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1. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ 
ЯКОСТІ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ОСВІТИ 

Під університетською освітою сьогодні приймаються: соціаль-
но-педагогічний процес, в основу якого покладено принципи: гума-
нізації, демократизації, гуманітаризації, універсалізації та фундамен-
талізації, випереджаючого характеру, органічної єдності навчання з 
фундаментальними дослідженнями, навчання на рівні переднього 
рівня краю розвитку науки, конкуренції та синергії, кормчого, єднос-
ті та неподільності прав людини, толерантності, індивідуалізації, на-
вчання та "розвиток досвіду, з досвіду і для досвіду", неперервності, 
для усіх, крізь усе життя, трьох свобод: швидкого і вільного обміну 
педагогічними ідеями та технологіями; вільного розвитку та руху 
усіх видів освітніх послуг; вільного вибору місця отримання, рівня та 
якості освіти, і як результат - удосконалення здібностей і свідомос-
ті, ставлення особистості, при якому вона досягає "соціальної зрілос-
ті та індивідуального зростання", усвідомлює необхідність утриман-
ня здорового балансу нерівності між економічним ростом та соціаль-
ним розвитком, як провідний чинник у реалізації інтеграційних зу-
силь націй, що здійснюють зорієнтований вплив на формування тен-
денцій світового розвитку і як ключовий компонент освітнього забез-
печення сталого розвитку цивілізації. 

Університетська система освіти - це консорціум, комплекс, об'-
єднання університету та установ науки, культури, охорони здоров'я, 
спорту, місцевого самоврядування, різних рівнів освіти, у тому числі 
із загальноосвітніми школами, банками, фірмами, підприємствами, 
корпораціями, які об'єднані на добровільних засадах для сумісного 
досягнення суспільно значимої мети - "вміння вічно вчитися" - та 
утворюють мережу здобуття знань, ефективного доступу до інформа-
ції, навчання, дослідження, виховання та формування нового рівня 
світогляду вільної людини, розповсюдження та поєднання новітнього 
знання та досвіду, культури, які урізноманітнюють сферу освітніх та 
наукових послуг країни, підвищують її конкурентоспроможність на 
світовому ринку, відроджують національні традиції стародавньої 
Києво-Могилянської академії з розповсюдження освіти та ідей серед 
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населення шляхом об'єднання суспільства навколо центрів високого 
рівня освіти як у столиці, так і у регіонах, як осьова структура у XXI 
столітті, що приймає нову інтелектуальну роль та етичну місію по 
розповсюдженню цінностей сталого розвитку. 

Дефініція "інновація" означає процес, який передбачає не тільки 
впровадження нових ідей, а й зміну самих механізмів впровадження. 
Тобто щоб відповідати визначенню "інноваційна університетська 
система освіти", остання змушена обрати шлях послідовних, довго-
тривалих та істотних змін: студентів, викладачів, керівників та адмі-
ністративного апарату, навчальних та наукових програм, взаємовід-
носин, особливо з Міністерством освіти і науки України. 

Інноваційна мета університетської освіти XXI століття полягає в 
освітньому забезпеченні сталого розвитку цивілізації. Потрібні орга-
нізаційно-педагогічні зміни, новий вимір, масштаб, тобто нова функ-
ція університетської освіти через розширення та оновлення існую-
чих. Отже, викристалізовується нова глобальна мета, образ бажаного, 
модель сталого розвитку інноваційної університетської освіти у зміні 
через розширення її функцій - освітнє забезпечення сталого розвитку 
цивілізації. Визначена мета збігається з Програмою дій "Порядок 
денний на XXI століття", де наголос зроблено на "переорієнтацію 
освіти на питання сталого розвитку" [45, с. 327]. 

Природа - це середовище існування істот, об'єктів та систем 
організменого типу. Природа відпрацювала відбір як засіб самоонов-
лення, боротьби на певній території за певні ресурси для життя, де 
діє своя шкала цінностей. Відбір - це механізм конкурентної бороть-
би істот, видів у природному середовищі, засіб для виживання. Голо-
вний критерій при цьому - це виживання. 

Ринок - це соціальне середовище існування людей, народів, на-
цій та цивілізацій. Ринок - це соціальний аналог природи. Соціум 
відпрацював конкуренцію між індивідами, групами та суспільствами. 
Ринок також застосовує механізми, засоби самооновлення, боротьби 
за певні ресурси для життя зі своєю шкалою цінностей. Конкуренція 
- це засіб для виживання. При цьому головний критерій - це вижи-
вання. Отже, ринок - це продукт діяльності людини, що за принци-
пом доповнення розширює природу. 

Природа - це консервативна частина, ядро середовища існуван-
ня людини. Ринок - це інноваційна частина, соціальна складова сере-
довища існування людини. Отже, природа та ринок утворюють ціліс-
ну систему існування людини, довкілля. Ми переконані, що теорію 
еволюційного розвитку слід застосовувати і для ринку, у тому числі 
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для ринку освітніх послуг, доповнюючи сучасною цілісною теорією 
професійного розвитку і становлення особистості, формування твор-
чо мислячого, активно діючого професіонала. Йдеться про педагогіч-
не доповнення теорії коеволюційного розвитку. 

Еволюційний підхід до розвитку не передбачає задані критеріаль-
ні функції. Критерій виживання є єдиним та визначальним для усіх. В 
еволюції немає заздалегідь заданої цілі. Цілі формуються, змінюються 
в залежності від зовнішніх умов. "Розширений пакет" не купується, а 
"заробляється" [39, с. 63-65]. Університетська система освіти розши-
рює, доповнює свої цілі на рівнях: індивідуальному, регіональному, 
національному та світовому. Узагальнюючи, ми дійшли висновку, що 
університетська освіта має бути системою постійного оновлення про-
фесійної освіти, виконувати етичну місію та інтелектуальну роль у за-
безпеченні переходу до сталого розвитку цивілізації. Сутність теорії 
коеволюції М.М. Моісєєв вважав у тому, що механізми соціального 
виробництва повинні бути приведені у відповідність із законами розви-
тку природи [39, с. 139]. 

Таким чином, ми вважаємо, що кожна університетська система 
освіти мусить мати характерну рису свого регіону, стиль, що досяга-
ється зусиллями, синергією вільного творчого колективу особистос-
тей, здатних готувати висококваліфікованих професіоналів, чиї дип-
ломи і знання визнавалися б в усьому світі [32; 37]. 

Місія інноваційної університетської системи освіти як комплек-
су закладів, установ та організацій - це здобуття провідної позиції у 
сфері освітніх та наукових послуг у регіональному просторі, що слу-
гуватиме основним чинником формування єдності нації, національ-
ної згуртованості, провадить національні традиції та спирається на 
якісне навчання та формування нового покоління особистостей за 
європейським рівнем освіченості, здатних до глобальної конкуренції 
на світовому ринку праці, відповідальних та спрямованих на відро-
дження самосвідомості нації, сталу розбудову цілісної України шля-
хом об'єднання особистостей навколо центрів високого рівня освіти 
у столиці та у регіонах, на утворення умов та свободу реалізовувати-
ся існуючому поколінню та нащадкам. 

Конкурентоспроможними у XXI столітті будуть ті університетські 
системи освіти, де буде навіть не більше професорів і томів книг у біб-
ліотеках, а ті, де професорсько-викладацький потенціал буде доповне-
но більш повно та різноманітно інформаційно-комунікаційними техно-
логіями навчання та здобуття знань зі всеосяжною інтеграцією академі-
чної спільноти у світовий інформаційний простір. 
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Якість університетської освіти є багатомірною концепцією, що 
омшлкн усі її функції та форми діяльності: навчальні та академічні 
прог рами, наукові дослідження і стипендії, комплексність кадрового 
складу, студентів, будівель, матеріально-технічну базу, обладнання, 
працю на користь суспільства й академічне середовище. 

