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Анотація 

У статті розкривається зміст категорії якості освіти, якості підготовки 

управлінських кадрів. Пропонується структурна модель якості освіти. Якість 

підготовки управлінських кадрів розглядається в контексті модернізації сис-

теми управління освітою як основа поліпшення якості вищої освіти. Запро-

понована система дій щодо організації спеціального навчання управлінських 

кадрів для системи освіти. 

Ключові слова: якість освіти, якість підготовки управлінських кадрів, сис-

тема управління освітою, модернізація системи підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів, державна освітня політика, моніторинг якості професій-

ної компетентності.  

 

Розвиток філософської думки та суспільних процесів кінця ХІХ – по-

чатку ХХ ст. ознаменувався формуванням у російській філософії так званої 

філософії якості буття, основоположниками якої стали М.Бердяєв, М.Реріх, 

І.Ільїн. На думку російського дослідника О.Субетто, наприкінці минулого 

століття відбулася так звана квалітативна революція, тобто революція якості 

[8]. Це було викликано наростаючою технологічною, екологічною, економіч-

ною зв'язаністю процесів та їх системністю. За останні десятиліття революція 

якості пройшла кілька фаз свого розвитку, остання з яких ознаменувалася 

тим, що відбувся зсув у бік якості людини, якості освіти, якості екології і 

якості життя. Цей факт пояснює виникнення в останній чверті ХХ ст. у біль-
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шості країнах усього світу спільної  тенденції, що проявилися в нестримному 

прагненні держав забезпечити найліпшу якість освіти як одну з основних на-

ціональних цінностей. Якість освіти перетворилася на основну стратегічну 

мету, досягненню якої підпорядковувалася вся освітня політика. Для її дося-

гнення розробляються освітні стандарти, впроваджуються у практику діяль-

ності навчальних закладів системи управління якістю освіти [4; 7], заснову-

ються нові спеціальності такі як наприклад, “менеджер з якості”, “ експерт з 

якості” тощо. Таким чином, якість освіти розглядається розвинутими країна-

ми як основа конкурентоспроможності держави, гарант її економічного та 

політичної незалежності й розвитку, а оцінка досягнутої якості освіти висту-

пає найважливішим критерієм сучасного розвитку [3]. 

Отже, зміни, що відбуваються у системах освіти різних країн, у тому 

числі й в Україні, пов’язані не тільки з переглядом змісту навчальних про-

грам і планів, строків навчання, розширенням множини спеціальностей і 

професій [9]. Ці зміни безпосередньо пов’язані з процесами управління осві-

тньою системою, необхідністю модернізації самої системи управління, онов-

лення форм і методів здійснення цього управління, причому як державного, 

так і адміністративного, забезпечення вимірюваності освітніх результатів, 

прозорості процедур оцінки тощо. Зазначені завдання передбачені Болонсь-

кою декларацією та є обов’язковою вимогою для входження України до сві-

тового освітнього простору. Головною, базовою умовою успішної реалізації 

поставлених завдань є забезпечення належного рівня й якості підготовки 

управлінських кадрів всіх рівнів в системі освіти України.  

Таким чином, основною метою даної публікації є обґрунтування тези 

про те, що якість підготовки (як професійної освіти, так і психологічної гото-

вності) управлінських кадрів має розглядатися  як основа поліпшення якості 

вищої освіти та успішної реалізації основних завдань державної освітньої по-

літики щодо інтеграції вищої освіти України до європейського освітнього 

простору. Основний зміст цього твердження розкриємо через розгляд двох 

ключових моментів: а) сутність поняття «якість вищої освіти» та «якість під-
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готовки управлінських кадрів»; б) головні напрямки модернізації системи пі-

дготовки управлінських кадрів. 

З філософської точки зору якість освіти виступає своєрідним синтеза-

тором усіх сучасних проблем розвитку освіти в державі й одночасно є інди-

катором якості освітньої політики і реформ освіти за останні роки. Якість 

освіти можна розглядати як філософську, політичну, соціально-педагогічну,  

психологічну,  управлінську, певною мірою економічну категорію.  

