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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід України до ринкової економіки, офіційно зат'

верджений рішенням ЄС, і підписання Болонської декла'

рації — кардинальний перелом не тільки в стилі та мето'

дах господарювання, а ще радикальні зміни в освітньому

простору держави, призначенням якого стає, з однієї сто'

рони, професійна підготовка та перепідготовка фахівців

для задоволення потреб ринку праці, а з другої, підготов'

ка нової генерації державних службовців для ефективного

регулювання ринковою економікою. Тобто значущості в

нашій державі набувають процеси надання освітніх послуг

[1; 2; 3], які поєднують людину (особистість), яка навчаєть'

ся в продовж життя, ринок як середовище, де знання (їх

передача освітніми послугами) набувають властивості то'

вару, і державу, яка регулює ці відносини. Для державно'

го регулювання освітніх послуг на всіх рівнях неперервної

освіти й з метою забезпечення конституційного права лю'

дини на здобуття якісної освіти в Україні впроваджуються

необхідні державні механізми: прийняття відповідних за'

конів; розробка державних стандартів для всіх рівнів осв'

іти; ліцензування навчальних закладів, які планують

здійснювати освітні послуги відповідно державним стан'

дартам; незалежний державний контроль рівня якості на'

дання освітніх послуг. В зв'язку з чим виникають питання:

"Наскільки досконала така система регулювання освітніх

послуг в Україні та чи відповідає вона тенденціям розвит'

ку освіти в Європі і Світі?".
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Щоб вижити й успішно розвиватися в умовах ринкової

економіки, люди в конкретній державі повинні вчитися зі

швидкістю, що перевищує швидкість змін, які відбувають'

ся в економіці цієї країни [4; 5].

Такі процеси диктують необхідність визначення, гар'

монізації та затвердження нормативно'правового забез'

печення в галузі освіти з урахуванням вимог міжнародної

та європейської систем стандартів та сертифікації [2; 10;

11].

Як вказано в роботі [2], у цьому контексті реформу'

вання вищої освіти України бажано проводити з урахуван'

ням вимог Міжнародної стандартної класифікації занять

(ISCO'88 (МСКЗ)), Міжнародної стандартної класифікації

освіти (ISCED'97 (МСКО)), Міжнародного стандарту якості

серії ISO 9000 та вимог, що базуються на стандартах FEANI

(Європейська федерація національних технічних асоці'

ацій), а також критеріїв і стандартів, які мають узгодити

країни'учасниці Болонського процесу.

Болонський процес полягає в тому, що країни'учас'

ниці зобов'язалися до 2010 р. привести свої освітні сис'

теми у відповідність до певного єдиного європейського

стандарту.

Важливим етапом в цьому процесі стала Постанова Ка'

бінету Міністрів України "Про розроблення державних

стандартів вищої освіти" [7], де визначено вимоги до дер'
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жавної та галузевої компонент

стандартів вищої освіти, а та'

кож вимоги до стандартів

вищої освіти вищих навчаль'

них закладів.

Стан і розвиток національ'

них систем стандартизації,

сертифікації та метрології є

одним із чинників, від якого

залежить національна, зокре'

ма економічна, безпека дер'

жави. Тому Уряд України

впроваджує політику забезпе'

чення більшої відповідності

державних стандартів освіти

вимогам ринку для забезпе'

чення й посилення ринкових

позицій у міжнародному роз'

поділі освіти.

Основними завданнями

вищого навчального закладу є

якість освітніх послуг, які він

надає, та якість випускника

конкретного освітньо'кваліф'

ікаційного рівня. Для досяг'

нення поставлених цілей ви'

щий навчальний заклад пови'

нен організувати свою

діяльність так, щоб тримати

під контролем усі адміністра'

тивні та людські фактори, які

впливають на якість.

