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ГРУПУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Н.О. Задорожнюк. Групування показників якості освіти. Стаття присвячена питанням 
якості освіти. Обґрунтовано актуальність даного напряму дослідження. На основі існуючих 
науково-методичних підходів щодо показників якості освіти виділено ключові показники та 
запропоновано їх групування. Підвищення оцінки кожного показника та групи показників 
дозволить покращити якість навчання та збільшити загальний рівень якості освіти в країні.
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Н.О.  Задорожнюк.  Группирование  показателей  качества  образования. Статья 
посвящена вопросам качества образования. Обоснована актуальность данного направления 
исследования.  На  основе  существующих  научно-методических  подходов  относительно 
показателей  качества  образования  выделены  ключевые  показатели  и  предложено  их 
группирование.  Повышение  оценки  каждого  показателя  и  группы  показателей  позволит 
улучшить качество обучения и увеличить общий уровень качества образования в стране.
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N.O. Zadorozhnyuk. Grouping indicators of quality education. This article is devoted to the 
quality of education. The urgency of this area of research. On the basis of existing scientific and 
methodological  approaches  to  education  quality  indicators  identified  key  indicators  and  their 
proposed grouping. Improving assessment of each indicator and indicator groups will improve the 
quality of teaching and increase the overall quality of education in the country. 

Keywords:  quality of education,  groups of indicators,  methods of assessment,  systematic 
approach.

В сучасних умовах якість освіти розглядається як один з найважливіших 
показників, що визначає довгостроковий розвиток суспільства.  За критериями 
ООН якість освіти є одним з ключових факторів, що впливають на якість життя. 
Процеси  інтеграції  України  до  світового  простору  ставлять  питання  якості 
середньої  та  вищої  освіти на якісно новий рівень та висувають необхідність 
відповідності  міжнародним  освітнім  стандартам.  Підвищення  уваги  у 
вітчизняних та зарубіжних наукових публікаціях питанням якості освіти також 
обумовлено  переходом  системи  освіти  до  «якісних  змін»  [1  - 11].  Тому 
вивчення  питань  щодо  якості  освіти,  її  оцінки  та  аналізу  обумовлюють 
актуальність, важливість та необхідність даного напряму дослідження.

У [7]  наведено основні  напрями та ключові  заходи щодо забезпечення 
розвитку освіти України як однієї з пріоритетних сфер нашої країни. При цьому 
особливу увагу приділено саме якісним характеристикам та оцінкам [8].

На основі стандартів  ISO 9000-2007 якість освіти – ступінь відповідності 
змісту  та  рівню  підготовки  випускників  освітніх  закладів  очікуванням  і 
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потребам  особистості,  держави,  суспільства  (стандартам  освіти) [9  - 11]. 
Високий рівень якості освіти дозволяє виховати відповідальну особистість, яка 
здатна  до  самоосвіти  і  саморозвитку,  вміє  використовувати  набуті  знання  і 
вміння  для  розв’язання  проблем,  а  також прагне  покращити умови  життя  у 
своїй країні. 

Відповідно  до  вищезазначеного  якість  освіти можна  визначити  як 
інтегральний  показник  результативності  навчального  процесу,  який  повинен 
забезпечити  різнобічний розвиток особистості [12].

Критерії вибору та групування показників якості освіти можуть бути самими 
різними.  Наприклад,  в  залежності  від  моделі  системи  освіти,  цілей  освітньої 
системи, актуальних проблем управління тощо. Однак, незалежно від обраних 
критерії групування показників повинно відповідати таким принципам [13]:

− повнотою та доступністю до сприйняття «якості освіти» та показників, що її 
характеризують, прийнятими науково-педагогічною спільнотою країни;

− можливістю оцінювання якості освіти на кількісному та/або якісному рівнях 
вимірювання;

− доцільністю та корисністю групування на різних рівнях управління;
− придатністю для збору інформації про освітню діяльність за потрібними в 

управлінні напрямками;
− надійністю  інформації  та  її  здатністю  буди  значущою  протягом  кількох 

років.
На  основі  існуючих  науково-методичних  підходів  щодо  формування 

показників якості освіти [11 – 13] запропоновано таке їх групування.
1. Група показників, що охоплюють дані за освітніми системам:

 -  якість структури і змісту освітніх програм; 
 - якість організації навчального процесу;
 - збалансованість освітньої системи;
 -  здатність  освітньої  системи  до  адаптації  при  взаємодії  із  зовнішнім 
середовищем;
 - частка застосовування інноваційних  педагогічних технологій; 
 - якість системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, тощо.