Якість освіти визначається у науковій літературі по-різному, і як сус-

пільного явища, і як системи (через її внутрішню й зовнішню якість), і як  

освітнього процесу (як процесу споживання наданих освітніх послуг), і як 

його результату (як якості освіченості та особистості випускника навчально-

го закладу). Усе розмаїття думок щодо визначення сутності якості освіти мо-

жна, на наш погляд, формально поділити на дві основні групи: унормованого 

підходу та управлінського. Прихильники першого, нормованого, підходу 

сутність якості освіти розглядається з точки зору задоволення потреб та до-

сягнення певних норм, стандартів, цілей (особистості, суспільства, держави), 

що нормативно затверджені  відповідними документами. Другий підхід, суто 

управлінський, подає категорію якості освіти з позицій управлінської та по-

літичної категорії, що виступає одним з центральних понять сучасної теорії й 

практики управління якістю. 

У Національній доктрині розвитку освіти якість освіти визначена 

пріоритетним напрямом державної освітньої політики, а науковий супро-

від, моніторинг та оцінка ефективності освітніх реформ названі 

обов’язковими елементами модернізації системи управління освітою [5].  

Коротко зупинимося на розгляді якості освіти з позицій якості освіт-

ньої системи, тому що він дає змогу розкрити сутність і структуру якості 

освіти. 

Структурну модель якості освіти як якості освітньої системи наведено 

на рис. 1. Зазначимо, що така модель може описувати якість системи освіти 

будь-якого рівня: від інституційного до національного (загальнодержавного). 
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Крім того, вона  за аналогією може бути застосована як до системи загальної 

середньої освіти, так і до вищої, і до професійно-технічної, тому що містить 

елементи, що притаманні кожній з них. Відмінності проявляються лише при 

визначенні змістового наповнення кожного з структурних елементів: конкре-

тних показників (індикаторів) якості, критеріїв оцінювання, освітніх цілей ві-

дповідного рівня, нормативних вимог, стандартів якості тощо. У своїх мірку-

ваннях щодо структури освіти ми виходили з моделі, що була запропонована 

свого часу фахівцями дослідницького центру проблем якості підготовки спе-

ціалістів для подання структури якості вищої освіти через взаємозалежні су-

купності зовнішньої та внутрішньої якостей освітньої системи [6]. 

Внутрішня якість

системи освіти

Якість освітніх процесів

Якість змісту

та освітніх програм

Якість професійної

підготовки і кваліфікації

науково-педагогічних
кадрів

Якість студентів як

особистостей

Якість освітніх

технологій, у т.ч. оцінних

Якість ресурсного

забезпечення (нав-
чально-методичного, 
інформаційного, 

матеріально-технічного)

Якість управлінських

технологій і ресурсів в освіті

та якість (результативність) 
управління освітою

Якість цілей і норм з якості

освіти

Якість організаційних

структур системи освіти

Професійна якість

управлінських кадрів освіти

Якість системи моніторингу

освіти (якість оцінних
механізмів і процедур)

Якість механізмів

фінансування освіти

Зовнішня якість
освіти

як

рівень підготовки

випускників

(майбутніх

фахівців, 

які мають

реалізовувати

завдання,

що висуває

суспільство)

 

Рис. 1. Структурна модель якості освіти 

 

У будь-якому разі якість освіти є динамічною категорією, змістове 

наповнення якої змінюється, уточнюється, доповнюється відповідно до про-

фесійних, державних, суспільних і особистісних потреб. На нашу думку, 

якість освіти недоцільно розглядати без ув’язки її сутності з управлінським 

аспектом, тому що вимірювання й оцінювання досягнутої якості, моделю-
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вання й прогнозування майбутніх результатів має здійснюватися саме з ме-

тою послідуючого управлінського впливу на виявлені недоліки, корекцію 

освітнього процесу та поліпшення незадовільного стану підготовки фахівців. 

Отже, якість освіти можна уявити як певну збалансовану відповід-

ність освіти численним потребам, цілям, умовам, затвердженим освітнім но-

рмам і стандартам, яка встановлюється з метою виявлення причин порушен-

ня цієї відповідності та управління процесом поліпшення встановленої якос-

ті.  

Якість освіти, зокрема вищої, – досить складна категорія, яка не зво-

диться тільки  до  якості навченості, якості інтелектуального розвитку студе-

нта, випускника, майбутнього фахівця. Якість освіти – це інтегральний пока-

зник, що містить узагальнені характеристики якості освітнього середовища, 

матеріально-технічного й науково-методичного забезпечення, оцінних тех-

нологій і механізмів вимірювання якості освіти та інших складових [3]. Ди-

ректор Міжнародного інституту планування освіти при ЮНЕСКО Філіп 

Г.Кумбс на підставі проведеного ним ще наприкінці у 60-х рр. аналізу нас-

лідків впровадження реформ в освітню галузь дійшов висновку, що проблеми 

змісту і якості освіти неможливо розв'язати формальним шляхом, за рахунок 

однієї лише структурної перебудови системи освіти [2]. Для її вирішення по-

трібно внести докорінні зміни насамперед у систему управління освітою, на-

вчання, перепідготовки й підвищення кваліфікації  управлінських кадрів для 

системи освіти. 

