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Шановні колеги!  
   Для розгляду на нашій науково-методичній конференції ми обрали 
надзвичайно важливу тему: «Якість освіти, оцінювання компетентності 
студентів та стандарти університету в контексті розвитку корпоративної 
культури».  
   Ми виходимо з того, що університет має працювати в дусі «Грацької 
Декларації від липня 2003 року» прийнятої Європейською Асоціацією 
університетів (ЄАУ), членом якої є Київський університет імені Бориса 
Грінченка та інших документів, якими передбачається впровадження 
Стандартів і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти.  

Стандарти передбачають дотримання фундаментальних принципів, що 
мають  регулювати всі аспекти цієї діяльності, а саме: 

- зацікавленість студентів і роботодавців, а також суспільства в цілому 
у високій якості вищої освіти;  

- ключова важливість автономії закладів і установ, збалансована 
усвідомленням того, що автономія несе із собою дуже серйозну 
відповідальність; 

- система зовнішнього забезпечення якості повинна відповідати своїй 
меті і не ускладнювати роботу навчальних закладів більше, ніж це 
необхідно для виконання цією системою своїх завдань.  

При формулюванні як стандартів, так і рекомендацій в Європейському 
просторі вищої освіти перевага віддається загальним принципам замість 
конкретних вимог. При цьому зазначається, що: «Навіть серед професійної 
спільноти, яка займається забезпеченням якості, існують досить серйозні 
розбіжності у поглядах на те, якими мають бути стосунки між вищими 
навчальними закладами і тими, хто здійснює зовнішнє оцінювання їхньої 
діяльності.  

Ми виходимо з  Берлінського комюніке міністрів освіти про те, що 
«відповідно до принципу інституційної автономії, основна відповідальність за 
забезпечення якості у сфері вищої освіти лежить на кожному закладі. Відтак 
зосередимося на університетських аспектах забезпечення якості освіти.  

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти ґрунтуються на ряді основних принципів, які у 
застосуванні до нашого університету, звучать так: 

- підвищення конкурентоспроможності університету через 
удосконалення якості; 

-  відповідальність університету за якість наданих ним освітніх послуг 
і за те, як ця якість забезпечується; 

-  розвиток і вдосконалення якості навчальних програм в інтересах 
студентів та інших споживачів і замовників освітніх послуг; 

-  підтримка високої академічної  культури якості в університеті;  
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- відкритість в питаннях якості як на національному, так і на 
міжнародному рівні; 

-   забезпечення  відкритості та підзвітності в питаннях використання 
коштів бюджету та спеціального фонду;  

- створення  ефективних організаційних структур, в межах яких ці  
академічні програми здійснюються та підтримуються; 

- постійна відкритість до різноманіття та інновацій. 
 
Яке призначення стандартів і рекомендацій? 
 
- покращувати освіту, яку студенти отримують у нашому університеті; 
- допомагати університету забезпечувати і підвищувати якість своєї 

діяльності і через якість стверджувати свої права на автономію. 
 
 
Якою має бути політика університету в питаннях процедури забезпечення 
якості? 
 

Насамперед ми відкрито заявляємо про свої наміри створювати таку 
атмосферу і практику, які б визнавали важливість якості та її забезпечення. 
Задля досягнення цієї мети, маємо розробити стратегію постійного підвищення 
якості.  

Стратегія включатиме: 
- розробку  корпоративних стандартів якості; 
- організацію системи забезпечення якості; 
- відповідальність інститутів, кафедр, центрів та інших організаційних 

одиниць та осіб за забезпечення якості; 
- поєднання викладання та науково-дослідної роботи в університеті; 
- залучення студентів до процесу забезпечення якості; 
- способи втілення політики, її моніторингу та перегляду.  

 
Університет повинен дбати про удосконалення  механізму затвердження, 
періодичного перегляду та моніторингу своїх навчальних програм, адже довіра 
до наших послуг з боку студентів та інших зацікавлених осіб виникає та 
підтримується завдяки ефективній діяльності із забезпечення якості освіти, яка 
гарантує ретельність у розробці навчальних програм, регулярність моніторингу 
і періодичність перегляду цих програм, забезпечуючи тим самим їхню 
актуальність та попит на них.  
 
