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У статті розглядаються теоретичні підходи до поняття та структури якості навчання студентів у процесі їх професійної 
підготовки у ВНЗ. Cтруктура якості в освіті розкривається через сукупність взаємопов’язаних властивостей об’єкта – 
навчально-пізнавальної діяльності, ієрархії характеристик і показників, що підлягають аналізу й оцінці. Наведені 
визначальні критерії якості освіти, з урахуванням директивних документів щодо єдиного освітнього простору ЄС. 
Зосереджено увагу на конструюванні «предметного поля якості» у навчанні економічних дисциплін. Висвітлено 
залежність між показниками успішності студентів, їх розумінням поняття якості навчання та власної відповідальності 
за рівні її досягненості.
Ключові слова: якість освіти, професійна підготовка майбутніх економістів, якість навчання, ТКРН, результати на-
вчання, професійна компетентність, «предметне поле якості навчання».

Постановка проблеми. Якість освіти студен-
тів за результатами професійної підготовки 

у ВНЗ є визначальною передумовою їх ефективної 
самореалізації у практичній професійній діяльнос-
ті. Проблеми якості освіти представляють інтерес 
для всіх громадян, адже в глобалізованому світі іс-
нує постійне змагання талантів, ринків, капіталу і 
можливостей. Сучасна освіта є важливим факто-
ром стійкого соціально-економічного розвитку сус-
пільства і забезпечення соціальної згуртованості 
та підвищення конкурентоспроможності громадян 
Європи в економіці знань, запобігання всіх видів 
ізоляції та дискримінації, сприяння розвитку де-
мократичної культури [4; 6]. Низький рівень якості 
навчання та освітніх досягнень становлять загрозу 
для майбутнього розвитку і прогесу. Забезпечення 
якості з точки зору освітнього суб’єкта передбачає 
зорієнтованість процесу навчання на досягнення 
його стратегічних цілей та постійний розвиток. На-
ріжним каменем якості освіти та довгостроково-
го розвитку закладів освіти є колективна участь 
і відповідальність. Хороше управління відіграє 
важливу роль для якісної освіти, що передбачає 
розвиток інструментів та об’єднання зусиль, щоб 
керувати освітньою системою [4]. Система якісної 
освіти ґрунтується на принципах: спільної відпові-
дальності, солідарності та цілісності, з урахуванням 

суб’єктних позицій з точки зору змісту, структури 
та участі усіх зацікавлених сторін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичною основою для даної статті стали Рекомен-
дації Ради ЄС (2006-2013 р.р.) та наукові публіка-
ції щодо управління якістю освіти. Для цілей цієї 
статті актуальними є дослідження складових якості 
освіти (Дупак Н.В., Максимової В.М., Крижко В.В., 
Мармаза О.І., Сергеєва О.В., Шабанов Г.О. та ін.); ре-
зультивності навчання та його моніторингу (Бень-
кович Т.М., Гамаюнова Н.Ф., Кальней В.А., Кан-Ка- 
лик В.А., Качалова Л.П., Майоров О.М., Приходь- 
ко В.М., Щебликіна Т.А., Шишов С.Е., ін.); діагнос-
тики стану процесу освіти (Абдуліна О., Андрєєв В.,  
Стефановська Т., ін.); контролю якості навчаль-
ного процесу (Міжеріков В., Рябова З., ін.); мо-
тивації навчання та кар’єрних орієнтацій 
студентів ВНЗ (Гордєєва Т.О., Дубовицкая Т.Д., Ждано- 
вич А.А., Касавин И.Т., Новгородов А.С., Новикова И.А.,  
Осин Є.М., Полянская Е.Н., Почебут Л.Г., Чикер В.А.,  
Шейн Э.); соціології освіти (Бергер П., Дюркгейм 
Е., Зборовський Г.Є., Манхейм К., Лукман Т., Пар- 
сон Т., Сорокін П.О., Спенсер Г., ін.).

Методологічною основою дослідження є особис-
тісно-діяльнісний та системний підходи до аналі-
зу педагогічних і соціальних явищ (Ананьєв Б.Г., 
Анохін П.К., Афанасьєв В.Г., Беспалько В.П., Спі- 
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приладів); (i) «компетентність» – це беззаперечна 
здатність використовувати знання, навички та ін-
дивідуальні, соціальні і/або методологічні вміння в 
роботі або навчанні, а також у професійному та осо-
бистісному розвитку. 