Якість університетської освіти визначається, по-перше, змістом 
її етичних та педагогічних принципів, по-друге, культурою оцінки як 
иепідторгна складова, яка, у свою чергу, тісно зв'язана з успішною 
демократизацією системи вищої освіти. 

Якість університетської освіти — це ступінь відповідності процесів і 
результатів удосконалення наступного покоління досягнутому рівню 
розвитку діючого покоління та потенційної здатності наступного поко-
ління зробити власний внесок і залишити нащадкам більше, ніж отрима-
ли самі для розширення, оновлення та утворення нового якісного стану. 

Модель сталого розвитку - це управління змінами з метою по-
стійного та послідовного оновлення університетської освіти через 
розширення можливостей вибору шляхів та засобів покращення яко-
сті освіти, життя учасників науково-навчально-виховного процесу 
сьогодення сучасної України, без позбавлення та не ставлячи під за-
грозу якісне життя та можливість розвитку наступних поколінь. 

Аналіз сутності та особливостей організації моделей оцінки яко-
сті університетської освіти дозволяє виявити загальне у сучасних 
снігових концепціях: 

• фундаментальним принципом сучасної концепції менеджме-
нту якості є визначення, оцінка якості "споживачем", а не 
лише "виробником"; 

• особливістю оцінки якості освіти є той факт, що якість освіт-
ніх послуг можливо оцінити лише через певний час, коли 
можна з'ясувати, що отримали не те, на що сподівалися; 

• рейтингова оцінка університетів у світовій практиці, як пра-
вило, визначається такими основними параметрами: репута-
ція у суспільстві; дані вступного конкурсу; науковий потенці-
ал професорсько-викладацького персоналу, у тому числі кіль-
кість Нобелівських лауреатів; фінансові ресурси закладу; за-
доволеність студентів якістю і організацією навчального про-
цесу; задоволеність роботодавців якістю підготовки фахівців; 

• визначним принципом європейської системи акредитації є 
повага до відмінностей між різними національними система-
ми та індивідуальних конкурентних переваг з оцінюванням 
закладу в цілому; 
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• якість університетської освіти не піддається абсолютному та 
однозначному вимірюванню, оскільки визначається і наяв-
ним рівнем соціально-економічного розвитку країни, реаль-
ними доходами, обсягами споживання матеріальних і духов-
них благ і послуг, а також різними рівнями розвитку потреб 
людини. 

Сучасні університети мусять розширювати коло зацікавлених 
сторін. Йдеться про якості та відмінності, які б дозволяли університе-
там перемагати у конкурентній боротьбі на ринку освітніх послуг. 
Потрібна чітко сформульована місія закладу, яка була б зрозуміла та 
прийнята усіма зацікавленими сторонами, надавала конкурентні пе-
реваги [16, с. 60-61]. 

Місія університетської системи освіти полягає у якісному на-
вчанні та формуванні нового рівня свідомості вільної людини, поко-
ління особистостей, кадрового потенціалу, здатних забезпечити ба-
ланс між економічним ростом та соціальним розвитком, спрямованих 
на єднання та відродження самосвідомості нації, цілісної України, 
але не за рахунок наступних поколінь та без позбавлення їх можливо-
сті задовольняти свої потреби. 

О.В. Глузманом наведено фрагмент промови ректора університе-
ту Болоньї Фабіо Роверси, що характеризує основну ідею сучасного 
університету: "Університети зросли з прагнення до консолідації куль-
тур... а також із зусиль, які спрямовані на створення та пошук загаль-
них цінностей, які стали фундаментом духовного єднання у Європі... 
Місія університету спирається на непомітну, але відчутну силу куль-
тур і зростаючу мораль зрілості людей. У служінні цьому й міститься 
його неприйдешна сутність, воно забезпечує визнання величі цієї ін-
ституції, яка століттями вбирала в себе й збагачувала все, що у даному 
суспільстві, а з часом у народах, було порушено" [11, с. 217]. 

Загальновизнано, що "ключем до успішного надання високоякіс-
ної освіти є, передусім, власний викладацький колектив" [50, с. 42]. 
Але відомий й інший погляд - П.Л. Капіци. Це приклад організації 
навчального процесу у Фізтеху, де більшість провідних викладачів є 
науковцями з провідних науково-дослідних інститутів АН Росії, що 
працюють за сумісництвом [64, с. 21]. Звісно, що неможливо дати які-
сну освіту без якісних викладачів. Але, як слушно зауважує 
В.П. Андрущенко, стан оплати праці викладачів спонукає їх викладати 
одну-дві дисципліни одночасно у декількох закладах, що не дозволяє 
сконцентрувати зусилля на розробку перспективних інноваційних на-
вчальних дисциплін, не вистачає часу на наукові дослідження [4, с. 6]. 
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У Голландії розроблена система оцінки якості освіти, яка базу-
ються на шести показниках діяльності закладу: "рівень знань випуск-
ників індивідуально; студентського потоку в цілому; потенціал сту-
дентів, що прийняті на перший курс; професорсько-викладацький 
склад; організація освіти; удосконалювання освіти" [3, с. 28]. 

Зазначимо, що критерії оцінки якості також змінюються. Як 
чауважує Ф.Г. Кумбс, "подібно до того, як доросла людина не може 
носити одяг, що був у дитинстві, так і система освіти не може проти-
дія їй вимогам змін у той час, коли усе навколо змінюється" [28, с. 
II). В Європі у бізнес-школах, що впроваджують програми МВА, 
"співвідношення штатних до залучених викладачів сягає від 1 до 3-5, 
і ч цим нічого не вдієш..." [9, с. 24]. 

11а думку В.Е. Чепорова, "освіта - такий специфічний продукт, 
якість якого виміряти досить проблематично. Купуючи певну матері-
альну річ, ви одразу бачите, задовольняє вона вас чи ні. А здобуваю-
чи освіту, ви лише через певний час можете з'ясувати, що отримали 
не те, на що сподівалися" [42, с. 2]. 

Як зазначає Н.М. Ушакова, "критеріальна ознака якості - моду-
льна система - має стати основою перебудови ВНЗ" [42, с. 2]. 

Як зазначає В.О. Кудін, "складність рішення диктується склад-
ністю задачі" [26, с. 20]. 

А.Є. Амбросов та О.Д. Сердюк вважають, що фундаментальним 
принципом сучасної концепції менеджменту якості є оцінка якості 
"споживачем, а не виробником" [3, с. 25]. 

Серед характеристик вищого навчального закладу високої якос-
ті американські студенти та їх батьки назвали найпривабливішими: 
"широкі можливості для випускників продовжити освіту; різноманіт-
ність курсів і програм; сучасне лабораторне устаткування і бібліотеч-
ні ресурси; високу початкову заробітну плату випускників; кількість 
нинускників закладу, які стали відомими у своїй галузі знань. Як пе-
реваги оцінювались однакові витрати часу на навчання і НДР з боку 
нрофесорсько-викладацького складу; широке використання ПК; не-
великі групи" [3, с. 27]. 

М. Томін наводить висновки групи дослідників компанії 
Іііиіиіоп-Ьаіі.сош стосовно розвитку "прогресивної методики актив-
ного навчання - "симуляції"" ...В разі використання бізнес-школами 
Г)і інес-симуляції щонайменше в 20% своїх курсів, з наданням можли-
вості своїм студентам практикуватися у віртуальній реальності, вони 
будуть попереду всіх шкіл та посядуть найвищі позиції рейтингів з 
ефективності навчання" [58, с. 56-57]. Ми ще раз переконалися, що 
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саме завдяки, за допомогою активних методик навчання, таких як 
діючі моделі та моделювання, симуляція, розвиток особистих якос-
тей, управлінських навичок відбуваються швидко та якісно, ефектив-
но, адекватно реальним потребам суспільства, бізнесу, що також 
швидко змінюються. Слоганом нової генерації управлінського персо-
налу може бути фраза: "Вчитися практикуючи (Ьеаш Ьу с1оіп§; 
Ьеагпіп§ Ьу асііоп)", або точніше - "Вчитися навчаючи", що, на нашу 
думку, відображає місію сучасного університету. 