2. Група показників якості навчального процесу:
 - швидкість та повнота реалізація цілей навчального процесу;
 - рівень якості навчального процесу;
 - якість культурно-пізнавальної спрямованості навчального процесу;
 - якість навчальних програм;
 - якість організації самостійної роботи студентів в поза аудиторний час, тощо.

3. Група показників контролю та якості результатів навчання:
 - система контролю якості підготовленості студентів;
 - якість методів додаткової освіти;
 - якісний склад студентів;
 - частка випускників, що працевлаштована за спеціальністю.
 - частка застосовування комп’ютерних  технологій при здійсненні перевірки 
модульних контрольних робіт, заліків та екзаменів.
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4. Група показників інтенсивність наукової та інноваційної діяльності:
 - кількість публікацій фахових видань України у викладачів;
 - кількість публікацій фахових видань України у студентів;
 - кількість публікацій, що цитується у міжнародних наукометричних базах;
 -  участь  студентів  у  студентських  та  науково-практичних  конференціях 
(кількість доповідей);
 -  участь  викладачів  у  міжнародних  та  науково-практичних  конференціях 
(кількість доповідей);
 - кількість виданих монографій, учбових посібників та підручників;
 - частка інновацій, що розроблено викладачами і студентами та впроваджено у 
навчальний процес, наукову або практичну діяльність;
 - частка позитивних наслідків впровадження інноваційної діяльності;
- частка негативних наслідків впровадження інноваційної діяльності.

5. Група показників методичного забезпечення дисциплін:
 - рівень якості методичного забезпечення дисциплін;
 -  кількість  методичних вказівок та  рекомендацій,  що забезпечує  відповідну 
дисципліну;
 - кількість дистанційних курсів та онлайн тренінгів для самостійного вивчення 
дисципліни. 

6.  Група  показників  фінансової  та  матеріальної  підтримки  освітніх 
закладів:
 - обсяги фінансування освітніх закладів;
 -  показник  матеріально-технічного  забезпечення  навчального  процесу  (стан 
навчальних приміщень, лабораторій, комп’ютерів, обладнання, забезпеченість 
необхідними витратними матеріали);
-  показник фінансування  методичного  забезпечення  (необхідна  кількість 
навчальної літератури, макетів, навчальних тренажерів, тощо);
 -  обсяги  фінансування  для  проведення  наукових  заходів  (конференцій, 
науково-методичних семінарів, конкурсів, тощо).

7. Група показників щодо ефективності управлінської діяльності в освіті:
 - частка залучення викладачів до управлінської діяльності освітнього закладу;
 - частка залучення студентів до управлінської діяльності освітнього закладу;
 - якість управлінської діяльності кожного підрозділу освітнього закладу;
 - показник ефективності управлінської діяльності освітнього закладу.

Таким  чином,  при  оцінюванні якості  освіти  доцільно  застосовувати 
системний  підхід  [14  –  16].  Для  прийняття  обґрунтованого  рішення  про 
досягнення або не досягненні певного рівня якості необхідно оцінити кожний 
показник та, враховуючи його вагомість у відповідній групі, визначити оцінку 
групи показників  в  цілому.  Коли будуть  оцінені  усі  групи слід  розрахувати 
комплексний  показник  (з  урахуванням  вагомості  кожної  групи),  який  буде 
відображати загальний рівень якості освіти.  

Доцільно, щоб інформація щодо оцінки показників якості мала висхідний 
характер, безперервно передавалася з більш низьких рівнів на вищі і постійно 
була  агрегована  на  кожному  наступному  рівні  управління.  Тоді  процес 
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управління  якістю  освіти  набуває  систематичного  характеру  та  підвищує 
обґрунтованість управлінських рішень і ефективність управління якістю освіти.
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