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ІСНУЄ ВЕЛИКЕ РІЗНОМАНІТТЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»

Якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, 
відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг 
( Закон України «Про освіту»)

Якість освіти – комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично 
ефективне формування компетентності та професійної свідомості. Це певний рівень знань і вмінь, 
розумового, фізичного й морального розвитку, якого досягли випускники освітнього закладу 
відповідно до запланованих цілей навчання і виховання   (сайт Міністерства освіти і науки України)

Якість освіти - інтегральна характеристика системи освіти, що відображає ступінь відповідності 
досягнутих результатів нормативним вимогам, соціальним та особистісним очікуванням 
(Ковальова Г.С.)

Якісна освіта – це освіта, яка надає тим, хто навчається, можливість стати економічно 
продуктивними, здатність розвивати стійкі засоби до існування, робити внесок у мирне і 
демократичне суспільство, підвищувати власний, індивідуальний добробут (VVOB, Фламандська 
асоціація співробітництва у сфері розвитку та технічної допомоги)

Якість освіти – це збалансована відповідність освіти (як освітньої системи, процесу, результату) 
встановленим потребам, цілям, вимогам, нормам (стандартам)     (ENQA, Європейська асоціація з 
забезпечення якості вищої освіти) 



3

Загалом якість освіти пов'язується з освітнім інструментарієм і 
технологіями, які здійснюють такі перетворення у тих, хто навчається, 
таким чином, що вони отримують переваги в майбутньому дорослому 
житті, а очікування їхньої сім'ї, ближнього оточення і суспільства 
справджуються.

Яким чином встановити зв’язок результатів діяльності особи в 
дорослому житті з впливом на неї освіти, в тому числі вищої освіти? Адже 
якщо такий зв’язок можна ідентифікувати, то це дає додаткову 
інформацію про якість вищої  освіти, дає інструмент проведення 
моніторингу якості і відповідного прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень на різних рівнях.

Прототип інструменту для цього вже існує – інформаційно-аналітичні 
системи для вивчення освітніх траєкторій (EMIS graduate tracer studies). 
Основні ідеї щодо створення такої системи приведено нижче.
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СТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ПОРТРЕТУ ОСВІЧЕНОЇ  ОСОБИ В «ДОРОСЛОМУ ЖИТТІ»: 
ОСОБА ВОДНОЧАС ФУНКЦІОНУЄ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

Участь у 
громадському  
житті

05

Законослухняність: 
відсутність/ 
наявність
правопорушень

03

Забезпечення 
сім’ї; участь у 
соціальних 
фондах

04

Освіта: знання,
навички,
компетентності01

Піклування про 
майбутнє: 
пенсійні 
внески;
страхування 
здоров'я тощо

06

02
Робота: рівень з/п;

 сплата податків

ОСОБА
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1. Для створення «портрету» особи, яка отримала вищу освіту, щодо її 
функціонування у дорослому житті - через її певний безособовий ідентифікатор 
співставляється інформація з різних державних баз даних (внаслідок інтегрованості 
освітньої ІАС з іншими державними базами даних):

• освіта особи (освітні бази даних)
• характеристики трудової діяльності (рівень з/п; сплачувані податки:          

реєстр податкової служби);
• взаємовідносини з правоохоронними органами (реєстр поліції);
• участь у пенсійних фондах, фондах страхування здоров'я (відповідні 

реєстри);
• сім'я (реєстр цивільного стану), участь у соціальних програмах тощо.

2. Для «успішної особи» визначається освітня траєкторія: який університет, коледж, 
школу, дитячий садочок вона закінчила?
3. Для знеособлення «успішної особи» траєкторії 3-4 осіб «усереднюються» в одну.
4. Визначається вплив освіти на особу, зокрема вищої освіти.
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ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВІЗІЯ ВХІДНІ ДАНІ ПРОЦЕС ВИХІДНІ 
ДАНІ РЕЗУЛЬТАТ СУСПІЛЬНИЙ 

ВПЛИВ

• Концепція національної 
освіти в контексті 
соціально-економічного 
розвитку

• Національна стратегія 
освіти

• Закон про вищу освіту

• Державна політика у 
сфері вищої освіти

• Викладачі

• Навчальні 
програми

• Обладнання

• Фінансування

Стан системи вищої освіти

• Підходи до 
викладання

• Навчальний 
процес

• Оцінювання 
студентів

• Організація та 
адміністрування

• Випускники

• Досягнення

• Іспити

• Знання, навички, 
компетенції

• Сертифікація

• Зайнятість

• Попит / 
пропозиція 
робочої сили

• Підприємництво

• Сім'я

• Цілі життя

• Поведінка (рівень 
злочинності)

• Здоров'я

ФОРМУВАННЯ 
ПОЛІТИКИ
Угода про

 стандарт якості

ВИКОНАННЯ ПОЛІТИКИ
Забезпечення якості

МОНІТОРИНГ
Аналіз можливостей покращення  якості

1 2 3

Пропозиції з покращення якості

Аналіз освітньої політики

Source: Dr. Hayan Hua, Harvard University Graduate School of Education
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РЕАЛІЗАЦІЯ В EMIS КОМПОНЕНТА GRADUATE TRACER STUDIES (досвід Литви)
1. ЗБІР ДАНИХ

УЧАСНИКИ ОСВІТНІЙ
ПРОЦЕС

ОСВІТНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ

АНАЛІЗ
ВПЛИВУ (ОСВІТА, 

СУСПІЛЬСТВО, 
ЕКОНОМІКА)

• Збір інформації 
про особливості 
країни в контексті: 
специфіки 
економіки, ринку 
праці; робочої 
сили, рівня 
освіченості 
населення тощо.