Забезпечення якості програм включатиме вже знайомі для нас, але не завжди 
дотримувані, правила: 
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- розробку й публікацію чітко сформульованих очікуваних навчальних 
результатів; 

- уважне ставлення до побудови освітньо-кваліфікаційної програми – 
переліку дисциплін та їхньої організації і змісту; 

- особливі вимоги до різних форм навчання (наприклад, денної, 
вечірньої, заочної форм, дистанційного навчання, навчання за 
допомогою електронних ресурсів); 

- наявність відповідних навчальних ресурсів; 
- формальні процедури затвердження програм структурним 

підрозділом, який не здійснює викладання за цією програмою; 
- моніторинг успішності та досягнень студентів; 
- регулярний періодичний перегляд програм ( як правило за участі 

зовнішніх експертів); 
- регулярне спілкування з працедавцями, представниками ринку праці 

та іншими відповідними організаціями;  
- участь студентів у діяльності із забезпечення якості.  
 

Одним з найважливіших елементів стандарту є оцінювання студентів, яке 
передбачає послідовне використання оприлюднених критеріїв, правил і 
процедур. 
Оцінювання студентів – в ЄПВО віднесено до найважливіших елементів вищої 
освіти. Результати оцінювання мають значний вплив на майбутні кар’єри 
студентів. Тому важливо, щоб оцінювання завжди проводилося професійно, і 
при цьому бралися до уваги існуючі знання про процеси тестування та 
екзаменаційні процеси. Оцінювання також дає важливу інформацію 
університету про ефективність викладання та підтримки студентів.  
Процедури оцінювання студентів не мають особливої новизни, але хочу, 
відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 
європейському просторі вищої освіти, нагадати, що процедури оцінювання: 

- мають визначити, в якій мірі досягнуто заплановані навчальні 
результати та інші цілі програми; 

- відповідати своєму призначенню, тобто забезпечувати 
діагностичний, поточний або підсумковий контроль; 

- ґрунтуватися на чітких й оприлюднених критеріях виставлення 
оцінок; 

- здійснюватимуться людьми, котрі розуміють роль оцінювання у 
набутті студентами знань і вмінь, які пов’язані з їхньою майбутньою 
кваліфікацією; 

- де можливо, не покладатимуться на судження лише одного 
екзаменатора; 

- братимуть до уваги всі можливі наслідки екзаменаційних правил; 
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- гарантуватимуть належну безпеку процесу тестування і його 
відповідність задекларованим університетом процедурам; 

- підлягатимуть адміністративним перевіркам, які встановлюватимуть 
точність здійснення виписаних процедур. 

Однією з найважливіших вимог є те, що студенти мають бути чітко 
поінформовані про стратегію оцінювання, яка застосовується щодо їхньої 
навчальної програми; про те, які екзамени чи інші методи оцінювання будуть 
застосовані до них; чого від них очікують; а також про те, які критерії будуть 
використані при оцінюванні їхньої успішності.  
 
 
Тепер декілька речень про забезпечення  якості викладацького складу 
 
    Загальновідомо, що викладачі являють собою найважливіший навчальний 
ресурс, доступний для більшості студентів. Важливо, щоб викладачі прекрасно 
знали і розуміли свій предмет; мали необхідні вміння і досвід для того, щоб 
ефективно передавати студентам свої знання  і розуміння предмету в різних 
ситуаціях навчання, а також щоб вони мали доступ до інформації про те, як інші 
оцінюють їхню роботу.  
    Університет буде використовувати такі процедури відбору та призначення на 
посаду, які дозволяють пересвідчитись у тому, що новий викладач обов’язково 
має щонайменше базовий рівень компетентності.  
    Для викладачів маємо створювати умови і можливості для вдосконалення 
фахової майстерності, а також  використовувати мати механізми усунення з 
посад тих викладачів, які продовжують демонструвати свою професійну 
нездатність. 
 

Навчальні ресурси та підтримка студентів є важливою складовою 
корпоративного стандарту якості. 

    Університет має гарантувати, що наявні ресурси, які забезпечують 
навчальний процес, є достатніми і відповідають змісту тих програм, які він 
пропонує.     
   Ці ресурси включають як бібліотеки і комп’ютери, так і індивідуальну 
допомогу у вигляді різного роду консультування. Навчальні ресурси та інші 
механізми підтримки повинні бути легкодоступними для студентів, 
розробленими з урахуванням їхніх потреб і здатними реагувати на потреби тих, 
хто ними користується. Підрозділи університету повинні постійно 
відслідковувати, переглядати і вдосконалювати ефективність служб підтримки, 
доступних для студентів й гарантувати, що вони збирають, аналізують і 
використовують відповідну інформацію для ефективного управління своїми 
навчальними програмами та іншою діяльністю. 
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   Самоаналіз – це відправна точка для ефективного забезпечення якості. 
Важливо, щоб відповідні підрозділи університету володіли засобами збору й 
аналізу інформації про свою власну діяльність. Важливою є координаційна роль 
НМЦ стандартизації та моніторингу якості освіти.  
Інформаційна система, яка забезпечує моніторинг якості і відповідає потребам 
університету має  відображати: 