Для одержання узагальненої оцінки якості освіти необхідно здійснити 

оцінювання кожної компоненти, яка, у свою чергу, є складною системою. На 

цьому рисунку структурні компоненти виступають об'єктами моніторингу 

якості освіти. За результатами моніторингового оцінювання на ці об'єкти 

має спрямовуватися дія як самої системи освіти з метою усунення недоліків 

та невідповідності нормативним вимогам, так органів державного управління 

освітою задля створення належних умов, що гарантують можливість отри-

мання якісної освіти та реалізації освітньої політики держави.  
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Складовою моніторингу якості освіти має бути моніторинг якості 

професійної компетентності державних службовців, що являє собою ціліс-

ну систему безперервного й тривалого спостереження, контролю, оцінювання 

наявного стану освіти управлінських кадрів, рівня їх професійної компетент-

ності, прогнозування на підставі одержаної об'єктивної інформації основних 

тенденцій і вимог щодо формування освітніх та професійних потреб держав-

них службовців.  

Отже, у вирішенні проблеми забезпечення високої якості освіти в Укра-

їні особливого значення набуває завдання модернізації системи підготовки 

управлінських кадрів для сфери освіти. Дане завдання можна розглядати як 

створення необхідних умов, базису для реалізації безпосередньо освітянсь-

ких завдань удосконалення якості освіти. Ми вважаємо, що  від кваліфікації 

управлінських кадрів, наявності в них досконалих професійних навичок ана-

лізу та вироблення освітньої політики, програм стратегічного управління 

освітою, управління якістю освіти, сформованості готовності до змін, до на-

вчання упродовж життя тощо залежить й ефективність процесів реформуван-

ня системи освіти загалом і вищої зокрема, успішність входження України до 

європейського освітнього простору. Наявність зазначених вище якостей і 

професійних навичок управлінських кадрів у сфері освіти дасть можливість, 

зокрема, реально упровадити нові сучасні механізми об’єктивного оцінюван-

ня досягнутих результатів розвитку освітньої системи та окремих навчальних 

закладів, застосовувати адекватні перетворенням форми й методи управлін-

ня, не підмінюючи їх застарілими за своїм змістом та ідеологією, як, на жаль, 

часто відбувається сьогодні. Без висококваліфікованих управлінців, озброє-

них найсучаснішими теоретичними знаннями, практичними навичками, стра-

тегічним мисленням, технологіями вимірювання й оцінювання досягнутих 

результатів, прогнозування перспективних напрямів система управління 

освітою перетвориться на тягар, який гальмує процес розвитку освітньої сис-

теми, а разом з нею й усього суспільства. 
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Під якістю професійної підготовки (компетентності) управлінських 

кадрів у сфері освіти розуміємо їх здатність до повноцінного та ефективного 

виконання своїх професійних та посадових обов’язків державних службовців 

у відповідних органах державної влади, які визначаються завданнями держа-

вної політики з урахуванням сучасних практичних потреб суспільства, освіт-

ньої системи та державної влади.  

Ключовими принципами підготовки, перепідготовки й підвищення 

кваліфікації управлінських кадрів для сфери освіти, на нашу думку, мають 

стати: 

− орієнтація підготовки управлінських кадрів сфери освіти на реальні 

завдання державної освітньої політики та потреби суспільства й галузі; 

− поєднання професійного та особистісного розвитку управлінців; 

− розробка спільними зусиллями науковців, державних органів управ-

ління освітою науково-педагогічних працівників вищої школи і системи піс-

лядипломної освіти системи чітких вимог ojдо професійної підготовки, про-

фесійних знань і навичок управлінських кадрів для сфери освіти. Спроби ви-

рішити це питання спільними зусиллями вже здійснювалися, зокрема Десмо-

ндом Дж. Келлі [1]; 

− інтеграція найкращого світового й вітчизняного досвіду щодо орга-

нізації професійного навчання управлінських кадрів. 

