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Аналіз теоретико-методологічних основ стандартизації в освіті, дає 

змогу встановити, що це складна комплексна проблема, що потребує 

серйозного концептуального обґрунтування. На перший погляд, будь-яка 

стандартизація суперечить самій суті творчої, нестандартної педагогічної 

діяльності, тому поняття «стандарт» серед педагогів аж ніяк не користується 

популярністю. Досить часто висловлюються й міркування про те, що 

стандарт і педагогічна творчість несумісні, що стандартизація в освіті 

призведе лише до механічної, формальної процедури оцінки результатів 

освіти. Практична педагогіка – це продукт творчої діяльності, тому стандарт 

виступає як мета, для досягнення якої треба прагнути, і як результат, який 

повинен бути зіставлений з метою. Стандартизацію можна охарактеризувати 

як процедуру з двох етапів – цілеполягання та оцінки результативності. 

Формування науково – обґрунтованих нормативів – необхідна умова 

оптимістичних очікувань, що стосуються результатів професійної і фахової 

передвищої освіти, оскільки навіть найкращий норматив може бути зведений 

нанівець неадекватною діяльністю викладача. Треба стандартизувати процес 

педагогічної освіти. Особливо важливо враховувати цю вимогу стосовно 

викладачів технічних коледжів, які не мають в своїй більшості базової 

педагогічної освіти, а їхня педагогічна діяльність орієнтується не стільки на 

знання закономірностей і особливостей процесу навчання та виховання, 

скільки на власному досвіді й інтуїції. Стандартизація професійної і фахової 

передвищої освіти викликана, з одного боку, необхідністю створення єдиного 

освітнього простору в країні, що дозволить забезпечити єдиний рівень освіти 



для всіх основних типів закладів освіти, та прагненням України увійти в 

систему світової культури. Згідно закону України «Про освіту», однією з 

необхідних умов досягнення нової, сучасної якості освіти є розроблення і 

запровадження нового покоління стандартів вищої освіти, які повинні 

визначати: вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання 

здобувача освіти відповідного рівня; загальний обсяг навчального 

навантаження здобувачів освіти; інші складники, передбачені спеціальними 

законами [1]. У науково-педагогічній літературі розглядаються такі основні 

вимоги, що пред’являються до стандартів: повинен враховувати стан 

соціокультурного середовища; стандарт повинен бути орієнтований на 

нормування кінцевого результату навчання; зміст і структура стандарту 

повинні бути функціонально повними, з точки зору завдань розвитку 

особистості в навчальному закладі; опис одиниць змісту освіти в стандарті 

має бути оптимізованим до рівня, що дозволяє зберегти його цілісність, 

системність цілей освіти; своєю структурою і змістом стандарт повинен 

відобразити баланс інтересів і компетенції держави, регіону і навчального 

закладу; стандарт повинен сприяти нормалізації навчального навантаження; 

стандарт повинен бути технологічним, розрахованим на можливість 

інструментальної перевірки [3]. Функція підвищення якості освіти повинна 

забезпечуватися фіксацією загальноосвітніх стандартів мінімально 

необхідного обсягу змісту освіти, що задає нижню допустиму межу рівня 

підготовки майбутніх фахівців. Таким чином, теорія стандартизації 

професійної і фахової передвищої освіти і впровадження її основних ідей в 

педагогічну практику покликані підвищити рівень якості освіти. За 

результатами дослідження проблем управління і контролю якості освіти 

встановлено, що виконання вимог до якості освіти здійснюється через 

систему контролю. А вимоги, в свою чергу, встановлюються за допомогою 

розвитку системи стандартів вищої освіти, на базі яких і створюється система 

контролю якості освіти.  
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