Тобто, з одного боку, якіс'

на вища освіта як вершина

підготовки масових професій

висунула вимоги якості до ба'

зової загальної освіти (шко'

ли), яка в свою чергу сформу'

лювала вимоги якості відносно дошкільної освіти (рух ви'

мог якості вниз), а з іншого, змінилися вимоги якості до

післядипломної освіти та системи підвищення кваліфікації

(рух вимог якості вверх) [6; 7; 8]. Іншими словами, діалек'

тично стала утворюватися та динамічно почала функціо'

нувати й розвиватися система державного рівня "Неперер'

вна освіта", яка почала висувати на перший план вимоги

неперервності й масовості (впродовж життя), якості, на'

ступності, сумісності та оптимальності в освіті. Це в свою

чергу поставило проблеми впровадження нормативно'пра'

вового регулювання та актуалізації всієї системи стандартів

неперервної освіти України (табл. 1).

У роботі [1] зроблений аналіз моделей якості освітніх

послуг, які надають навчальні заклади всіх рівнів неперер'

вної освіти України. Стислий формалізований результат

аналізу типових моделей освітніх послуг, їх прикладів і

оцінки якості представлено у табл. 2.

Як бачимо з табл. 2, з позиції контролю якості для ма'

сових і типових освітніх послуг існує три узагальнені ос'

новні моделі:

— модель 1 (найкраща) — "Перший вчить, другий от'

римує (вчиться), а контролює третій, незалежний";

— модель 2 (добра) — "Перший вчить, другий отри'

мує (вчиться) і сам контролює";

— модель 3 (задовільна, або незадовільна) — "Пер'

ший вчить, другий отримує (вчиться) і перший контролює".

Прикро констатувати, що освітні послуги за моделлю

3 є масовими в нашій державі.

Як бачимо з табл. 1, нормативно'правова база щодо

регулювання неперервної освіти України розроблялась

різними робочими групами фахівців і впроваджувалась з

1991 по 2004 роки. Ретельний аналіз законів та стандартів

(табл. 1) з урахуванням вимог, які висуває неперервна ос'

віта, особливо щодо її якості (табл. 2), дає можливість

сформулювати проблеми й зроби наступні узагальнюючі

висновки:

1) вказані закони й стандарти не створюють єдину сис'

тему регулювання неперервною освітою в державі, тому що:

— не розроблені всі необхідні закони та стандарти

(табл. 1);

— вони мають різний рівень глибини та структуру роз'

робки;

— недостатньо простежується їх наступність та суміс'

ність;

— в них практично відсутні механізми оцінки якості ос'

віти (у деяких відповідних нормативно'правових докумен'

тах слово "якість" не вживається взагалі);

2) у законах і стандартах взагалі відсутні механізми їх

актуалізації;

3) відсутня методологія розробки державних стан'

дартів неперервної освіти;

4) відсутній незалежний контроль якості навчання тих,

хто вчиться, при переході на новий рівень неперервної ос'

віти.

Формально неперервне навчання — це комбінація

знань та вмінь, придбаних у минулому та змінених у тепе'

рішньому рівні, неперервної освіти на основі нових і необ'

хідних знань з набуттям інтегрованого планового резуль'

тату К(it) відповідно державним стандартам:

К(іt) = P(to) + F(tn, tt)    (1),

Таблиця 1.
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де K(it) — результат останнього об'єднання та інтег'

рування раніше набутих і нових знань, умінь та життєвого

досвіду;

it = to + (tn + tt) — інтегральний відтинок часу, витра'

чений на отримання раніше набутих і нових знань, умінь та

життєвого досвіду;

P(to) — знання, вміння та практичні навички, отримані

в минулому;

to — час, витрачений на отримання знань, умінь та жит'

тєвого досвіду в минулому;

F(tn, tt) = F(tn) + F(tt) — нові актуальні та необхідні

знання F(tn), вміння та життєвий досвід F(tt), які треба до'

дати (інтегрувати) до раніше набутих P(to) для переходу

людини в нову пізнавально'практичну якість (її підйому на

якісно новий ступінь знань і вмінь) конкретного рівня не'

перервної освіти;

tn — час, витрачений на отримання нових знань F(tn);

tt — час, витрачений на відпрацювання нових вмінь та

об'єднання їх у життєвий досвід F(tt).

