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Дихотомія (два рівня) якості, стандарту, мотивації,
культури якості

№
Критерій 
співстав-

лення
Якість Стандарт Мотивація Культура 

якості

1 Норма Якість-
визначеність

Стандарт-
сутність

Мотивація-
зобов’язання
(виконання, 
функціонування)

Культура 
мінімально 
достатньої 
якості

2 Вище норми
(досконалість)

Якість-
відповідність 
(досконалість)

Стандарт-
справність 
(досконалість)

Мотивація-
заохочення
(удосконалення,
розвитку) 

Культура 
максимально 
досконалої 
якості

Примітка: Конкуренція відбувається на рівні, що вищий за норму
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Стандартизація (убезпечення) вищої освіти
(низькоукладна вища освіта)

Ілюстрація Люсьєна Боллаерта (НАПН України, Національний Еразмус+ офіс, 2017 р. )
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Ранговий розподіл 
університетів за 

Шанхайським 
рейтингом

2018 р. 
(високоукладна

вища освіта).

Закон зв’язку 
складності та 

самостійності в 
освіті
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Відмінність 
родового 

призначення 
рейтингу і 

акредитації

Для України
у 2018 р.
N = 289

(усі заклади 
акредитовані)
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Рамкова 
акредитація:

золото
срібло
бронза

звичайна

Для України
у 2018 р.
N = 289

(усі заклади 
акредитовані

звичайно)
Рамкової 

акредитації 
немає
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Рейтинг та його 
квазірейтингова

частина

Рамкова 
акредитація та 

(звичайна) 
акредитація

Для України
у 2018 р.
N = 289

(усі заклади 
акредитовані) 

Рейтинг і 
рамкова 

акредитація 
відсутні
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Ранговий розподіл 
університетів за 

рейтингaми:
ARWU – 2018

THE – 2019
QS – 2019

(високоукладна
вища освіта).

Закон зв’язку 
складності та 
самостійності

в освіті
(інституційна 
модальність)
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Ранговий розподіл 
університетів за 

рейтингaми:
ARWU – 2018

THE – 2019
(високоукладна

вища освіта)
Україна – 2018
(низькоукладна

вища освіта).

Закон зв’язку 
складності та 
самостійності

в освіті
(інституційна 
модальність)

 

 

 

 

1. Гарвардський 
    університет 
2. Стенфордський 
    університет 
… 

1. Університет 
Оксфорда 

2. Університет 
Кембриджа 

… 

Світовий топ-рівень 
(рейтингова вершина) 

ARWU THE Times 
Higher 
Education 

1001+ 

1000 
закладів 

Національний топ-рівень 

ЛНУ ім. Івана Франка 
КНУ ім. Тараса Шевченка 
НУ «Львівська політехніка» 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

289 
закладів 

Рівень системи 
національних стандартів – 

найгірший із 289 закладів 

Частина відокремлених 
структурних підрозділів 

Гірше національних 
стандартів 

Рейтингова 
яма 

1000 
закладів 
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New higher education community established
in Tampere in 2019

Tampere University:
1925,

601-700  ARWU & Subject ARWU (11 Subjects) 

15 000 Students / 1600 Doctoral Students, 500 International Students

“The new higher education community in Tampere will be established at the 
beginning of 2019, when the new foundation-based Tampere University is 
formed through a merger between the University of Tampere and Tampere 
University of Technology. The activities, personnel, students and assets of the 
two universities will be transferred to the new Tampere University”.

Tampere University of Technology:
1965,

Subject  ARWU (4 Subjects)
8 000 Students / 1000 Doctoral Students,

700 International Degree Students 10



Рейтинг VS/& Акредитація

Kонкурентність VS/& Kомплементарність

Елітність VS/& Масовість

Максимально досконала якість
VS/&

Мінімально достатня якість



Дякую за увагу!
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