людина не може носити 
одяг, що був у дитинстві, так і система освіти не 
може протидіяти вимогам змін у той час, коли 
усе навколо змінюється” [9, c. 11]. В Європі у 
бізнес-школах, що впроваджують програми 
МВА, “співвідношення штатних до залучених 
викладачів сягає від 1 до 3-5, і з цим нічого не 
вдієш...” [3, c. 24]. 

На думку В.Е. Чепорова, “освіта – такий спе-
цифічний продукт, якість якого виміряти досить 
проблематично. Купуючи певну матеріальну 
річ, ви одразу бачите, задовольняє вона вас чи 
ні. А здобуваючи освіту, ви лише через певний 
час можете з’ясувати, що отримали не те, на що 
сподівалися” [13, c. 2]. 

Як зазначає Н.М. Ушакова, “критеріальна 
ознака якості – модульна система – має стати 
основою перебудови ВНЗ” [13, c. 2]. 

А.Є. Амбросов та О.Д. Сердюк вважають, що 
фундаментальним принципом сучасної концеп-
ції менеджменту якості є оцінка якості 
“споживачем, а не виробником” [1, c. 25]. Серед 
характеристик вищого навчального закладу висо-
кої якості американські студенти та їх батьки на-
звали найпривабливішими: “широкі можливості 
для випускників продовжити освіту; різноманіт-
ність курсів і програм; сучасне лабораторне устат-
кування і бібліотечні ресурси; високу початкову 
заробітну плату випускників; кількість випускни-
ків закладу, які стали відомими у своїй галузі 
знань. Як переваги оцінювались однакові витрати 
часу на навчання і НДР з боку професорсько-
викладацького складу; широке використання ПК; 
невеликі групи” [1, c. 27]. 

М. Томін наводить висновки групи дослідни-
ків компанії Brandon-hall.com стосовно розвитку 
“прогресивної методики активного навчання – 
“симуляції” ...В разі використання бізнес-
школами бізнес-симуляції щонайменше в 20% 

своїх курсів, з наданням можливості своїм сту-
дентам практикуватися у віртуальній реальності, 
вони будуть попереду всіх шкіл та посядуть най-
вищі позиції рейтингів з ефективності навчан-
ня” [17, c. 56-57]. Ми ще раз переконалися, що 
саме завдяки, за допомогою активних методик 
навчання, таких як діючі моделі та моделюван-
ня, симуляція, розвиток особистих якостей, 
управлінських навичок відбуваються швидко та 
якісно, ефективно, адекватно реальним потре-
бам суспільства, бізнесу, що також швидко змі-
нюються. Слоганом нової генерації управлінсь-
кого персоналу може бути фраза: “Вчитися 
практикуючи (Learn by doing; Learning by ac-
tion)”, або точніше – “Вчитися навчаючи”, що, 
на нашу думку, відображає місію сучасного уні-
верситету. 

Як зауважують А.Є. Амбросов та О.Д. Сер-
дюк, “орієнтиром на шляху підвищення якості 
вищої освіти мають стати основні принципи 
глибокого реформування вищої освіти в усьому 
світі, що проголошені у Всесвітній декларації і 
переліку пріоритетних дій, прийнятих на Всесві-
тній конференції з вищої освіти (Париж, 5-9 жо-
втня 1998 року)” [1, c. 26]. 

“Всесвітня декларація з вищої освіти для 
XXI століття: підходи та практичні заходи” міс-
тить статтю 11 – Оцінка якості. Отже, “якість у 
сфері вищої освіти є багатомірною концепцією, 
яка повинна охоплювати усі її функції та форми 
діяльності: навчальні та академічні програми, 
наукові дослідження і стипендії, комплектність 
кадрового складу, студентів, будівель, матеріа-
льно-технічну базу, обладнання, працю на ко-
ристь суспільства й академічне середовище. Ва-
жливіше значення для підвищення якості має 
внутрішня самооцінка разом із зовнішньою оці-
нкою силами незалежних спеціалізованих між-
народних експертів по можливості із дотриман-
ням гласності. Слід утворити незалежні націона-
льні інституції та визначити порівняльні норми 
якості, що користуються міжнародним визнан-
ням. Належну увагу слід приділяти конкретним 
інституціональним, національним та регіональ-
ним умовам, щоб врахувати різноманіття та за-
побігати уніфікації. Зацікавлені сторони повинні 
бути обов’язковим учасником процесу інститу-
ціональної оцінки” [12, c. 29-30]. 