Загальноосвітні середні, вищі навчальні заклади та

інститути післядипломної освіти України у своїй більшості

поки що надають учням, студентам та фахівцям програ'

мові знання F(tn). Вони дуже слабко враховують попе'

редні, раніше набуті знання P(to). Отже, індивідуальне

(особисто'орієнтоване) навчання сьогодні є більше дек'

ларацією, ніж реально діючою системою. Це підтверд'

жується тим, що механізми особисто'орієнтованого на'

вчання не прописані у нормативно'правових документах

(табл. 1).

ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ

Згадаємо, що під стан'

дартизацією розуміють при'

ведення об'єктів будь'якої

сфери людської діяльності до

єдиного для них комплексу

критеріїв з дотриманням ви'

мог якості, точності й взаємо'

замінності [10]. Керуючись

цим визначенням, маємо

стверджувати, що в умовах

сучасної цивілізації, яка побу'

дована на технічному фунда'

менті, все, що належить до

поняття стандартизації у

сфері матеріального вироб'

ництва, застосовується й до

поняття "навчання", яке по'

требує своєї системи стан'

дартів [2, 4]. Виходячи з ви'

щесказаного; розробка інтег'

рованої системи державних

стандартів неперервної освіти

нового покоління потребує:

приведення законів щодо ос'

віти в рамки єдиної методо'

логії та структури; ліцензуван'

ня складових якості освіти;

інспектування та незалежний

контроль якості освітніх по'

слуг для всіх рівнів неперерв'

ної освіти. Разом такий підхід

визначає сучасну стратегію

державного регулювання ос'

віти України.

Розглянемо проблеми

розробки інтегрованої систе'

ми державних стандартів неперервної освіти нового поко'

ління та шляхи їх вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Яскравим вінцем зусиль у вирішенні проблем стандарти'

зації випуску якісних товарів і послуг (далі нас цікавлять тільки

освітні послуги) є прийняття світовим співтовариством міжна'

родного стандарту управління якістю ISO 9000 [2; 10; 11].

Серія стандартів ISO 9000 є узагальненням національних і

міжнародних стандартів із систем якості. Стандарти ISO 9000

визнані практично в усьому світі й прийняті як національні

стандарти більше ніж у 70 країнах. Перший варіант стандар'

ту ISO 9000 був опублікований Міжнародною організацією

стандартизації (ISO) в 1987 р., після чого він кілька разів пе'

реглядався. Чинний нині варіант — ISO 9001:2000. Суттєвою

відмінністю нової редакції стандарту від попередніх є вимога

неперервного поліпшення якості та підхід до опису підприє'

мства на основі технологічних (бізнес) процесів.

Серія стандартів ISO 9000 охоплює кілька стандартів

систем забезпечення якості. Вони розробляються Міжна'

родною організацією стандартизації й мають той же зміст,

що й відповідні європейські стандарти, а також національні

стандарти у низці країн (в Україні теж). В основу системи

стандартів ISO 9000 покладено такі концепції управління

якістю, які необхідно взяти за основу розробки нового по'

коління стандартів неперервної освіти:

1. Спрямованість на споживача (замовника). Рівень

якості встановлює споживач, тому організація, що надає

послуги, має всіляко акцентувати свою увагу на дослі'

дженні проблем, потреб і очікувань споживача.

Таблиця 2. Моделі типових освітніх послуг у неперервній освіті
України
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Інвестиції: практика та досвід № 24/200978

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Зауваження 1. Освітні послуги замовляє держава,

підприємства, установи та фізичні особи. Але її отримує

конкретна особа, яка бажає за оплачену освітню послугу

мати своє K(it). Чи є в Україні постійно діючий та ефектив'

ний механізм вивчення (дослідження) цих потреб і про'

блем, який визначає рівень K(it)? Чи доводяться ці дослід'

ження до навчальних закладів? Як реагують навчальні зак'

лади на потребу ринку праці? Чи прописаний цей механізм

у державних стандартах освіти? Виходячи з робот [2; 7; 8]

ці процеси на шляху становлення.

