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ОСВІТИ 

 

Відповідальність за гарантію якості вищої освіти, в першу чергу, 

покладається на самі університети, тим самим, створюється база для реальної 

відповідальності академічної спільноти країни. 

Ключова роль академічної спільноти – керівників університетів, 

викладачів, науковців, адміністративного персоналу – у втіленні в життя 

принципів Європейського простору вищої освіти. 

Соціальна роль університету включає інформування громадськості щодо 

рівня викладання та навчальних можливостях для студентів. Інформація 

повинна бути точною та доступною, вона не повинна використовуватися лише 

в маркетингових цілях. Університет повинен дотримуватися вимог 

неупередженості та об'єктивності. 

Головним ресурсом навчального процесу в університеті є викладачі. Тож 

важливо, щоб вони мали повноцінні знання і розуміння навчального предмета, 

необхідні вміння та досвід для ефективної передачі знань студентам в межах 

навчального процесу, а також для організації зворотного зв'язку з приводу 

якості викладання. Університет повинен гарантувати, що, в разі зарахування 

нових співробітників, вони будуть мати, принаймні, мінімальний рівень 

необхідної компетенції. 

Викладачі повинні цінувати свій професіоналізм, а також мати можливість 

вдосконалення і розвитку педагогічної майстерності. Університет повинен 

надавати викладачам можливість професійного зростання.  

Система гарантії якості викладання і компетенції викладачів включає: 
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- здійснення набору персоналу;  

- просування професорсько-викладацького складу по службі;  

- інноваційні поліпшення роботи з викладачами;  

- розвиток здібностей і підвищення кваліфікації (компетентності) 

викладачів;  

- заохочення і визнання ініціативи та участі викладачів в діяльності щодо 

забезпечення якості підготовки випускників; 

- забезпечення соціального захисту викладачів. 

Конкурсний відбір є основним механізмом прийому на роботу науково-

педагогічних працівників, а також продовження термінів їх перебування на 

посаді. В цьому аспекті важливими показниками є: кадрові дані, рівень 

кваліфікації, інформація про необхідний досвід роботи, необхідні професійні 

компетентності, психологічно професійно важливі якості (специфіка мислення, 

темперамент)  

Система оцінки якості діяльності викладачів – це система педагогічна. Її 

функціонування пов'язане з реалізацією низки педагогічних завдань: 

1) формуванням у викладачів цілісної системи наукових знань про природу 

науково-педагогічної діяльності; 

2) оволодінням викладачами прийомами і способами самооцінки і оцінки 

якості діяльності; 

3) розвитком рефлексивних здібностей викладача; 

4) формуванням у викладачів потреби до самооцінки науково-педагогічної 

діяльності; 

5) розвитком у викладачів прагнення і здатності до самопізнання, 

оволодіння прийомами і методами вдосконалення якості діяльності. 

Оскільки робота викладачів університету складна і багатогранна, 

орієнтована на надання освітніх послуг різним категоріям слухачів, то аналіз її 

якості повинен враховувати думки студентів, колег і адміністрації навчального 

закладу. Проведення аналізу викладання вимагає застосування відповідної 
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методики, яка враховувала б особливості освітньої діяльності навчальних 

закладів. 

Важливою складовою гарантії якості викладацького складу є досягнення 

достатнього рівня педагогічної кваліфікації та постійне її підвищення. У 

багатьох викладачів підвищення педагогічної кваліфікації викликає неповне 

розуміння, труднощі і, як наслідок, заперечення. Комусь з викладачів необхідна 

психологічна підтримка; частина викладачів не відмовилася б від 

індивідуальних консультацій педагогів - практиків, від участі в семінарах; 

багато хто готовий пройти підвищення кваліфікації за цим напрямком. 

Позитивне значення може мати бажання уникнути негативної оцінки при 

черговій атестації, обрання на посаду, а також деякі інші стимули морального 

та матеріального плану. Не заперечуючи домінуючого значення внутрішніх 

мотивів, не можна недооцінювати і роль мотивів, пов'язаних із зовнішніми 

стимулами. Серед них відзначимо схвалення колег та зацікавленість керівників 

університету. 

Гарантією якості викладацького складу слід вважати його розвиток, що  

передбачає: 

- спадкоємність розвитку професійних якостей викладачів, навчання в 

різних формах (майстер-клас, педагогічна майстерня, відкритий семінар, участь 

в науково-практичних конференціях); 

- організаційно-методичну підтримку педагогічних новацій; 

- послідовну реалізацію адекватних методів стимулювання науково-

педагогічного зростання викладачів. 