Як зауважують А.Є. Амбросов та О.Д. Сердюк, "орієнтиром на 
шляху підвищення якості вищої освіти мають стати основні принци-
пи глибокого реформування вищої освіти в усьому світі, що проголо-
шені у Всесвітній декларації і Переліку пріоритетних дій, прийнятих 
на Всесвітній конференції з вищої освіти (Париж, 5-9 жовтня 1998 
року)" [3, с. 26]. 

"Всесвітня декларація з вищої освіти для XXI століття: підходи 
та практичні заходи" містить статтю 11 - Оцінка якості. Отже, 
"якість у сфері вищої освіти є багатомірною концепцією, яка повинна 
охоплювати усі її функції та форми діяльності: навчальні й академіч-
ні програми, наукові дослідження і стипендії, комплектність кадрово-
го складу, студентів, будівель, матеріально-технічну базу, обладнан-
ня, працю на користь суспільства та академічне середовище. Важли-
віше значення для підвищення якості має внутрішня самооцінка ра-
зом із зовнішньою оцінкою силами незалежних спеціалізованих між-
народних експертів по можливості із дотриманням гласності. Слід 
утворити незалежні національні інституції та визначити порівняльні 
норми якості, що користуються міжнародним визнанням. Належну 
увагу слід приділяти конкретним інституціональним, національним 
та регіональним умовам, щоб врахувати різноманіття та запобігати 
уніфікації. Зацікавлені сторони повинні бути обов'язковим учасни-
ком процесу інституціональної оцінки" [41, с. 29-30]. 

Сюзі Халіми як Генеральний доповідач на церемонії закриття 
Всесвітньої конференції з вищої освіти зазначає, що "якість вищої 
освіти визначається, по-перше, змістом її етичних та педагогічних 
принципів. Вона характеризується низкою протиріч та парадоксів: 
парадоксом між, з одного боку, вибухом і розпиленням попиту та, з 
другого - безробіттям, що зачіпляє усе більш багато-чисельні групи 
дипломованих спеціалістів; між намаганням до рівності та справед-
ливості і фінансовими обмеженнями відповідно до надання цієї фор-
ми освіти характеру масовості; нарешті, конфлікт між етичними та 
моральними вимогами і різними спробами зловживання знаннями та 
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ні/ікри 11 ями. Перед обличчям цих протиріч та парадоксів потрібно 
нироГжти нове бачення вищої освіти, використовуючи її прилаштова-
НІСІІ., гнучкість та винахідливість для розширення можливостей у 
сфері рішення проблеми і прогнозування, протиснутися невідмінним 
критичним духом, заохочуючи роботу у колективі, ніяким чином не 
нехтуючи при цьому етичними критеріями... Потреба у розвитку 
культури оцінки невідторгнена від концепції якості, яка, у свою чер-
і у, тісно пов'язана з успішною демократизацією системи вищої осві-
ш" |4І, с. 17]. 

В.С. Журавський звертає увагу на міжнародні стандарти або інди-
ннтори, за якими оцінюється система освіти країни. Так, за Світовою 
проірамою індикаторів освіти (\¥ЕІ) останні згруповані в шістьох роз-
ділах: А - характеризують оточення, в якому функціонує система осві-
і н. зміни у показниках рівня розвитку людських ресурсів; В - фінансо-
н і і людські ресурси, що вкладають в освіту; С - характеризують досту-
пність освіти на різних рівнях та типах закладів; Б - оточуюче освітнє 
середовище й різні шляхи, якими організовані шкільні системи, дані 
про викладачів, дисципліни, навчальні плани та інше; Е - ринок праці, 
індивідуальні та соціальні результати за рівнем освітніх досягнень; Р -
"тенденції у рівні студентської успішності з математики і в науці та в 
розподілі освіченості серед дорослих" [16, с. 25-26]. 

У США одним з індикаторів престижності закладу є 
"співвідношення між позитивними відповідями приймальної комісії 
•і-а кількістю студентів першого курсу". Так, у 2000 році з 19,5 тис. 
заяв до Массачусетського університету було прийнято 13,1 тис. пози-
тивних рішень. Але абітурієнтами прийнято рішення про навчання на 
1-му курсі близько 3,7 тис. осіб. Тобто співвідношення близько 30% 
вважається престижним у громадському визнанні [56, с. 78]. 

Вочевидь, що темпи розвитку цивілізації, знань набувають вибу-
хового характеру. "Щоб опанувати наукову літературу, опубліковану 
за рік із спеціальності вченого, останньому треба витратити близько 
17 років життя" [2, с. 440-441]. Саме тому докорінній зміні підлягає 
як організація навчального процесу, так і технології управління в 
сучасному університеті. "Вже багато років мова йде про реформуван-
ня системи освіти. По-перше, вводяться два ступені (бакалавр і ма-
гістр), але при цьому залишається та сама тривалість навчання. Зро-
зуміло, що перейменування випускника зі спеціаліста в магістра не 
вносить суттєвих змін у зміст його освіти. По-друге, приймаються 
аксіоми про безцінність творчості та ініціативи в навчальному проце-
сі щодо вільного вибору дисциплін студентами, але при цьому уні-
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верситетські програми містять шалену кількість обов'язкових пред-
метів. По-третє, декларуються самостійність вузів та пріоритет інди-
відуальної неповторності професорів, але все ж таки засновується 
Державна акредитаційна комісія (ДАК), яка має повну владу щодо 
ліцензування та акредитації. Саме тому найгірше тут нетрадиційним 
навчальним закладам, не подібним до тих, якими керують члени фа-
хових рад ДАКу України" [18]. 

На наше переконання, теорія і практика педагогічної науки по-
винні, передусім, сконцентрувати увагу саме на розробці теоретико-
методологічних основ освоєння стратегії сталого розвитку системи 
освіти і, зокрема, її університетської компоненти як передумови ста-
лого розвитку людини. Усвідомлення переваг стратегії сталого роз-
витку університетської системи освіти потребує зусиль усіх фахівців 
та організації "дослідження з проблем підготовки керівників закладів 
освіти до роботи в нових соціально-економічних умовах" [51, с. 5]. 

Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні 
спільно з Центром інновацій та розвитку у 2000 році виконано ряд 
досліджень. За результатами цих досліджень та виходячи з інтерв'ю з 
керівниками вищого рангу українських та іноземних компаній, ви-
значено співвідношення відповідей про знання, навички та ставлен-
ня, які потрібні працівникам компаній: ставлення - 65%, навички -
19% та знання - 16% [50]. 

Суми знань завжди недостатньо, оскільки неможливо надати 
обсягу знань, достатнього на все життя. Слід навчити студентів мір-
кувати. Потрібна людина, яка має хистливо спрямований характер, 
незашорена людина з критичним мисленням [20, с. 175]. Як зауважує 
В.С. Брюховецький, одним із засобів формування такої людини є 
виховання, саме демократичне виховання. Потрібно виховати люди-
ну з високим рівнем культури, що і сприяє вихованню талантів. При 
цьому спілкування професорів, поважних та відомих діячів у суспіль-
стві зі студентами повинно бути нормою, а не заходом. Означене 
накладає обмеження на розмір університету. Сучасний університет, 
який спрямовує свою діяльність на підготовку та формування інтеле-
ктуальної еліти регіону, повинен бути невеликим закладом. Талантів 
багато не буває, тому великий заклад не може не перетворитися та 
надбати риси торжества посередності [27, с. 231]. Для виховання та-
лантів до університету потрібно згрупувати увесь цвіт регіону, а для 
цього потрібно створити умови [6; 40]. 