2. Системний підхід. Управління якістю продукції

здійснюється шляхом керування процесами її виробницт'

ва, взаємопов'язаними в погоджену систему.

Зауваження 2. Система освітніх послуг починається,

коли батьки для дитини вперше її замовили у дошкільному

закладі чи у фізичної особи і дитина отримала перший блок

знань P(to). Далі впродовж життя людина буде отримува'

ти освітні послуги, які їй буде замовляти держава, підприє'

мства або вона сама по принципу P(to)+F(tn,tt). Вони бу'

дуть різноманітні, як саме життя. Але відповідно до віку

людини всі послуги повинні бути взаємозв'язані в одну живу

розвиваючу систему з необхідними процесами управління

якістю. Ця система (спираючись на системний підхід) по'

винна перевищувати швидкість змін, які відбуваються на

ринку праці та у реальній економіці. Тоді необхідно зв'я'

зати (розширити, доопрацювати та об'єднати єдиною сис'

темною політикою) низку стандартів освіти України, до

яких є значні претензії, в одне ціле та живе (табл. 1).

3. Методи роботи процесів у рамках системи управлі'

ння визначаються загальною політикою та головною ме'

тою організації, які затверджуються вищим керівництвом,

що забезпечує справу реалізації цієї політики та цілей не'

обхідними ресурсами.

Зауваження 3. Роль держави у формуванні політики в

наданні освітніх послуг найзначніша. Вона формулює по'

треби і необхідні ресурси. Вона є основним замовником

освітніх послуг (табл. 1, 2). Фактично політика держави

визначає, чи потрібен їй постійно зростаючий інтелект

нації, який визнає її місце на світовій арені, чи ні. Якщо

потрібен, то які ресурси необхідно виділяти, а які залуча'

ти. При цьому держава має право контролювати ефек'

тивність використання виділених державних ресурсів і ви'

магати відповідного рівня якості освіти.

4. Залучення та підготовка кадрів. Реалізація завдань,

поставлених перед підприємством, можливо тільки у випад'

ку адекватної роботи працівників на всіх рівнях системи.

Зауваження 4. Кадри вирішують все, як кажуть вожді.

В системі освіти щодо кадрів складається враження, що

управлінці усіх рівнів освіти народжуються самі по собі.

Насправді відбувається за прислів'ям — швець без чобіт.

В Україні можна за політичними або якимись іншими мо'

тивами призначити на керівну посаду в освіті будь'якого

фахівця й мріяти, що якісна освіта прийде сама по собі.

Прийшов час створити державний механізм підготовки, пе'

репідготовки та призначення на відповідні керівні посади

управлінські кадри в освіті. При цьому заборонити призна'

чати кадри в системі освіти без спеціальної фахової підго'

товки та без відповідної атестації, як це робиться в розви'

нутих країнах світу [2, 7, 8].

5. Безперервне вдосконалення. Оскільки потреби спо'

живачів та інших зацікавлених сторін безупинно зроста'

ють або змінюються, організація має встигати за цими

змінами, забезпечуючи безперервне зростання внутріш'

ньої якості своїх виробничих та управлінських процесів.

Зауваження 5. Безперервне вдосконалення [5; 6], це

найголовніша претензія до всіх державних стандартів ос'

віти, перелічених вище. Державі вкрай необхідний динам'

ічний механізм актуалізації державних стандартів освіти.

Якщо змінились вимоги до фахівця конкретної спеціаль'

ності, то система повинна спрацювати (враховуючи спе'

цифіку навчання усіх рівнів) шляхом автоматичного запус'

ку процедури необхідних змін (актуалізації) до всіх дер'

жавних стандартів, які в свою чергу спричинять внесення

змін у необхідні методичні, педагогічні, технічні, фінансові

системи забезпечення навчального процесу. Де головним

є процес забезпечення якості освіти. В усіх державних

стандартах освіти цей механізм взагалі відсутній.

6. Прийняття управлінських рішень на основі фактич'

них даних. Процес безперервного вдосконалення має спи'

ратися на показники, отримані в результаті об'єктивних ви'

мірювань фактичного стану системи якості, якості про'

дукції та послуг.