Сюзі Халіми як Генеральний доповідач на 
церемонії закриття Всесвітньої конференції з 
вищої освіти визначає, що “якість вищої освіти 
визначається, по-перше, змістом її етичних та 
педагогічних принципів. Вона характеризується 
низкою протиріч та парадоксів: парадоксом між, 
з одного боку, вибухом і розпиленням попиту 
та, з другого, безробіттям, що зачіпляє усе більш 
багато-чисельні групи дипломованих спеціаліс-
тів; між намаганням до рівності та справедливо-
сті і фінансовими обмеженнями відповідно до 
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надання цієї форми освіти характеру масовості; 
нарешті, конфлікт між етичними та моральними 
вимогами і різними спробами зловживання знан-
нями та відкриттями. Перед обличчям цих про-
тиріч та парадоксів потрібно виробити нове ба-
чення вищої освіти, використовуючи її прилаш-
тованість, гнучкість та винахідливість для роз-
ширення можливостей у сфері рішення пробле-
ми і прогнозування, проникнутися невідмінним 
критичним духом, заохочуючи роботу у колек-
тиві, ніяким чином не нехтуючи при цьому етич-
ними критеріями... Потреба у розвитку культури 
оцінки невідторгна від концепції якості, яка, у 
свою чергу, тісно зв’язана з успішною демокра-
тизацією системи вищої освіти” [12, c. 17]. 

Але що бажано зробити з урахуванням наяв-
них ресурсних обмежень регіону? Оскільки ос-
новним ресурсом економіки знань ХХІ століття 
є знання, то університетська система освіти як 
осередок здобуття нового знання та його поши-
рення повинна стати каталізатором у розвитку 
регіону через ініціацію низки інноваційних проек-
тів, що інтегрують регіон у глобалізаційні процеси 
європейського освітньо-наукового простору. 

Але як цього досягти? Відігравати ключову 
роль у розвитку регіону можливо урізноманіт-
ненням моделей співробітництва: на індивідуа-
льному рівні – шляхом підтримки розвитку нау-
кових та науково-методичних шкіл; на регіона-
льному рівні – з наданням якісних освітньо-
наукових послуг, щоб здобути конкурентні пе-
реваги у регіоні; на національному та на міжна-
родному рівнях – шляхом розвитку додаткових 
організаційно-педагогічних моделей. Все це зу-
мовлює: залучення додаткових ресурсів, додат-
ковий попит та завантаження інтелектуального 
потенціалу регіону та ініціалізує процес само-
оновлення. 

Доцільно зауважити, що “накази змінюють 
деякі речі, але вони не впливають на те, що 
справді є значущим” [19, с. 54], а “керівництва 
замало, і що більше ти намагаєшся зробити його 
визначеним, тим обмеженішими стають цілі і 
засоби. Вчителі – не технічні працівники” [19, с. 
51]. 

Як вимірювати, оцінювати, проводити аудит, 
моніторинг розвитку університетської системи 
освіти? Відмітимо, що складність, динамізм і непе-
редбачуваність розвитку університетської системи 
освіти не є випадковими. “Вони – нормальне яви-
ще! Оскільки зміни у динамічних, складних умо-
вах – нелінійні, ми не можемо передбачити процес 
і керувати ним, якими б точними ми не були” [19, 
с. 47]. Власний розвиток кожного з учасників уні-
верситетської освіти ніби “дав змогу освітянам 
стати носіями, а не жертвами змін” [19, с. 14]. От-
же, “дух відкритості і пошуку потрібний для роз-
в’язання проблем. Зміни – це навчання” [20, с. 
263]. 