• Збір 
знеособленої 
статистики щодо 
осіб, які 
навчаються та 
викладають у 
ЗВО

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ

КОНТЕКСТ АНАЛІЗ 
ДИНАМІКИ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ

ОПИС ІНФОРМАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ:

• Збір інформації 
про 
навчальний 
процес та його 
особливості у 
різних закладах 
освіти

• Збір 
знеособленої 
статистики про 
результати 
навчання 
студентів, 
міжнародні 
порівняльні 
вимірювання 
тощо

• Порівняльний 
аналіз 
динаміки 
зміни 
індикаторів 
системи освіти 
та соціально-
економічних 
індикаторів 
країни загалом

• Ідентифікація 
впливу освіти 
на «доросле 
життя». 
Прийняття 
стратегічних 
рішень щодо 
трансформації 
освіти

ДАНІ В РАМКАХ СКЛАДОВИХ:

• ВВП на особу

• Рівень безробіття

• Рівень заробітних 
плат в розрізі 
галузей тощо

• Студенти, 
викладачі в 
розрізі 
спеціальностей, 
навчальних 
програм тощо

• Організація 
навчального 
процесу

• Навчальний 
розклад

• Способи 
оцінювання 
знань тощо

• Оцінки з 
предметів

• В т.ч. залежно 
від способу 
фінансування 

• Частка 
студентів, які не 
закінчили 
навчання тощо

• Результати 
аналізу

• Виявлення 
причинно-
наслідкових 
зв’язків 

• Виявлення 
складових освіти, 
які зумовлюють її 
якість

• Пропозиції щодо 
трансформації 
освіти

Source: компанія Civitta
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РЕАЛІЗАЦІЯ В EMIS КОМПОНЕНТА GRADUATE TRACER STUDIES (досвід Литви )
2. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ «УСПІШНОЇ ОСОБИ» І ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИ
НАВЧАННЯ

ОСВІТНІЙ 
ПРОЦЕС КОНТЕКСТОСОБА   ПІДХІД ДО 

ОСВІТИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
• Наповнення 

освітніх програм
• Методи 

викладання
• Форми контролю

СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ
• Економічні 

показники
• Соціальні 

показники 
• Інноваційність

ОСВІТНІ УМОВИ
• Кількість 

університетів
• Кількість студентів
• Фінансування 

освітнього 
процесу

РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТІВ
• Кількість студентів, 

які не закінчили 
навчання

• Оцінки студентів

РЕЗУЛЬТАТИ ПІСЛЯ 
ЗАВЕРШЕННЯ ОСВІТИ
• Позиція на роботі
• Рівень заробітної 

платні
• Соціально-

важлива 
активність

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОСОБИ

Консультанти  в Литві : Dr. Hayan Hua and Dr. Tom Cassidy, Harvard University Graduate School of Education;

                    Source: компанія Civitta
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МІСЦЕ EMIS GRADUATE TRACER STUDIES В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ОСВІТИ
ДНУ «Інститут освітньої 
аналітики» має значний 
досвід у зборі та обробці 
освітніх даних, налагодив 
зв'язки та отримав досвід 
під час закордонних 
поїздок щодо вивчення 
кращої практики 
провідних країн у питанні 
створення інформаційних 
систем моніторингу якості 
освіти.

При прийнятті рішення 
щодо необхідності 
створення EMIS GTS в 
Україні і визначенні 
джерела фінансування 
ДНУ «Інститут освітньої 
аналітики» може  виконати 
необхідну організаційну 
роботу. 

Визначення 
якості освіти

Моніторинг 
якості (в т.ч. 

EMIS GTS)

Покращення 
якості

1

2

3

• Визначення індикаторів для оцінки якості освіти
• Встановлення порогових значень для визначених індикаторів1

• Збір та обробка статистики необхідної для моніторингу та управління якістю освіти2

• Створення внутрішніх систем контролю та забезпечення якості освіти у закладах вищої 
освіти (ISO 9001, EFQM, ISO 9004, ISO 26000, ISO 14001)

• Створення стратегічного плану для розвитку ЗВО
3

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ

Національна 
стратегія 
розвитку
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ВІД ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРІВ БУДЕ ОТРИМУВАТИСЬ 
ІНФОРМАТИВНА СТАТИСТИКА, ЯКА ПОКАЗУВАТИМЕ РЕЗУЛЬТАТИ ЗМІН У СФЕРІ ОСВІТИ

Дошкільна освіта 

Професійно-технічна 
освіта

Аспірантура

Самоосвіта

Система аналізу 
освітньої політики

Освітні реєстри та інформаційні системи:
ліцензії шкіл

Дані від шкіл: кількість учнів, вчителів 

Позашкільна освіта

Післядипломна освіта

Докторантура

Загальна середня 
освіта

Вища освіта

✓

Дані від вищих навчальних закладів: навчальні 
програми, оцінки студентів, методи викладання

Освітні реєстри та Інформаційні системи: ліцензії 
вищих навчальних закладів, бали ЗНО студентів

Інші державні реєстри та Інформаційні системи: 
кількість працевлаштованих випускників, рівень з/п, 
адміністративні порушення тощо

⌛
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ВИСНОВКИ, ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, підвищення якості вищої освіти в Україні може бути 

здійснене шляхом створення і використання для цього нових 

інструментів, зокрема інформаційно-аналітичної системи для 

ідентифікації «освітньої траєкторії успішної особи», налагодження в 

цьому контексті необхідних освітніх вимірювань і періодичного 

моніторингу відповідних індикаторів, що дасть змогу встановити 

зв'язок ринку праці та сфери вищої освіти, вдосконалити механізм 

бюджетного фінансування закладів вищої освіти, переорієнтувати 

зміст освітніх послуг і процес їх надання з метою отримання особою 

переваг у дорослому житті.



Дякую за увагу!
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