Зауваження 6. Відповідно щодо моделей якості ос'

вітніх послуг (табл. 2) зрозуміло, що тільки перша модель

— "Перший вчить, другий отримує, а контролює третій, не'

залежний" дозволяє об'єктивно оцінити стан якості осві'

ти. Якість прийнятих рішень залежить від об'єктивності

зібраних даних. Відповідно третьої моделі якості освітніх

послуг (масової) держава отримує фактично повністю суб'

'єктивні (невірні) данні й на їх основі приймає помилкові

(суб'єктивні), але вкрай необхідні й важливі рішення щодо

управління освітою в Україні.

7. Взаємовигідні стосунки з постачальниками. Якість

продукції визначається якістю вхідної сировини, матері'

алів, об'єктивної інформації та грунтується на встановленні

принципових і партнерських відносин з постачальниками.

Зауваження 7. Це дійсно важлива системна концепція,

яка в стандартах якості визначає незалежну перевірку

вхідного та вихідного контролю якості освіти. Так, почат'

кова школа перевіряє (робить вхідний контроль якості)

відповідність критеріям якості у дитини, яка пройшла на'

вчання та виховання у дошкільному навчальному закладі,

або наскільки батьки підготували дитину до школи. Згідно

такої перевірки дитину зараховують до початкової школи

чи повертають на донавчання. Це дуже важливо, бо в дер'

жаві з'являється незалежна система, яка пред'являє одна'

кові вимоги до батьків і дошкільним навчальним устано'

вам. Якщо непідготовлену дитину візьмуть у початкову

школу, вона знизить рівень навчання всього класу. Це може

привести до невиконання вимог якості навчання при другій

перевірці, коли початкова школа буде переводити (здава'

ти) учнів у загальноосвітню школу. Фактично у державі по'

трібно створити систему незалежного контролю якості

освіти формально представленою (2). Така система потре'

бує в першу чергу законодавчого регулювання від держа'

ви. Вона не потребує додаткових установ, структурних

підрозділів чи додаткових кадрів. Вона вводить необхідні

додаткові функції незалежного контролю (системного дер'

жавного незалежного тестування) при переході з одного

рівня навчання на другий, який проводиться на початку

навчального року фахівцями навчальних установ, які прий'

мають нових учнів, студентів та фахівців (вхідний конт'

роль). Такий вхідний контроль виявляє у конкретної лю'

дини, яка буде далі навчатися, Pn(to) і дає можливість

сформувати індивідуальну програму надбання Fn+1(tn,tt).

Навчання та виховання впродовж життя формально

виглядає таким чином:

К(іt) = B1{P0(to) + F1(tn, tt)} + C1 + B2{P1(to) + F2(tn, tt)} + C2 +   (2),

B3{P2(to) + F3(tn, tt)} + C3 + B4{P3(to) + F4(tn, tt)} + C4 +

B5{P4(to) + F5(tn, tt)} + C5 + B6{P5(to) + F6(tn, tt)} + C6 +

B7{P6(to) + F7(tn, tt)} + C7 + B8{P7(to) + F8(tn, tt)} + …

де: B1 — блок знань та вмінь, придбаний у дошкільно'

му навчальному закладі або в родині;

С1 — незалежний державний контроль підготовки ди'

тини до школи;
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В2 — блок знань та вмінь, придбаний у початковій

школі відповідно державному стандарту;

С2 — незалежний державний контроль підготовки учня

до базової загальноосвітньої школи відповідно державно'

го стандарту;

В3 — блок знань та вмінь, придбаний у базовій загаль'

ноосвітній школі відповідно державному стандарту;

С3 — незалежний державний контроль підготовки учня

до старшої загальноосвітньої школи відповідно держав'

ного стандарту;

В4 — блок знань та вмінь, придбаний у старшій загаль'

ноосвітній школі відповідно державному стандарту;

С4 — незалежний державний контроль (зовнішнє сер'