Як зауважує С.П. Капіца, "...будемо відверті, ми поки що не має-
мо провідного образу майбутнього. Усе ще не сформульовані нові 



Методики оцінки розвитку університетської' освіти 15 

шндания, ие усвідомлене нове соціальне замовлення" [21, с. 87]. Мо-
жливо, саме з цього і слід прийняти ідею сучасного університету -
готувати людину до життя в умовах невизначеності, здатну приймати 
рішення, тобто здобувати інформацію, знання протягом усього жит-
ія, '«латку формулювати нові завдання протягом усього життя та зна-
ходити рішення, вирішувати ці завдання. Вчений підкреслює, що 
"нині людство переживає найзначніший цивілізаційний поворот від 
кількісного зростання до якісного. Це стосується і народонаселення, і 
ішнколишнього середовища, і технологій, і споживацьких товарів, а 
ще більшою мірою - освіти й охорони здоров'я... Альтернативою 
якісному шляху розвитку може бути лише занепад" [21, с. 88]. 

Відзначимо, що будь-яка університетська система освіти з часом 
імішос ться і при цьому, як правило, відокремлюють характерні три 
стани у її життєдіяльності. 

І Іерший етап пов'язаний зі становленням, тобто зростанням но-
иоутнореної інституції, що слідує після народження (заснування). 
І Ісй стан займає 9-11 років, які використовуються на підготовку пер-
шою випуску фахівців, що триває 4-6 років, та наступних п'яти ви-
пусків, тобто охоплює 5 років. Як правило, такого визначення термі-
ну дотримуються експерти Державної акредитаційної комісії (ДАК) 
України при проведенні ліцензування та акредитації закладу до на-
ймання іноземних студентів. 

Зауважимо, що перший етап у розвитку університетської систе-
ми освіти, що пов'язаний зі становленням, зростанням, є характер-
ним не лише для новоутворених інституцій. Цей етап, на нашу дум-
ку, притаманний також традиційно діючому закладу на певному етапі 
його життєдіяльності. Це пов'язано з природним процесом старіння 
керівництва, досягнення пенсійного віку, зміни життєвих пріорите-
тів, зниженням активності та сприяння інноваційних пропозицій, що 
не тільки повинні своєчасно відповідати змінам у соціальному ото-
ченні, середовищі країни, але ще і мати випереджальний характер. 
Тобто природна зміна лідера і, як правило, пов'язана з цим зміна ко-
манди лідера вносить дух нового часу, нової генерації, нового поко-
ління науково-педагогічного персоналу. Означена зміна зумовлює 
спотворення у традиційно діючому закладі змін, що пов'язані зі ста-
новленням, зростанням до нових вимог, поглядів, нового духу на 
новому витку спіралі. 

Ось як цей новий процес змін описує видатний мислитель XIX-
XX ст. Хосе Ортега-і-Гассет (1883-1955 рр.), який критично осмис-
лював ідею Університету [43, с. 67-107]: "Задовольняючись насліду-
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ванням та уникаючи імперативу, який каже мислити й переоцінювати 
власним розумом ті важливі питання, наші найкращі професори хоч і 
знаються на деталях останніх досягнень своїх наук, проте живуть в 
атмосфері п'ятнадцятирічної чи двадцятирічної давнини. Така трагіч-
на відсталість властива кожному, хто не силкується бути самобутнім, 
творити свої переконання. Кількість же років, протягом яких триває 
ця відсталість, не випадкова. Кожен історичний витвір, науковий чи 
політичний, - це витвір певного духу чи модусу людського розуму. 
Той модус із приходом кожного покоління постає в певній фіксова-
ній пульсації або ритмі. Одне покоління, випромінюючи свій дух, 
творить ідеї, цінності тощо. Той, хто збирається наслідувати ці витво-
ри, мусить зачекати, поки їх буде завершено, тобто поки попереднє 
покоління закінчить свою працю, й наслідувач засвоїть їхні принци-
пи тоді, коли сили попередників почнуть слабнути, а інше, нове, ПО-
К О Л І Н Н Я торуватиме вже свою реформу, засновуючи товариство яко-
гось нового духу. Кожне покоління з п'ятнадцяти років бореться за 
втілення своїх принципів у життя, і ще п'ятнадцять років вони мають 
чинність. Отже, народи-наслідувачі чи народи без власної автентич-
ності постають невблаганним анахронізмом. На чужині варто шукати 
інформації, та аж ніяк не моделі. 

Отож нема як обминути кардинальне питання: "Якою ж є місія 
Університету?" [43, с. 71]. 

Другий етап пов'язаний зі структуризацією, тобто визначенням 
наявних зв'язків між окремими аспектами (елементами) об'єкта, що 
досліджується, їх налагодженням та визначенням їх пріоритетів, зна-
чимості, тобто визначення міри цих зв'язків. На нашу думку, цей 
етап складає 8-10 років розвитку. Це пов'язано з тим фактом, що най-
більш вирішальні зв'язки встановлюються групою осіб, які керують 
процесами університету, займають посади у віці приблизно 50-55 
років та активно працюють лише до 60-70 років. Цей період най-
більш повно відповідає змісту розвитку. 

Третій етап пов'язаний зі зміною, ротацією у групі осіб, керівни-
ків, тобто перебудовою. На нашу думку, цей етап розвитку складає 5-
10 років. Етап характеризується моментом біфуркації, коли відбува-
ється процес розгалуження можливих шляхів розвитку. Цей етап зна-
чною мірою залежить від корпоративної культури, особистісних яко-
стей першої особи, команди лідера, соціально-економічних умов та 
перетворень у суспільстві. 

Тобто зміна цілей та пріоритетів на окремих етапах життєдіяль-
ності зумовлює зміну моделі оцінки закладу шляхом створення моде-
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Гиг. 1.1. Графічна форма моделі розвитку університетської освіти 
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лей розвитку університетської освіти, їх взаємодоповнеиня та взаємо-
збагачення. Але для вимірювання змін, рівня розвитку університетсь-
кої системи освіти та оцінки характеру цього розвитку потрібно ви-
значити сукупність, систему гранично-критичних показників чи кри-
терії оцінки цього розвитку. Отже, потрібне створення ієрархічної 
моделі розвитку університетської системи освіти, у тому числі для 
оцінки якості закладу та характеру змін. 

Відокремлення трьох етапів скоріше відповідає якісному опису 
розвитку університетської системи освіти. Для усвідомлення взаємо-
залежності та характерних рис у наступності, у процесі переходу від 
одного покоління до іншого, у процесі природного переходу від ми-
нулого через сьогодення і до майбуття наведено графічна форма опи-
су зазначеної моделі процесу розвитку. 

Приймемо, що загальний цикл життєдіяльності покоління в освіт-
ній системі, носієм якої є одне покоління науково-педагогічного персо-
налу (НПП), впродовж тридцяти років розподіляється рівномірно по 
десять років на кожний з трьох виділених етапів розвитку. У координа-
тних осях, де по горизонталі будемо відмічати роки у процесі життєдія-
льності, а по вертикалі - індекс розвитку, або продуктивність, або рі-
вень добробуту, зазначений цикл буде мати форму рівнобічної трапеції, 
що зображена на рис. 1.1. Припустимо, що зміна поколінь відбувається 
пропорційно, шляхом еволюційної заміни одного покоління науково-
педагогічного персоналу другим, наступним. Тоді зміна поколінь та 
загальний вплив на розвиток всієї освітянської системи характеризуєть-
ся як сума окремих складових, як це описується у дослідженні В.І. Ар-
нольда [1, с. 100-102]. Перехід від першої групи науково-педагогічного 
персоналу до другої, при лінійному (позиція 1 на рис. 1.1, а) характері 
змін у продуктивності групи чи при нелінійному (позиція 2 на рис. 1.1, 
а), але симетричному характері зміни продуктивності групи, характери-
зується як стабільний. Тобто сумарна характеристика залишається на 
одному, горизонтальному, рівні і не знижується (пунктирна лінія). 

