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 Післядипломна підготовка викладачів закладів вищої освіти  до управління якістю освіти студентів

Проте нами не виявлено праць, в
яких би цілісно аналізувалася проблема
післядипломної підготовки викладачів

закладів вищої освіти до управління якістю освіти сту-
дентів. На нашу думку, в наукових дослідженнях ще
недостатньо розкрито аспект управлінської діяльності
сучасного викладача. Наявна практика підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників, її зміст,
форми і методи спрямовані переважно на оновлення
предметних знань, що не сприяє розв’язанню пробле-
ми підготовки викладача вищої школи до управління
якістю освіти.

Мета статті – теоретично проаналізувати після-
дипломну підготовку викладачів закладів вищої осві-
ти до управління якістю освіти студентів в контексті
чинного законодавства України.

У статті використано такі теоретичні методи дос-
лідження, як: аналіз наукових джерел з метою конк-
ретизації і деталізації понятійного апарату досліджен-
ня; вивчення законодавчої та навчально-методичної
документації щодо організації навчального процесу у
післядипломній педагогічній освіті; систематизація те-
оретичних здобутків з підготовки викладачів закладів
вищої освіти у післядипломній педагогічній освіті з
метою теоретичного обґрунтування педагогічних
умов. Відзначимо, що на основі аналізу наукових і нор-
мативних джерел систематизовано вітчизняні й за-
рубіжні наукові ідеї, підходи до підготовки викладачів
закладів вищої освіти в умовах післядипломної осві-
ти; виявлено суперечності між вимогами, що мають
місце у педагогічній теорії, та підвищеними потреба-
ми освітньої практики до формування професіоналіз-
му науково-педагогічних працівників вищої школи.

Переосмислення ціннісних орієнтацій і стратегій
розвитку українського суспільства вимагають модер-
нізації освітньої системи, проголошуючи якість освіти
національним пріоритетом. Так, означена проблема
знайшла своє відображення в положеннях міжнарод-
них документів, що стосуються розвитку освіти в умо-
вах європейської інтеграції (Педагогічна конституція
Європи, яка прийнята на ІІ форумі ректорів педагогі-
чних університетів європейського простору (2013 р.),
Міжнародна комісія Ради Європи тощо), а також у
нормативно-правовій базі вищої освіти України.

Посилення уваги до розвитку професійної компе-
тентності працівників, як зазначають О. Аніщенко [1]
і О. Волярська [3], зумовлено також діяльністю Орга-
нізації Об’єднаних Націй у співпраці з такими міжна-
родними організаціями, як Рада Європи, Організація
економічного співробітництва та розвитку, що впли-
вають на світові процеси модернізації освіти, визна-

чаючи основою державної освітньої практики компе-
тентнісний підхід.

Відповідно до європейських стандартів і Закону
України «Про вищу освіту» (2014 р.), у ст. 3 одним із
шляхів формування та реалізації державної політики у
сфері вищої освіти також визначено «збереження і
розвиток системи вищої освіти та підвищення її
якості». Так, згідно із Законом України «Про вищу
освіту» (2014 р.), якість освіти у ст. 2 розглядається
як «рівень здобутих особою знань, умінь, навичок,
інших компетентностей, що відображає її компе-
тентність відповідно до стандартів вищої освіти», а
якість освітньої діяльності – як «рівень організації ос-
вітнього процесу у вищому навчальному закладі, що
відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здо-
буття особами якісної вищої освіти та сприяє ство-
ренню нових знань» [5].

Аналіз психолого-педагогічних праць показав, що
натепер є кілька тлумачень поняття «якість освіти»:
«якість вищої освіти можна подати як сукупність вла-
стивостей, що зумовлює пристосованість освіти до
реалізації соціальних цілей щодо формування й роз-
витку особистості в аспектах її навченості, науковості,
вихованості, прояву соціальних, психічних і фізичних
властивостей з метою реалізації нею в подальшому
своїх професійних обов’язків» (В. Лунячек [4, с. 47]);
«сукупність властивостей і характеристик освітнього
процесу, які надають йому спроможність формувати
такий рівень професійної та громадської компетент-
ності, який задовольняє потреби громадян,
підприємств і організацій, суспільства та держави»
(О. Величко, С. Пинчук [2, с. 284]). Отже вчені, вихо-
дячи зі складності проблеми, розкривають якість ос-
віти через категорії властивості, структури, системи,
кількості, ефективності, оцінки, управління тощо.