Таким чином, “успіх повинен полягати у від-
критті моделі, що виникає із дій, які ми чинимо, 
для зміни в порядку дня тих питань, які ми ви-
значаємо” [21, с. 124]. Україна як європейська 
держава обирає європейські стандарти життя та 
людського розвитку. Маастрихтська угода ви-
значила прозорі кількісні економічні критерії 
для досягнення цього вибору: стабільність цін; 
стабільність обмінного курсу; дефіцит бюджету; 
державний борг. 

Ми поділяємо думку вчених, що досягти 
означених цілей на шляху розбудови України як 
європейської держави, яка прагне вступити до 
Європейського Союзу, можливо за умов досяг-
нення, окрім цих економічних критеріїв, також 
якісних критеріїв в таких напрямах [16, с. 38]: 
розвиток демократії та громадянського суспільс-
тва; верховенство права; незалежність засобів 
масової інформації. 

Покращення означених критеріїв якості, на 
наше переконання, повинне мати системний 
характер на довгостроковій основі та з ураху-
ванням неперервного коригування умов подаль-
шого формування ринку освітніх послуг. 

У світовій практиці оцінки рівня життя насе-
лення як гранично-критичні показники викорис-
товуються [18, с. 247]: співвідношення доходів 
верхньої і нижньої децильних груп населення – 
10:1; частка населення, яка живе за межею бід-
ності, – 10%; співвідношення мінімальної і сере-
дньої заробітної плати – 1:3; рівень безробіття – 
8-10%; сумарний коефіцієнт плідності (середнє 
число дітей, народжених жінкою у дітородному 
віці) – 2,14-2,15; умовний коефіцієнт депопуля-
ції (відношення числа померлих до числа наро-
джених) – 1; частка осіб, старше 65 років, у зага-
льній чисельності населення – 7%. Для вимірю-
вання рівня та характеру розвитку університет-
ської системи освіти доцільно залучати рейтин-
гові оцінки, де як гранично-критичні показники, 
на нашу думку, слід використовувати показни-
ки, що наведені у табл. 1 та у графічній формі на 
рис. 1. 

Особливо слід наголосити, що концепція 
сталого розвитку університетської системи осві-
ти перетворює свідомість, стає сучасною філо-
софією університетської освіти, яку неможливо 
вимірювати. А мета оцінки розвитку полягає в 
оцінці потенціалу університетської освіти. Слід 
відмітити, що системи оцінки якості розвитку 
університетської освіти містять значну кількість 
параметрів, для яких вибір показників є достат-
ньо дискусійним, та потребують подальшого 
дослідження, у тому числі й у межах педагогіч-
ної науки та соціальної статистики. 
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Таблиця 1 
Гранично-критичні показники вимірювання рівня  

та характеру розвитку університетської системи освіти  
 

Гранично-критичні показники  
Значення 

Межі Унормова-
не 

D1 
Співвідношення доходів науково-педагогічного персоналу та 
усіх інших працівників 3:1 

 

75

25

D2 
Частка фінансування розвитку досліджень 

30% 
 

30

70

D3 
Співвідношення мінімальної і середньої заробітної плати 

1:2 
 

33

67

D4 
Рівень невдоволення випускників університету роботою, у 
тому числі не за фахом 25-30% 

 

25 30

75 70

÷
÷

D5 
Сумарний відсоток шлюбів з числа студентів університету 
протягом терміну навчання 5% 10 ×

 

5 10

50

×

D6 
Умовний коефіцієнт депопуляції (відношення числа студен-
тів, що перервали навчання, до числа студентів, поновлених 
на навчанні) 

70% 
 

70

30

D7 
Частка осіб, старших 65 років, у загальній чисельності пра-
цівників університету 5% 10 ×

 

5 10

50

×

D8 
Рівень невдоволення студентів університету умовами та не-
достатності мотивації до успішного навчання 5% 10 ×

 

5 10

50

×

D9 
Частка осіб, які пройшли вступне тестування та не вступили 
до університету, у загальній чисельності першокурсників за 
держзамовленням 

30% 
 

30

70

D10 
Частка студентів, які перемогли у міжнародних конкурсах, 

здобули гранти на навчання чи стажування, 100 × 0,5%
100 

×

 

0,5 100

50

×

D  
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Рис. 1. Графічна форма оцінки рівня та характеру розвитку університетської системи освіти  
за гранично-критичними показниками 
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