Якщо характер зміни продуктивності кожної з груп науково-
педагогічного персоналу не симетричний, тоді продуктивність всієї 
освітянської системи має або ділянку зростання (позиція 3 на рис. 1.1, 
а), або ділянку спаду (позиція 4 на рис. 1.1, а). Тобто на рис. 1.1, а гра-
фічно зображено можливі варіанти змін у продуктивності освітньої 
системи впродовж зміни чотирьох поколінь науково-педагогічного 
персоналу, при прийнятих припущеннях. 

Якщо прийняти, що зміна кожного з поколінь науково-
педагогічного персоналу відбувається раніше, ніж природним шля-
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хом, коли з часом ще не знижується продуктивність діючого персона-
лу, а наступне покоління науково-педагогічного персоналу вже почи-
нає активно впливати на діяльність освітньої системи (позиція 5 на 
рис. 1.1, 6), тоді сумарна продуктивність усієї системи має ділянку 
зростання. Ця ділянка у часі існує лише впродовж сумісної діяльності 
обох груп, поколінь науково-педагогічного персоналу, і має як зрос-
таючу, стабільну, так і регресивну ділянку. 

Якщо зміна поколінь науково-педагогічного персоналу відбува-
ється із запізненням (позиції 6, 7 на рис. 1.1,6), тоді сумарна продук-
тивність усієї освітньої системи має явно виражену ділянку занепаду. 
Можливо зробити висновок, що своєчасність заміни, ротації поколінь 
науково-педагогічного персоналу має вирішальне значення, вплив на 
сталість усієї освітньої системи у процесі її життєдіяльності. 

Якщо прийняти, що кожне з поколінь науково-педагогічного 
персоналу має свій рівень продуктивності чи характеризується своїм 
рівнем, величиною індексу розвитку, тоді можливі варіанти сумар-
ної продуктивності всієї освітньої системи мають як ділянку зрос-
тання (позиція 8 на рис. 1.1, с), так і ділянку занепаду (позиція 9 на 
рис. 1.1, с). 

Природним є також припущення, що кожне з наступних поко-
лінь науково-педагогічного персоналу починає втілювати свій особи-
стий вплив на продуктивність усієї освітньої системи не з нульового 
рівня, а з іншого, відмінного від нульового, вже здобутого попере-
днім поколінням. У цьому випадку спостерігається стрибкоподібний 
характер зміни продуктивності всієї освітньої системи (позиція 10 на 
рис. 1.1, с), у точці біфуркації розвитку. Також природно припустити, 
що наступне покоління науково-педагогічного персоналу починає 
впливати на продуктивність усієї освітньої системи не з сорокарічно-
го віку, а раніше. В цьому випадку продуктивність усієї освітньої 
системи (позиція 11 на рис. 1.1, с) має позитивну динаміку. 

Якщо зміна поколінь науково-педагогічного персоналу відбува-
ється щоразу з нового, більш високого, рівня розвитку освітньої сис-
теми (позиції 12, 13 на рис. 1.1, (і) і при цьому кожне з наступних 
поколінь науково-педагогічного персоналу починає впливати на ре-
зультативність усієї освітньої системи без затримок і навіть з незнач-
ним випередженням (позиція 14 на рис. 1.1, гі) та кожне з наступних 
поколінь науково-педагогічного персоналу має свою власну продук-
тивність вищу, ніж попереднє (позиція 15 на рис. 1.1, сі), тоді сумарна 
продуктивність усієї освітньої системи має позитивну динаміку роз-
витку від покоління до покоління. 
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У випадку, коли продуктивність наступного покоління нижча за 
продуктивність попереднього покоління (позиція 16 на рис. 1.1, сі), 
тоді у сумарному розвитку всієї освітньої системи спостерігається 
ділянка регресії, що відображена штрихпунктирною лінією. 

Таким чином, проведений нами аналіз переконливо засвідчує 
актуальність принципів організаційно-педагогічного устрою та 
розвитку сучасної інноваційної університетської системи освіти. 
Університетської освіти, що базується на втіленні концепції сталого 
розвитку для задоволення потреб XXI століття: право на розвиток 
усіх без винятку учасників навчально-виховного процесу, поколінь 
науково-педагогічного складу та студентів; свобода у визначенні 
власного розвитку науково-педагогічного складу та студентів; 
неперервність та вчасність у зміні поколінь науково-педагогічного 
складу; підтримка та шанування, опора на здобутки попередніх 
поколінь, їх збереження; творчий розвиток спадщини та врахування 
потреб наступних поколінь у можливості власного розвитку. 

Університетська система освіти здобуває зовнішню глобальну мету 
- забезпечити сталий розвиток цивілізації. Для досягнення означеної мети 
інноваційна університетська система освіти призначена створити умови 
для освіти усіх крізь усе життя. 

Цілепокладаюча тенденція розвитку інноваційної університетсь-
кої системи освіти - це доповнення елітарної освіти масовою та все-
загальною. Неперервне підвищення рівня освіти усіх - це неперервне 
створення умов надання освітніх послуг крізь усе життя: у зручний 
час; у зручній формі; в індивідуальному темпі; в індивідуальному 
обсязі за обраним змістом та напрямом. 

Умови надання освітніх послуг створюються за різними організа-
ційно-педагогічними моделями: основна - бакалаврат; додаткова - магі-
стратура; паралельна - сертифікаційні програми; індивідуальна - аспіра-
нтура та докторантура. 

Але з урахуванням здобуття університетської освіти масового 
характеру відповідно до тези "Освіта для усіх" означені організаційно-
педагогічні моделі потребують змін, тобто розвитку. Ми переконані, 
що головним напрямом розвитку університетської системи освіти для 
сталого розвитку цивілізації є зміна організаційно-педагогічних моде-
лей надання освітньо-наукових послуг. 

Сталий розвиток цивілізації як домінуюча стратегія розвитку 
XXI століття передбачає сталий розвиток його соціальних інституцій, 
у тому числі й університетської системи освіти. Сталий розвиток уні-
верситетської системи освіти зумовлює гідний рівень життя та діяль-
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пості в сучасних умовах професорсько-викладацькому складу та сту-
дентам. Але не за рахунок наступних поколінь професорсько-
викладацького складу, студентів та без позбавлення наступних поко-
лінь якісного життя та діяльності. 

Але що можливо зробити в сучасних умовах докорінної зміни 
соціально-економічних відносин в Україні? Ми вважаємо, що, корис-
туючись принципом кормчого, слід використовувати наявні сили, 
ресурси оточуючого університет середовища для досягнення внутрі-
шньої мети сталого розвитку університетської системи освіти. Внут-
рішня мета - це самовідтворення чи самооновлення людського капі-
талу університету через та разом з відтворенням людського капіталу 
регіону, суспільства. 

Отже, що можливо зробити? Сучасними умовами досягнення 
мети сталого розвитку університетської системи освіти є зростання, 
розвиток університетської автономії. Автономії, що передбачає утво-
рення цілісної організаційно-педагогічної моделі університетської 
системи освіти: від бакалаврата через магістратуру, аспірантуру та 
разом з докторантурою до спеціалізованих рад по захисту здобутих 
результатів власних наукових досліджень із підтвердженням вищого 
кваліфікаційного рівня. 

Але що бажано зробити з урахуванням наявних ресурсних обме-
жень регіону? Оскільки основним ресурсом економіки знань XXI 
століття є знання, то університетська система освіти як осередок здо-
буття нового знання та його поширення повинна стати каталізатором 
у розвитку регіону через ініціацію низки інноваційних проектів, що 
інтегрують регіон у глобалізаційні процеси європейського освітньо-
наукового простору. 