Дупак Н.В. вказує такі складові якості освіти: 
якість освіти (знань, способів вирішення завдань); 
якість методів навчання і виховання (організації піз-
навальної діяльності, мотивації діяльності, контр-
олю за здійсненням діяльності); якість освіченос-
ті особистості (засвоєння знань, умінь та навичок, 
засвоєння моральних норм). До структури якості 
освіти відносять сукупність взаємопов’язаних ком-
понентів, що характеризують навчально-виховний 
процес у певній педагогічній системі (Кулик О., 
Максимова В.) (рис. 1). 

Якість мети Якість результату

Якість освіти

Якість
управління

Якість
педагога

Якість
педагогічної
діяльності

Якість
студента

Якість навчально-виховного  процесу

Рис. 1. Компоненти якості освіти  
(Кулик О., Максимова В.).

Таблиця 1
Ступінь впливу різних факторів на якість  

вищої освіти з точки зору студентів

Ранг Чинники якості 
навчального процесу

Частка 
за рангом

1. Наявність у студента мотивації до 
навчання 18,28

2. Здібності студента: інтелект, 
пам’ять, увага 10,78

3. Рівень якості навчальних планів і 
програм 10,09

4. Наявність у викладачів мотивації 
до успішної діяльності 8,06

5. Якісний склад викладачів 7,82

6. Наявність у ВНЗ системи управлін-
ня якістю освіти 5,47

7. Рівень матеріально-технічної бази 
ВНЗ 4,67

8. Рівень соціальних умов життя 
студентів 4,65

9. Рівень методичного забезпечення 
студентів 4,46

10. Рівень запиту випускника 4,13
11. Рівень міжнародних зв’язків ВНЗ 3,78
12. Рівень конкурсу при вступі до ВНЗ 3,69
13. Рівень наукових досліджень у ВНЗ 3,69
14. Рівень фінансового становища ВНЗ 3,67

15. Рівень соціально-економічного ста-
ну в країні 3,48

16. Рівень автономності в діяльності ВНЗ 3,28

Для виявлення змістових характеристик якос-
ті навчання та суб’єктних факторів їх формуван-
ня, нами було проведено ряд досліджень (2011-2014 
років) у навчальних групах студентів 2-3-х курсів 
ВНЗ економічного профілю. Серед учасників про-
водились бесіди з проблем якості навчання, анке-
тування із закритими і відкритими запитаннями, 

рін Л.Ф., ін.); процесний підхід, з урахуванням вимог 
реалізації державних стандартів якості до профе-
сійної підготовки фахівців (національного стандар-
ту ДСТУ ISO 9001:2009 та міжнародного стандарту 
ISO 9001:2008), а також особистісно-орієнтований 
та індивідуально-творчий підходи до підготовки су-
часних фахівців, розуміння людини, як активного 
суб’єкта, який розвиває себе у процесі навчання 
протягом усього життя (Ілюхіна Л.В.).

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Важливим чинником забезпечення 
якості навчання у ВНЗ і професійної підготовки 
студентів як майбутніх фахівців є встановлення та 
актуалізація особистісних факторів ефективності 
та визначення їх місця в системі відповідальності 
за результати навчання. Не зважаючи на значну 
кількість досліджень і нормативно-правових актів з 
питань забезпечення якості освіти, фахівці конста-
тують, що якість освіти в Україні залишається на 
низькому рівні і не відповідає вимогам сучасності. 
Не визначене поняття якості навчання, що часто 
ототожнюється із поняттями «результати навчан-
ня», «успішність навчання», ефективність тощо.

Мета статті: висвітлити змістові та структур-
ні компоненти якості навчання, розкрити фактори 
суб’єктних впливів на забезпечення якості (успіш-
ності) професійної підготовки студентів – майбут-
ніх економістів. 

Виклад основного матеріалу. На основі узагаль-
нення нормативно-правових актів у сфері забезпе-
чення освіти, для цілей цієї статті, ми опираємось 
на визначення якості вищої освіти – як сукупності 
якостей особи з вищою освітою, що відображає її 
професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, 
соціальну спрямованість і обумовлює здатність за-
довольняти як особисті духовні і матеріальні по-
треби, так і потреби суспільства. Якість освітньої 
діяльності – сукупність характеристик системи 
освіти та її складових, яка визначає її здатність за-
довольняти встановлені і передбачені потреби окре-
мої особи або(та) суспільства» [7]. Як зазначається 
у документах Європейського Парламенту і Ради 
2008/C 111/01, якість навчання є одним із найваж-
ливіших компонентів якості освіти і необхідна для 
досягнення рівня відповідальності і вдосконалення 
у сфері вищої професійної освіти і підвищення ква-
ліфікації [7]. 