Цілком зрозуміло, що втілення цих принципів і вироблення загальної 

стратегії реформування системи підготовки управлінських кадрів буде на пе-

рших етапах реалізуватися діючою структурою державного управління. При-

чому якість надання академічної професійної підготовки управлінських кад-

рів може бути ефективним лише у тому разі, коли будуть упроваджуватися й 

відповідні зміни у саму систему державного управління освітою. Інакше ка-

жучи, процес поліпшення якості підготовки управлінців реально поділяється 

на три основні напрямки, що є взаємозалежними: 

1. Модернізація системи управління освітою. Даний напрям включає 

широкий спектр дій щодо створення структури забезпечення, контролю та 
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управління якістю освіти на всіх рівнях. Одними з першочергових завдань, 

які потрібно вирішити під час модернізації системи управління освітою є: 

− вирішення питань забезпечення системи управління освітою висо-

кокваліфікованими кадрами, що здобули сучасну спеціальну підготовку; 

− створення реально діючої ефективного механізму управління (ме-

неджменту) якістю на різних рівнях функціонування системи освіти: від 

окремого навчального закладу до національного; 

− створення національної системи моніторингу якості освіти Украї-

ни, оцінки ефективності прийняття управлінських рішень в галузі освіти та 

результативності реформ, тобто систему і цілісний механізм оцінки якості 

освіти, прогнозування її подальшого розвитку; 

− розробка концепції модернізації освітньої галузі, єдиної цільової 

комплексної програми розвитку національної системи освіти загалом та ви-

щої зокрема та інших ідеологічних державних документів, в яких була б ві-

дображена освітня політика України та визначені засоби та ресурси, насам-

перед фінансові й кадрові щодо їх реалізації; 

− розробка комплексної цільової державної програми перспективних 

прикладних наукових досліджень у галузі менеджменту та кваліметрії освіти, 

розробки ефективних педагогічних технологій, які надавали б можливість 

всебічно вивчати освітнє середовище та суттєво поліпшити якість освіти на 

всіх освітніх рівнях і в усіх її проявах; 

2. Модернізація механізму підготовки управлінських кадрів для сис-

теми освіти. Реалізація даного напрямку означає: 

− отримання управлінськими кадрами сфери освіти обов’язкової спе-

ціальної освіти у ВНЗ для державних службовців (наприклад, Національна 

академія державного управління при Президентові України та її регіональні 

інститути); 

− академічність, ґрунтовність цієї освіти, а не її короткотерміновий, 

тренінговий характер; 
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− вироблення державного механізму морального заохочення, управ-

ління кар’єрним зростанням фахівців, що отримали спеціальну освіту в галузі 

державного управління освітою та її якістю; 

− запровадження фундаментальних наукових досліджень в галузі 

державного управління освітою та якістю освіти, механізмів і технологій 

оцінювання й управління цією якістю, а також якістю професійної підготовки 

управлінських кадрів; створення  експериментальних майданчиків для апро-

бації цих механізмів і технологій; 

− спрямованість на вироблення навичок адаптації до постійно зміню-

ваних умов професійної діяльності, соціального середовища та управління 

змінами; 

− акцентування уваги на формування навичок розробки єдиної стра-

тегії загального розвитку освіти, системного аналізу освітньої політики, мо-

делювання ситуацій, прогнозування наслідків діяльності. 

3. Модернізація освітнього середовища та системи вищої освіти. За-

значений напрямок тісно пов’язаний з двома попередніми, оскільки вища 

освіта є тією сферою, яка фактично покликана забезпечити можливість їх ре-

алізації. Система вищої освіти здійснює підготовку як наукових, так і науко-

во-педагогічних кадрів, від якості яких залежить і підготовка управлінських 

кадрів, і рівень їх професійної компетенції, і вироблення освітньої політики 

держави. 

Отже, говорячи про якість підготовки управлінських кадрів як основу 

поліпшення якості вищої освіти ми насамперед маємо на увазі формування в 

них навичок управління якістю стосовно освітньої сфери, що  означає не ли-

ше підтримку існуючого налагодженого стану функціонування всіх елемен-

тів освітньої системи, а й творення умов, які забезпечили б можливість пос-

тійного розвитку, удосконалення даної системи. 
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Лукина Т.А. 
 Качество подготовки управленческих кадров как основа улучшения 

качества высшего образования 
Аннотация 

В статье раскрывается содержание категории качества образования, качества 
подготовки управленческих кадров. Предлагается структурная модель каче-
ства образования. Качество подготовки управленческих кадров рассматрива-
ется в контексте модернизации системы управления образованием как основа 
улучшения качества высшего образования. Предложена система действий 
относительно организации специального образования управленческих кадров 
для системы образования. 
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