Але як цього досягти? Відігравати ключову роль у розвитку ре-
гіону можливо урізноманітненням моделей співробітництва: на інди-
відуальному рівні - шляхом підтримки розвитку наукових та науко-
во-методичних шкіл; на регіональному рівні - з наданням якісних 
освітньо-наукових послуг, щоб здобути конкурентні переваги у регі-
оні; на національному та на міжнародному рівнях - шляхом розвитку 
додаткових організаційно-педагогічних моделей. Все це зумовлює: 
залучення додаткових ресурсів, додатковий попит та завантаження 
інтелектуального потенціалу регіону та ініціалізує процес самоонов-
лення. 

Доцільно зауважити, що "накази змінюють деякі речі, але вони 
не впливають на те, що справді є значущим" [63, с. 54], а 
"керівництва замало, і що більше ти намагаєшся зробити його визна-
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ченим, тим обмеженішими стають цілі і засоби. Вчителі - не технічні 
працівники" [63, с. 51]. При цьому, як вимірювати, оцінювати, прово-
дити аудит, моніторинг розвитку університетської системи освіти? Від-
значимо, що складність, динамізм і непередбачуваність розвилку універ-
ситетської системи освіти не є випадковими. "Вони - нормальне явище! 
Оскільки зміни у динамічних, складних умовах - нелінійні, ми не може-
мо передбачити процес і керувати ним, якими б точними ми не бу-
ли" [63, с. 47]. Власний розвиток кожного з учасників університетської 
освіти ніби "дав змогу освітянам стати носіями, а не жертвами змін" [63, 
с. 14]. Отже, "дух відкритості і пошуку потрібний для розв'язання про-
блем. Зміни - це навчання" [67, с. 263]. 

Таким чином, "успіх повинен полягати у відкритті моделі, що 
виникає із дій, які ми чинимо, для зміни в порядку дня тих питань, 
які ми визначаємо" [68, с. 124]. 

Які критерії оцінки розвитку, що дозволяють зробити висновок 
про сталий розвиток університетської системи освіти? Зауважимо при 
цьому, що поки не визначені критерії сталого розвитку цивілізації. Ві-
домі лише перші спроби розв'язання цієї проблеми [29; 39; 47; 66]. 

Для дослідження системи освіти соціальна статистика узагаль-
нює та систематизує інформацію, що характеризує [60, с. 142]: "стан 
і розвиток системи освіти, її матеріально-технічну базу; забезпече-
ність і якісні характеристики викладацького складу системи освіти; 
обсяги фінансових ресурсів, що їх виділяє суспільство для забезпе-
чення функціонування й розвитку системи освіти; контингенти осіб, 
які навчаються, та ефективність роботи системи освіти; досягнутий 
населенням рівень освіти та його доступ до професійної діяльності". 

Для кожного рівня освіти система статистичних показників 
складається з дев'яти груп [60, с. 142-143]: кількість закладів даного 
рівня освіти в цілому і за типами; кількісні і якісні характеристики 
викладацького персоналу; показники стану матеріально-технічної 
бази закладів; показники фінансового забезпечення; кількісні харак-
теристики прийому до навчальних закладів; кількісні характеристики 
контингенту, що навчається; характеристики ефективності процесу 
навчання; кількісні характеристики випуску з даного рівня освіти; 
показники охоплення населення освітою даного рівня. 

Особливу увагу звернемо на методологію соціальної статистики 
щодо визначення ефективності роботи всієї системи освіти в цілому. 
Одним із показників досягнутого населенням рівня освіти та доступнос-
ті населення до здобуття професійної освіти є освітній потенціал суспі-
льства. Освітній потенціал суспільства визначається через "засвоєний і 
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нагромаджений населенням повний обсяг і якість знань та професійних 
навичок" [60, с. 144]. Україна на світовому рівні в рамках Цілей розвит-
ку тисячоліття ставить два завдання у сфері освіти [54, с. 31]: до 2015 
року підвищити порівняно з 2001 роком рівень охоплення освітою; під-
вищувати якість освіти. 

Україна як європейська держава обирає європейські стандарти 
життя та людського розвитку. Маастрихтська угода визначила прозо-
рі кількісні економічні критерії для досягнення цього вибору: стабі-
льність цін; стабільність обмінного курсу; дефіцит бюджету; держав-
ний борг. 

Ми поділяємо думку вчених, що досягти означених цілей на 
шляху розбудови України як європейської держави, яка прагне всту-
пити до Європейського Союзу, можливо за умов досягнення, окрім 
цих економічних критеріїв, також якісних критеріїв у таких напрямах 
[54, с. 38]: розвиток демократії та громадянського суспільства; верхо-
венство права; незалежність засобів масової інформації. 

Покращення означених критеріїв якості, на наше переконання, 
повинне мати системний характер на довгостроковій основі та з ура-
хуванням неперервного коригування умов подальшого формування 
ринку освітніх послуг. 

Експертами Ради Європи прийняті як визначальні у навчанні та 
вихованні учнів наступні властивості [7, с. 41]: формування навичок 
толерантної взаємодії; набування вмінь розв'язання різноманітних 
проблем; автономність у праці та вміння працювати у колективі; 
навички збирання і відбору інформації, її поглибленого аналізу; 
формування мотивації до безперервного учіння; формування здібно-
стей до креативної та інноваційної діяльності; гнучкість та психічна 
стійкість, налаштованість на пристосування і діяльність у незвичних 
чи непередбачуваних ситуаціях і умовах. Стійке мирне співіснуван-
ня в Європі при культурному різноманітті європейської цивілізації 
можливе лише при навчанні та вихованні "таких визначальних цін-
ностей, як визнання Прав Людини, парламентської демократії, толе-
рантності, поваги до чужої думки, а також солідарність, любов до 
ближнього, протистояння егоїзму та споживацькому відношенню до 
життя, почуття відповідальності й дотримання обов'язку, надійність 
у діяльності, відкритість до інших культур, рас і континентів" 
[7, с. 42]. 

Зазначимо, що критерію оцінки росту університетської системи 
освіти можна надати математичний вираз [60, с. 148] та модифікува-
ти його для цілей нашого дослідження: 
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де І„ = г„/»о ~ індекс зміни певного показника у и-му періоді порівняно 
з базовим показником і0 у базовий період; Іо — /(у'їо — 1 — індекс зміни 
певного показника у нульовому базовому періоді; п - індекс інтерва-
лу спостереження. 

Логічно припустити, що університетська система освіти розви-
вається стало за умов, які слугують своєрідним критерієм оцінки ста-
лого розвитку у математичній формі: 

І . + І О 

Л ) 

І . 

І .+ ІО З 
І . + І р 

або 

І К _ < 2 
г„ + ї„ 

( 1 . 1 ) 

та у графічній формі, що наведена на рис. 1.2. 
Підкреслимо, що "поняття індексу в педагогіці та інших науках 

вводиться з огляду на складність самих понять та відсутність прямих 
методів їх вимірювання. Тоді проводять опосередковане вимірювання, 
тобто вимірювання простіших понять, що характеризують вихідне з 
його проявами. Величини, що характеризують прояви вимірюваного 
поняття, називаються індикаторами, а саме поняття - індексами, число-
ві значення яких формуються на основі числових значень відповідних 
індикаторів згідно з певною процедурою синтезу" [53, с. 79]. 

Спираючись на існуючі інформаційні ресурси та статистичні 
бази, можна отримати індикатори зміни для кожного окремого з по-
казників, що характеризують теоретичну модель, систему оцінки 
якості розвитку університетської освіти [34, с. 174-189]. Інтегратив-
ний індекс зміни університетської системи освіти обчислюють за 
формулою [60, с. 262], що конкретизована для цілей дослідження: 

/=17 

ІЗУСО=2Х--І., (1'2) 
7=1 
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де - ваговий коефіцієнт у'-го показника, стовпчики 6, 7 та 8, або 
нормоване значення го показника у порядку, як це зроблено для 
показника центральності, стовпчики 9, 10 та 11 у табл. 1.1; - інди-
катор зміни у'-го показника. 