У контексті Європейських кваліфікаційних норм, 
забезпечення якості орієнтується на рівень Співто-
вариства, що може сприяти взаємному навчанню і 
оцінюванню; процес забезпечення якості має бути 
спільним на всіх рівнях і системах освітнього про-
цесу загальної і професійної освіти за участі за-
цікавлених сторін на території держав-членів і в 
усьому Співтоваристві; до сфери забезпечення 
якості входить сфера навчання, вихідна інформа-
ція, методи її поширення і результати, при цьому 
акцент робиться на результатах навчання. За цим 
документом, «результати навчання» – це підтвер-
дження знань студента і того, що він розуміє і вміє 
робити по завершенню навчального процесу, що ви-
значається по рівню знань, навичок і компетентнос-
ті. Важливим, на нашу думку, є те, що документ 
акцентує на особистісних факторах результатів на-
вчання формування навичок та компетентності [7]: 
(h) «навички» – це здатність застосовувати знання і 
використовувати нові ідеї для завершення завдань 
та вирішення проблем. У контексті Європейських 
кваліфікаційних норм навички характеризуються 
як когнітивні (використання логічного, інтуїтивного 
і творчого мислення) чи практичні (спритність рук 
і застосування методів, матеріалів, інструментів і 
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здійснено аналіз середнього балу учасників, 
факторів, що впливають на результати на-
вчання загалом. 

Досліджувались основні чинники, що 
впливають на забезпечення якості навчан-
ня в системі вищої освіти (у ВНЗ). Основні 
фактори якості навчальної діяльності у ВНЗ 
(табл. 1). 

За даними опитування, з точки зору сту-
дентів, основні фактори забезпечення якості 
освіти на рівні навчального предмета є та-
кими, що, насамперед, мають психо-емоцій-
ний та особистісно-діяльнісний компоненти, і 
пов’язані з безпосередньою ітеракцією «Ви-
кладач – Студент»: наявність у студентів 
мотивації до навчання; задатки студента до 
певного напрямку професійної підготовки, 
його психофізіологічні особливості: інтелект, 
пам’ять, увага. Важливе значення для забез-
печення якісного навчання має наявність у 
викладачів мотивації до успішної діяльності; 
якісний (компетентнісний) склад викладачів 
(табл. 1). Частка цих факторів у рейтингу 
становить майже 45% (№ № 1; 2; 4; 5).

Важливим кроком у забезпеченні якос-
ті навчально-освітнього процесу є встановлення 
кола «усіх зацікавлених осіб» – суб’єктів якості. 
На думку Шабанова Г.О., в системі забезпечення 
якості освіти та підвищення якості професійної під-
готовки майбутніх фахівців активно взаємодіють 
адміністрація (керівництво) навчального закладу, 
професорсько-викладацький склад і студенти [9]. 
Необхідність забезпечення якісної освіти та фор-
мування середовища спільної відповідальності заці-
кавлених суб’єктів, обумовлює наукові й методичні 
пошуки інструментарію для її реалізації. 

Як зазначає Шабанов Г.О., якість підготовки фа-
хівців у вищій школі є залежним від соціально-по-
літичних, економічних, організаційних, матеріаль-
но-технічних, психологічних, правових, та інших 
факторів. Основна увага при цьому акцентується на 
педагогічних засобах забезпечення якості, що вклю-
чають: зміст освіти, освітні технології, методики на-
вчання, кваліфікацію викладацького складу, органі-
зацію пізнавальної діяльності студентів тощо [9].

Як показують публікації дослідників, на тепе-
рішній час, в характеристиках основних параметрів 
якості освіти переважають структурно-організацій-
ний і технологічний підходи. Однак, з точки зору 
соціології знань (Бергер П., Дюркгейм Е., Зборов-
ський Г.Є., Манхейм К., Лукман Т., Парсон Т., Соро-
кін П.О., Спенсер Г., ін.), освіта виконує соціально-
селективну роль в суспільстві, сприяє створенню 
соціальних фільтрів, виступає активним інновацій-
ним суб’єктом економіки, проявляє потреб та обу-
мовлює розвиток людського капіталу, забезпечує 
його соціальну мобільність, впливає на соціокуль-
турну динаміку суспільства [2]. Тому, на нашу дум-
ку, суб’єктами якості в освіті є також різноманітні 
агенти (а'ктори) зовнішнього середовища навчаль-
ного закладу, залежно від соціально-економічного 
становища його дислокації/регіону.