- досягнення студентів та показники їхньої успішності; 
- можливості випускників влаштуватися на роботу/результати 

працевлаштування; 
- задоволення студентів навчальними програмами, які вони виконують; 
- характеристику контингенту студентів; 
- ефективність роботи викладачів; 
- наявні навчальні ресурси та їхню вартість; 
- ключові показники діяльності підрозділу. 

 
Ми повинні забезпечити публічність інформації про діяльність університету, 
а відтак  регулярно оприлюднювати  найсвіжішу, неупереджену й об’єктивну 
інформацію як кількісну, так і якісну – про навчальні програми і кваліфікації, 
котрі пропонуємо.     
    При виконання своєї суспільної ролі університет несе відповідальність за 
надання інформації про пропоновані програми, очікувані результати, 
кваліфікації, котрі вони присвоюють, використані процедури викладання, 
навчання та оцінювання знань, а також про навчальні можливості, які доступні 
студентам. Оприлюднена інформація може також включати відгуки від 
колишніх студентів та інформацію про їхнє працевлаштування, а також 
характеристику контингенту студентів, який проходить навчання.  

 
В нашій повсякденній роботі ми будемо спиратися на БУХАРЕСТСЬКЕ 
КОМЮНІКЕ, що мало назву «Використання нашого потенціалу з найбільшою 
користю:Консолідація Європейського простору вищої освіти», що було 
схвалене Міністрами, відповідальними за вищу освіту у 47 країнах 
Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) 26 та 27 квітня 2012 року. В 
якому зазначалося: « Ми будемо переслідувати такі цілі: забезпечення якісної 
вищої освіти для всіх, покращення здатності випускників до працевлаштування 
та посилення мобільності як засобів кращого навчання».   

Відповідно до цього комюніке ми маємо вибудувати студенто-центроване 
навчання, що характеризується інноваційними методами викладання через 
залучення студентів як активних учасників процесу свого власного навчання, 
створювати навчальне середовище, що підтримує й надихає, забезпечити 
відкритість освітнього процесу, в якому студенти розвивають інтелектуальну 
незалежність та упевненість в собі поряд з професійними знаннями та 
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навичками, набувають здатність упевнено оцінювати ситуації та обґрунтовувати 
свої дії на основі критичного мислення. 
   В цьому документі наголошується на покрашенні здатності до 
працевлаштування випускників, зокрема, зазначається:  

«Сьогоднішні випускники мають поєднувати спільні, мультидисциплінарні 
та інноваційні навички і компетентності із сучасними спеціальними 
професійними знаннями, що дозволяє їм задовольняти більш широкі потреби 
суспільства та ринку праці.  

Нашим суспільствам потрібно, щоб вищі навчальні заклади інноваційно 
сприяли  сталому розвитку, а тому вища освіта повинна забезпечити міцніший 
зв’язок між дослідженнями, викладанням і навчанням на всіх рівнях. Навчальні 
програми повинні відображати дослідницькі пріоритети, що змінюються та нові 
напрями, що розвиваються, а дослідження повинні підводити фундамент для 
викладання й навчання».  
      Значна увага приділяється навчальній мобільності у контексті 
забезпечення якості вищої освіти, покращення здатності до працевлаштування 
студентів та розширення міжнародного співробітництва як всередині ЄПВО, так 
і за його межами. Ми приймаємо стратегію «Мобільність для кращого 
навчання», як доповнення, в тому числі її мету мобільності  як невід’ємну 
частину наших зусиль щодо сприяння елементу інтернаціоналізації в усій 
вищий освіті. Слід визнати, що це поле ми ще не почали засівати, лише 
наблизилися до нього. 
    «Чесне академічні і професійне визнання, в тому числі визнання 
неформального та інформального навчання, знаходиться в центрі уваги ЄПВО. 
Це пряма користь для академічної мобільності студентів, воно підвищує шанси 
професійної мобільності для випускників та представляє адекватну міру 
досягнутого ступеня зближення та довіри» - наголошується у цьому важливому 
документі.  

Комюніке  заохочує вищі навчальні заклади  розвивати спільні програми 
та ступені як складову більш широкого підходу ЄПВО і тут ми маємо прийняти 
відповідний план дій.  