Децентралізація, ринок освітніх послуг 

Рис. 1.2. Графічна форма критеріїв оцінювання 
сталого розвитку університетської системи освіти 

Визначення співвідношення пріоритетів стратегічного розвитку 
управління університетом в сучасних соціально-економічних умовах 
дас: ректор Санкт-Петербурзького державного електротехнічного 
університету "Ленінградський електротехнічний інститут" (ЛЕТІ) 
Д.В. Пузанков [46; 47], що можуть слугувати критеріями оцінки роз-
витку. У табл. 1.2 також наведені запропоновані нами пріоритети, що 
можуть слугувати своєрідною системою критеріїв оцінки сталого 
розвитку управління університетом. 

Рівень університетської освіти не піддається абсолютному та 
однозначному кількісному вимірюванню, оскільки визначається і 
міняним рівнем соціально-економічного розвитку країни, реальними 
доходами і обсягами споживання матеріальних і духовних благ і по-
слуг, а також різними рівнями розвитку потреб людини. Оскільки 
Інноваційним змістом зміни університетської освіти є акцент на роз-
виток особистості, то розглянемо існуючу практику оцінювання осо-
бистості через оцінювання рівня життя. 
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Таблиця 1.1 
Спорідненість систем параметрів вимірювання розвитку 

університетської системи освіти 

Найменування параметрів, які наведені у таблицях 
2 . 2 , 2 . 3 , 2 . 4 , 4 . 1 , 2 . 5 , А 1 , 6 . 1 , 6 . 8 

Групи нормованих 
параметрів 

2 . 2 2 . 3 2 . 4 4 . 1 2 . 5 2 . 6 6 . 1 6 . 8 Рейтинг 
Вагові 

коеф. № 

N 1 

А В В , - - Н , 6 0 , 1 2 

N 1 2 , А, 
А 2 

В 2 - О Б Р В Н 2 5 0 , 1 4 

2.2 
В 3 О В 

N 2 

2 4 

А5 

В 3 О В Р В 

Н 4 

2 4 

В 4 

С , 

Р З 3 0 , 1 6 

N 5 2 А 

А І 5 В 5 Ог Р 2 

Н 5 N 5 2 А 

А А В 6 
С 4 

Н 5 

А З 

N 4 2 3 А9 В 7 - Р , 
Р 4 
Р 5 

Н З 2 0 , 2 

N 5 2 7 

А Ю 

А7 
В 8 С Б • З 

Р , Н Е 1 0 , 2 3 N 5 2 7 

А І 6 В 9 

С 3 

Р , Н Е 1 0 , 2 3 

А 4 В Ю С 5 

А„ В „ 

N 3 2 В А 1 2 В12 
С 2 

О Ю Р 7 3 0 , 1 6 

А14 
В І З 

С 2 
Р 7 3 0 , 1 6 

А14 
В И 

N7 2 6 А , З В , 5 - -

В І Є 

0 9 4 0 , 1 5 
В 1 7 

0 9 4 0 , 1 5 
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Таблиця 1.2 
Пріоритети сталого розвитку управління університетом 

Пріоритети сталого розвитку управління 
університетом 

Межі чи спів-
відношення 
За 

ЛЕТІ 

Навчально-виховний процес 

Науково-дослідна діяльність 0,9 

Регіональний ринки освітніх та 
Національний та міжнародний наукових послуг 

м 
0,8 

Централізація 

Децентралізація 
- управління 

0 3 

0,7 

Консерватизм 

Диверсифікація 
діяльності 

0,4 

с, 
Реактивне 

Випереджаюче 
• управління 

0,2 
0,8 

Управління 
неперервним розвитком 

системою контролю 

У світовій практиці оцінки рівня життя населення як гранично-
Критичні показники використовуються [60, с. 247]: співвідношення 
ДОХОДІВ верхньої і нижньої децильних груп населення - 10:1; частка 
Місслсння, яка живе за межею бідності, - 10%; співвідношення міні-
мальної і середньої заробітної плати- 1:3; рівень безробіття - 8-10%; 
вумпрний коефіцієнт плідності (середнє число дітей, народжених 
ЖІНКОЮ у дітородному віці) - 2,14-2,15; умовний коефіцієнт депопу-
ЛІЦІЇ (відношення числа померлих до числа народжених) - 1; частка 
ІСІб, с тарше 65 років, у загальній чисельності населення - 7%. Для 
ЩМІрювання рівня та характеру розвитку університетської системи 
(Мііти доцільно залучати рейтингові оцінки, де як гранично-критичні 
Нвкаїники, на нашу думку, слід використовувати показники, що на-
йдені у табл. 1.3 та у графічній формі на рис. 1.3. 



28 Мещанінов Олександр Павлович 

Т а б л и ц я 1 .3 
Г р а н и ч н о - к р и т и ч н і п о к а з н и к и в и м і р ю в а н н я р і в н я 

т а х а р а к т е р у р о з в и т к у у н і в е р с и т е т с ь к о ї с и с т е м и о с в і т и 

0 Гранично-критичні показники 
Значення 

0 Гранично-критичні показники 
Межі Унормоване 

Співвідношення доходів науково-педагогічного 
персоналу та усіх інших працівників 3:1 

75 

2 5 

Ог Частка фінансування розвитку досліджень 30% 
ЗО 

7 0 

Оз 
Співвідношення мінімальної і середньої 
заробітної плати 1:2 

3 3 

6 7 

04 
Рівень невдоволення випускників університету 
роботою, у тому числі не за фахом 25-30% 

25-І- ЗО 

7 5 - 7 0 

Сумарний відсоток шлюбів з числа студентів 
університету протягом терміну навчання 5% х 10 

5 x 1 0 

5 0 

Об 
Умовний коефіцієнт депопуляції (відношення 
числа студентів, що перервали навчання, до 
числа студентів, поновлених на навчанні) 

70% 
7 0 

3 0 

От 
Частка осіб, старших 65 років, у загальній 
чисельності працівників університету 5% х 10 

5 x 1 0 

5 0 

Оз 
Рівень невдоволення студентів університету 
умовами та недостатності мотивації до 
успішного навчання 

5% х 10 
5 x 1 0 

5 0 

Частка осіб, які пройшли вступне тестування та 
не вступили до університету, у загальній чисе-
льності першокурсників за держзамовленням 

30% 
ЗО 

7 0 

Ию 
Частка студентів, які перемогли у міжнародних 
конкурсах, здобули фанти на навчання чи 
стажування, х 100 

0,5% х 100 
0 , 5 x 1 0 0 

5 0 
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І'ис. 1.3. Графічна форма оцінки рівня та характеру розвитку 
університетської системи освіти за гранично-критичними показниками 

Особливо слід наголосити, що концепція сталого розвитку універ-
і шгісі.кої системи освіти перетворює свідомість, стає сучасною філосо-
фі) іо університетської освіти, яку неможливо вимірювати. А мета оцінки 
інивитку полягає в оцінці потенціалу університетської освіти. Слід від-
ІМЙЧИТИ, що системи оцінки якості розвитку університетської освіти 
містять значну кількість параметрів, для яких вибір показників є достат-
ньо дискусійним, та потребують подальшого окремого дослідження, у 
німу числі і в межах педагогічної науки та соціальної статистики. 

Організаційно-педагогічна модель розвитку університетської 
осипи с відкритою багаторівневою системою, де компоненти (рівні) 
якісною моделювання органічно доповнюються кількісними моделя-
ми, індексами, індикаторами та критеріями оцінки, що збагачують в 
умовах невизначеності можливості прийняття ґрунтовних, відповіда-
І І І . І ІИХ рішень на усіх рівнях та етапах життєдіяльності. 