З урахуванням вищезазначеного, ми можемо 
запропонувати структурно-функціональну модель 
забезпечення якості, у якій має бути врахована 

взаємодія суб’єктів та об’єктів якості навчального 
процесу (рис. 2).

Отже, на основі аналізу теоретичних першодже-
рел та емпіричних даних ми вважаємо доцільним 
враховувати такі складові компоненти якості освіт-
ньої системи, розподілені за рівнями її можливої 
реалізації: якість освітньої системи у країні; якість 
освіти у регіоні; якість освіти у галузі; інфраструк-
тура якості освіти; якість освіти у ВНЗ; педагогічне 
забезпечення якості освіти; якість навчання дисци-
пліни/ предмета; якість навчального заняття; якість 
компетентності випускника. При цьому суб’єктами 
якості є держава, громада (ринок праці), роботодав-
ці (галузь економіки), батьки, викладачі, студенти. 
Основна ж відповідальність за безпосередню реа-
лізацію завдань забезпечення якості навчання по-
кладається на навчальний заклад. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, осно-
вним змістовим вектором якості навчання, на нашу 
думку, має бути результат навчання – як підтвер-
дження знань студента і того, що він розуміє і вміє 
робити по завершенню навчального процесу, що ви-
значається по рівню знань, навичок і компетентнос-
ті. Структурними компонентами якості навчання є: 
якість мети, якість управління, якість кадрового за-
безпечення, якість навчального контингенту, якість 
процесу навчально-пізнавальної діяльності, якість 
результату. Основні фактори якості безпосередньої 
навчальної діяльності визначаються, переважним 
чином, взаємодією викладачів та студентів у на-
вчанні конкретних навчальних дисциплін. Тому ор-
ганізація ефективної взаємодії суб’єктів навчання 
позитивно впливатиме на підвищення ефективності 
(успішності) засвоєння предметних знань і якості 
освіти майбутніх фахівців. 

Подальші дослідження в цьому аспекті можуть 
стосуватися проблеми зовнішньої та внутрішньої 
мотивації студентів до навчання та динаміки їх-
ніх мотиваційних профілів у процесі професійної 
підготовки.
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Якість як результат навчання - це підтвердження знань студента і того, що 
він розуміє і вміє робити по завершенню навчального процесу, що 
визначається по рівню знань, навичок і компетентності.
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Рис. 2. Предметне поле якості навчання
(Se – суб’єкти навчання)
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«ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ» КАЧЕСТВА И ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ В ВУЗЕ

Аннотация
В статье рассматриваются теоретические подходы к определению понятия и структуры качества обучения студен-
тов в процессе их профессиональной подготовки в вузе. Структура качества в образовании раскрывается через со-
вокупность взаимосвязанных свойств объекта – учебно-познавательной деятельности, иерархии характеристик и 
показателей, подлежащих анализу и оценке. Приведены определяющие критерии качества образования, с учетом 
директивных документов в сфере единого образовательного пространства ЕС. Сосредоточено внимание на констру-
ировании «предметного поля качества» в обучении экономическим дисциплинам. Определена зависимость между 
показателями успеваемости студентов, их пониманием понятия качества обучения и собственной ответственности 
за уровни его достижения.
Ключевые слова: качество образования, профессиональная подготовка будущих экономистов, качество обучения, 
технология управляемой результативности обучения («ТКРН»©), результаты обучения, профессиональная компе-
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«SUBSTANTIVE FIELD QUALITY» AND PERSONALITY FACTORS  
OF EFFICIENCY TRAINING FUTURE ECONOMISTS IN UNIVERSITIES

Summary
The article examines the theoretical approaches to the definition and structure of the quality of education students 
during their training in high school. Structure of quality in education is revealed through a set of interrelated 
properties of the object – teaching and learning activities, the hierarchy of characteristics and indicators subject to 
analysis and evaluation. Presented criteria defining the quality of education in the unified educational space of the 
EU. The emphasis is on the design of «subject field quality» in teaching economic subjects. Deals with the relationship 
between indicators of student achievement, their understanding of the concept of quality education and responsibility 
for their own level of achievement.
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