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Сучасне розуміння якості освіти
поєднує

 якість освітнього результату (проявляється в
готовності випускника до прояву самостійності
у всіх формах життєдіяльності та успішній
соціалізації, завдяки набутим компетентностям)

 якість освітнього процесу (що забезпечується
новаційною діяльністю викладачів)

 якість змісту (адекватні освітні програми)
 якість системи, що безпосередньо

взаємопов’язана з системою управління та
якістю усіх її аспектів.
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Управління якістю освіти в університетському 
коледжі як управління якістю професійної 

підготовки 

 Управління професійною підготовкою фахівців в
освітньому середовищі університетському
коледжу – це складний вид інтелектуальної
діяльності, спрямований на модифікацію
компонентів освітнього середовища закладу вищої
освіти, забезпечення його існування як цілісності
задля досягнення поставлених освітніх цілей щодо
професійної підготовки фахівців.

 Управлінські впливи у цьому контексті базуються на
логіці середовищного підходу, комплексному
аналізі умов та ресурсів освітньої організації.
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Науковий дискурс щодо змісту поняття
освітнього середовище:

 частина соціокультурного простору (Н. Крилова) 
 соціокультурна система (В. Козирєв)
 система впливів та умов формування особистості (В. Ясвін) 
 сукупність можливостей навчання та розвитку особистості (С. Дерябо) 
 система ключових чинників, які визначають освіту та розвиток особистості

(В. Лебедева, В. Панов) 
 сукупність людських практик і матеріальних систем (Т. Воргер (T. Warger) 
 сукупність умов,  в яких відбувається навчання та які впливають на студентську

успішність і стосунки (Б. Фрейзер (B. Fraser)
 продукт спільної діяльності освітніх суб’єктів (В. Слободчіков) освітнє середовище

(еducational environment)  (J.Salmi)
 освітній клімат (educational climate)   (R.Hiemstra)
 академічне середовище (academic environment) (A.Lizzio)
 середовище навчання (study environment) (P.Kirschner, P.Vilsteren)
 середовище учіння / навчання (learning environment) (T. Warger, G.Dobbin, B. Fraser)
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Середовищний підхід в освіті
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Освітнє середовище
університетського коледжу 

 полісуб’єктне, поліпредметне утворення, яке
постійно розвивається, цілеспрямовано і стихійно
впливає на професійний та особистісний
розвиток майбутнього фахівця з вищою освітою
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, забезпечуючи його
готовність до професійної діяльності та / або
продовження навчання, досягнення життєвого
успіху

 є інтегрованою частиною освітнього середовища
університетського комплексу
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Компоненти:
•особистісний
•ціннісно-смисловий
•інформаційно-змістовий
•організаційно - діяльнісний
•просторово-предметний

КОМПЛЕКС
УМОВ|можливостей

та 
РЕСУРСІВ: 

матеріальних, 
фінансових, 

особистісних, 
технологічних, 
організаційних, 
репутаційних

Фахова освіта 
Загальнокультурний 

розвиток
Особистісний 

розвиток 

Складові
(Екстралогічний

підхід)

• Атмосфера
• Дух
• Клімат
• Стихії



Освітнє середовище університетського коледжу 



Освітнє середовище 
університетського коледжу
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Освітнє середовище 
університетського коледжу
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Інструментарій для моніторингу стану 
освітнього середовища університетського

коледжу 

 параметри для оцінки освітнього середовища університетського
коледжу

 індикатори прямого вимірювання для діагностики стану
компонентів освітнього середовища

 показники для оцінки якості особистісного компоненту освітнього
середовища університетського коледжу (студенти; викладачі)

 анкета першокурсника
 анкета випускника
 анкета для визначення функцій освіти як соціального інституту,

вищої освіти, освітнього середовища вищого навчального закладу
 анкета студентів за результатами проходження практики
 анкета студентів щодо визначення їхньої залученості до

соціально-гуманітарної роботи
 критерії для оцінки якості діяльності викладачів
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Якісно-змістові (модальні) параметри оцінки
освітнього середовища

Функція освітнього 
середовища та її складові 

Параметр, 
узгоджений з 

функціями

Характеристика

Освітня Освітньо-
професійна

Зорієнтованість на 
професію

Показує зорієнтованість освітнього 
середовища на професійну 
підготовку майбутніх фахівців

Освітньо-
соціалізаційна

Зорієнтованість на 
соціалізацію

Показує зорієнтованість освітнього 
середовища на створення умов для 
позитивної соціалізації майбутніх 
фахівців

Освітньо-
культурна

Зорієнтованість на 
інкультурацію

Показує зорієнтованість освітнього 
середовища на ознайомлення та 
засвоєння майбутніми фахівцями 
культурних зразків

Загального особистісного 
розвитку

Зорієнтованість на 
загальний розвиток 
особистості

Показує зорієнтованість освітнього 
середовища на задоволення 
індивідуальних потреб суб’єкта 
освіти 



Параметр Характеристика

Професійна широта структурно-змістова характеристика; показує, які суб’єкти та об’єкти, процеси, 
явища, що мають професійну спрямованість, залучені до освітнього середовища

Професійна
насиченість

характеризує ступінь насиченості професійними ресурсами, технологіями, 
контактами з носіями професійного контексту, освітніми проектами, гуртками та 
студіями

Соціокультурна
інтенсивність

структурно-динамічна характеристика; показує ступінь насиченості освітнього
середовища умовами, впливами, можливостями для соціалізації та інкультурації
особистості

Узгодженість характеризує ступінь узгодженості функціонування усіх компонентів освітнього
середовища

Відкритість показує ступінь соціальної зорієнтованості та включеності освітнього
середовища в довколишній світ, наявність каналів для соціального парнерства з
метою забезпечення реалізації поліаспектної освітньої функції освітнього
середовища

Мобільність показує ступінь здатності освітнього середовища реагувати на вимоги
зовнішнього контексту щодо змісту, форм, методів, технологій професійної
підготовки

Інформаційність характеризує міру насиченості та доступності джерелами інформації

Основні параметри оцінки освітнього середовища



Освітнє середовище 
університетського коледжу
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Графічне зображення результатів оцінки освітнього середовища Університетського 
коледжу за параметрами експертами (студенти), 

у порівняні 2012 р., 2015 р., 2018 р. 



Графічне зображення результатів оцінки освітнього середовища
Університетського коледжу за параметрами експертами (викладачі),

у порівняні 2012 р., 2015 р., 2018 р. 



Оцінка освітнього середовища Університетського коледжу Київського
університету імені Бориса Грінченка за параметрами групами експертів –
студенти, викладачі, батьки, середнє значення, у порівнянні 2012 р. та 2018 р.



Результати оцінки експертами (студенти, викладачі, батьки) прояву типів освітнього
середовища в освітньому середовищі Університетського коледжу Київського

університету імені Бориса Грінченка, за середніми значеннями, 2018 р.
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