багаторівнева організаційно-педагогічна модель сталого розвит-
ку інноваційної університетської системи неперервної випереджаю-
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чої освіти, у підґрунтя якої покладені три найголовніші концептуаль-
ні положення: дієве визнання зверхності права на розвиток як окре-
мих особистостей, так і колективів вчених і освітян та університетсь-
кої системи в цілому; принцип сталого розвитку системи, коли ко-
жен її компонент, ефективно використовуючи право на власний роз-
виток, в той же час не порушує право на розвиток інших; свобода 
вибору та діяльності кожного з компонентів університетської систе-
ми освіти в межах, які визначають перші два положення, тобто право 
на розвиток та принцип сталого розвитку. 

Цілісна система соціально-педагогічних та методичних поло-
жень, принципів, індексів, моделей оцінки якості та критеріїв, що 
утворюють комплекс методик вимірювання розвитку університетсь-
кої освіти відповідно до стратегії сталого розвитку, включаючи мето-
дики: рейтингової оцінки пріоритетів в управлінні змінами, що ґрун-
тується на методології інструментальної оцінки корпоративної куль-
тури; оцінки розвитку, що базується на методології виміру індексу 
людського розвитку; оцінки раціональності управління університет-
ською освітою як балансу між власними зусиллями університету та 
зовнішнім забезпеченням, в тому числі державним; оцінки якості, що 
ґрунтується на моделі самооцінки якості за європейською системою 
акредитації, яка адаптована до різних етапів розвитку у перехідних 
умовах соціально-економічних перетворень в Україні. 

Ключове положення про те, що домінуючий погляд на розвиток 
університетської освіти з позиції її ефективності доповнюється раціо-
нальністю вибору між альтернативами та утверджується доцільністю 
стратегії, заснованої на принципах сталого розвитку, які набули глоба-
льного значення у документах і діяльності світових організацій, таких 
як Міністерство освіти і науки України, ООН, ЮНЕСКО, МВФ, ЄС. 
На відміну від стратегії ефективності, стратегія сталого розвитку спря-
мована, по-перше, на майбутні покоління, оскільки передбачає свобо-
ду розвитку сучасного покоління, але не за рахунок наступних поко-
лінь, а по-друге - на свободу вибору. Поширення цих принципів на 
університетську систему освіту дозволить зменшити кризу розвитку і 
пов'язані із цим соціальні напруження у майбутньому, сприяти підне-
сенню громадської ролі освіти у суспільстві, збалансувати економічне 
зростання із соціальним розвитком, забезпечивши сталий розвиток та 
гармонізацію всього суспільства. 

Таким чином, наведені системи показників, чинників утворюють 
відповідні рівні, рівень вимірювання чи оцінки в моделі розвитку універ-
ситетської освіти, що містить критерії розвитку. Виділяємо такі рівні 



Методики оцінки розвитку університетської' освіти 31 

моделі розвитку університетської системи освіти: концептуальні моделі 
місія та мета як взірець бажаного майбуття: навчаючи вчимося та вмін-

ня нічно вчитися для всіх; теоретична модель оцінки якості закладу як 
еукуиність груп показників, чинників, принципів, за умов дотримання 
яких на шляху сталого розвитку буде реалізована місія та досягнута ме-
ти; критерії оцінки сталого розвитку університетської системи освіти у 
математичній (1.1) та графічній формах (рис. 1.2); пізнавальні моделі 
оцінки напрямів підготовки (спеціальностей) (табл. 1.4) та закладів 
(табл. 1.5, 1.6) з визначенням ступеня впливу різних чинників на якість 
питої освіти у математичній (1.2) та табличній формах (табл. 1.6); пріо-
ртсти та критерії сталого розвитку управління університетом (табл. 
1.2); прогностична модель вимірювання рівня та характеру розвитку за 
системою гранично-критичних показників, чи критеріїв, оцінки розвит-
ку університетської освіти (табл. 1.3), що зорієнтована на визначення 
характеру цих змін на певному інтервалі спостереження (рис. 1.3). 

Таблиця 1.4 
Групи показників для акредитації спеціальностей 

N Назва групи 

N. Умови здійснення освітньої діяльності 

м, Якість підготовки фахівців 

N. Інформаційне забезпечення навчального процесу 

N4 Забезпечення навчальної діяльності науково-педагогічних кадрів 

N. Наукове забезпечення навчальної діяльності 

N . Матеріально-технічна база 

N7 Академічні зв'язки 

Т а б л и ц я 1.5 
Г р у п и п о к а з н и к і в для акредитаці ї закладу 

г Назва групи 

2 , Загальні положення 

2 , Якість підготовки фахівців 

2 . Забезпечення навчальної діяльності науково-педагогічних кадрів 

І4 Навчально-методичне забезпечення 

2« Наукове забезпечення навчальної діяльності 

2 . 
Міжнародні зв'язки та забезпечення конкурентоспроможності на світовому 
ринку праці 

1, Матеріально-технічна база та перспективи її розвитку 

2 . Соціальне забезпечення і гарантії 
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Таблиця І .(і 
Ступінь впливу різних чинників на якість вищої освіти 

Експерти -
ПВС ВНЗ 
Харкова 

Експерти -
співробітни-
ки Держінс-

пекції 

Узагальнені 
дані 

А Назва чинника 
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. у
се

ре
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 %
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 %
 

3 X X X X X 
X X 1->а» о а. 

А, 
Здібності студентів (інтелект, 
пам'ять, увага) 

1 4 , 7 5 1 11,4 2 
13 ,07 

5 
1 

Аг 
Наявність у студентів мотивації 
до успішного навчання 

7 , 5 0 6 11,6 1 9 ,55 2 

Аз 
Наявність у професорсько-викладацького 
складу (ПВС) 
мотивації до успішної діяльності 

9 , 5 3 9 , 2 4 9 ,35 3 

А 4 
Наявність у ВНЗ системи управління якістю 
вищоі освіти 

7 , 0 0 7 10 ,00 3 8 , 5 4 

А5 Рівень якості навчальних планів і програм 5 , 2 5 10 5 , 4 0 8 5 ,32 9 

АЕ Рівень конкурсу при вступі до ВНЗ 7 , 7 5 4 - 5 4 , 8 9 -10 6 , 2 7 5 8 

А? Рівень фінансового становища ВНЗ 5 , 7 5 8-9 4 , 8 9-10 5 , 2 7 5 10 

АА 
Рівень затребуваності випускників ВНЗ 
на ринку праці 1 0 , 5 0 2 4 , 6 11 7 , 5 5 6 

Аз Якість ПВС ВНЗ 7 , 7 5 4-5 8 ,6 6 8 , 1 7 5 5 

АЮ 
Наявність у ВНЗ сучасної матеріально-
технічної бази 

5 , 7 5 8-9 8 ,8 5 7 , 2 7 5 7 

Аи 
Рівень забезпеченості студентів навчально-
методичною літературою 

4 , 5 0 12 6 7 5 ,25 11 

А,2 Рівень соціальних умов життя студентів 3 , 2 5 13 3 ,8 12 3 , 5 2 5 13 

Аіз Рівень міжнародних зв'язків ВНЗ 2 , 5 0 14 2 ,4 1 5 2 ,45 15 

АІ4 
Рівень соціально-економічного стану 
в країні 2 , 0 0 1 5 3 ,6 13 2 ,8 14 

АІ5 
Рівень наукових досліджень, 
що проводяться у ВНЗ 

5 , 0 0 11 3 ,00 14 7 4 , 0 0 12 

Аів Рівень автономності в діяльності ВНЗ 1,50 16 2 , 0 0 16 1 ,75 16 