тифікаційне тестування, яке вводиться в державі і вже

мається досвід його впровадження) підготовки учнів до

вступу у вищі або професійно'технічні навчальні заклади

відповідно державного стандарту;

В5, В6 — блоки знань та вмінь, придбаних у професій'

но'технічних або вищих навчальних закладах (ВНЗ) усіх

рівнів акредитації відповідно державним стандартам;

С5, С6 — незалежний державний контроль, який відпо'

відає Болонській декларації і потребує запровадження кре'

дитної системи у всіх ВНЗ як системи обліку трудомісткості

навчальної роботи в кредитах, наприклад Європейську си'

стема перезарахування кредитів (ECTS), зробивши її на'

громаджувальною і здатною працювати в рамках концепції

"навчання впродовж усього життя";

В7, В8 — блоки знань та вмінь, придбаних в інститу'

тах післядипломної освіти, ВНЗ або інститутах (центрах)

підвищення кваліфікації відповідно державним стандар'

там. Для цих навчальних закладів пропонується разом з

галузевими міністерствами та підприємствами створити

додаткові навчально'практичні блоки навчання, які допо'

можуть майбутньому фахівцеві отримати необхідну спе'

ціалізацію для максимальної відповідності робочому

місцю. Такі навчальні блоки необхідно створити з метою:

1) використання права людини на отримання навчан'

ня впродовж життя. Значна кількість фахівців впродовж

реального життя кілька разів міняє професію або спеціа'

лізацію за будь'яких обставин та причин:

— скорочення штатів;

— банкрутство підприємства;

— переїзд у другу місцевість за сімейними обставинами;

— особисте бажання та використання своїх здібнос'

тей для опанування додатковими фаховими уміннями й

одержання додаткових доходів;

2) вирішення проблем відповідності ринку праці;

3) подолання проблеми скорочення спеціальностей:

— збереження накопиченого досвіду;

— подальше використання та модернізацію мате'

ріальної бази;

— збереження кадрового потенціалу;

4) отримання конкретних вмінь та навичок, особливо та'

ких, які потребують складного устаткування та обладнання;

5) організацію науково'практичних занять на реальних

об'єктах та в реальних умовах;

6) отримання додаткової спеціалізації впродовж жит'

тя з державною реєстрацією;

7) удосконалення державних механізмів управління

освітянськими послугами та їх аналізом;

8) вдосконалення системи працевлаштування як випус'

кників вищих навчальних закладів, так і тих фахівців, які

пройшли систему додаткової підготовки;

С7, С8 — незалежний державний контроль, який ви'

користовує кредитну систему на основі ECTS, як накопи'

чувальну систему, здатну працювати в рамках концепції

"навчання впродовж усього життя" і головне, яка буде мати

державну реєстрацію.

Далі починає працювати необмежена система навчан'

ня впродовж життя за вищевикладеними принципами.

ВИСНОВКИ
Якість будь'якої діяльності є наслідком неперервного ви'

ховання та навчання. Тому, крім стандарту якості продуктив'

ної праці, яким є ISO 9000, має існувати актуалізована інтегро'

вана система стандартів якості навчання (System of the quality

standards of training, далі у тексті — SQST), що задає загальні

критерії якості для всіх рівнів неперервної освіти і, зокрема,

критерії його правового та інструментального забезпечення,

роль якого в сучасну інформаційну епоху людства переважно

виконує інформаційно'технічне забезпечення. Тому пропо'

нується стандарт ISO 9000 взяти за основу й на його базі дооп'

рацювати вже прийняті державні стандарти та об'єднати їх в

єдину інтегровану систему державних стандартів освіти, на їх

основі розробити системний стандарт — SQST мета'рівня з

механізмами актуалізації їх через мережу Інтернет, як це сьо'

годні впроваджується в Україні при створенні електронного

уряду та застосовуються електронні підписи.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Слід проводити дослідження у напрямі розробки

єдиної, актуалізованої та інтегрованої системи стандарти'

зації всіх рівнів неперервної освіти для забезпечення світо'

вого рівня якості освіти в Україні.
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