Встановлено, що на якість вищої освіти впливає
система чинників: кадровий потенціал, матеріально-
технічна база, навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу, система управління у вищому зак-
ладі освіти. Визначальним з них, на нашу думку, є про-
фесіоналізм викладачів, що суттєво впливає на дієвість
інших чинників і визначає рівень якісних показників
освіти студентів. У контексті заявленого, з нашого
погляду, важливими є післядипломна підготовка та
підвищення кваліфікації науково-педагогічних праців-
ників закладів вищої освіти в контексті освіти впро-
довж життя. Це актуалізує необхідність оновлення
теоретико-методичних засад підготовки викладачів в
умовах післядипломної педагогічної освіти, які забез-
печуватимуть якість вищої освіти згідно з Євро-
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пейськими стандартами і найкращими
вітчизняними традиціями.

Післядипломна підготовка викла-
дачів закладів вищої освіти потребує системного уп-
равління означеним процесом, розробленості адекват-
ного науково-методичного супроводу і чинного зако-
нодавства, ефективного використання європейського
та міжнародного досвіду, відповідного фінансування.
Теоретичний аналіз змісту післядипломної підготовки
викладачів закладів вищої освіти свідчить, що відсутні
заходи, які б передбачали поетапність, комплексність,
пролонгованість цієї підготовки у післядипломній пе-
дагогічній освіті. Підкреслимо, що післядипломна
підготовка викладачів закладів вищої освіти з метою
вдосконалення управління якістю освіти студентів
може бути реалізована як у формальній, так і в не-
формальній освіті й самоосвітній діяльності науково-
педагогічних працівників. Так, на рівні формальної
освіти (у закладах післядипломної педагогічної осві-
ти), на нашу думку, варто збагатити зміст лекційних і
практичних занять доповненням їх управлінською ком-
понентою у контексті чинного законодавства Украї-
ни; впроваджувати в освітній процес курсів підвищен-
ня кваліфікації викладачів закладів вищої освіти спец-
курси і майстер-класи з управління якістю вищої ос-
віти; у міжкурсовий період організовувати і проводи-
ти проблемні семінари, творчі групи з управління які-
стю вищої освіти. З нашого погляду, на рівні закладів
і установ неформальної освіти дорослих варто орга-
нізовувати, впроваджувати й супроводжувати пролон-
говані тренінгові програми для викладачів закладів
вищої освіти з метою формування їхньої готовності
до підвищення якості освіти студентів; семінари-прак-
тикуми, майстер-класи в дистанційному режимі про-
відних українських і зарубіжних фахівців з управління
якістю вищої освіти; а також технології, форми і ме-
тоди активного навчання дорослих.

Важливим результатом цієї підготовки, на нашу
думку, є сформована у викладачів спрямованість до
управлінської діяльності в освітньому процесі вищої
школи, специфікою якої є вмотивованість до оволоді-
ння професійними знаннями, уміннями та навичками
з розвитку пізнавального потенціалу студентів, на-
явність управлінських здібностей та високого рівня
сформованості складових професійної компетентності.

На основі теоретичного аналізу проблеми дослі-
дження у наукових джерелах, практичної діяльності

закладів післядипломної педагогічної освіти доведе-
но, що післядипломну підготовку викладачів закладів
вищої освіти більше репрезентують як процес, що
впливає на професійний і особистісний розвиток нау-
ково-педагогічних працівників. З’ясовано, що ефек-
тивність післядипломної підготовки викладачів до уп-
равління якістю вищої освіти залежить від упровад-
ження інноваційних технологій, форм і методів навчан-
ня студентів та вдалого поєднання традиційних і су-
часних засобів навчання у контексті чинного законо-
давства України. З метою удосконалення післядип-
ломної підготовки викладачів закладів вищої освіти,
на нашу думку, слід розробити модель, яка є цілісним
комплексом і має складатись із цільового, методоло-
гічного, змістового та результативно-оцінного блоків.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів
проблеми й засвідчує потребу її подальшого розроб-
лення за перспективними напрямами, такими як: ви-
значення організаційно-методичних засад формуван-
ня управлінської компетентності викладачів закладів
вищої освіти у системі формальної і неформальної
освіти дорослих; виявлення відмінностей у підготовці
викладачів до управління якістю освіти студентів в
Україні і за кордоном.
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