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ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГІЇ НАУКОВИХ 
ПІДХОДІВ

У статті категорії «якість освіти» та «якість вищої освіти» висвітлено в контексті синергії наукових 
підходів: системного та синергетичного. Зазначено, що така інтерпретація може слугувати теоретико-
методологічним підґрунтям досліджуваного феномену. В контексті системного та синергетичного підходів 
проаналізовано сучасні реалії впровадження основних принципів якості освіти в національній вищій школі. До-
ведено , що врахування кращих європейських практик забезпечення якості освіти та власне бачення вирішення 
проблеми уможливить прискорення процесів реформування сфери вищої освіти України.
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Вступ. У сучасних умовах цивілізаційного по-
ступу вища освіта України, вбираючи в себе 
загальносвітові освітні тенденції, наполегливо 
шукає шляхи подальшого розвитку. Однією з та-
ких провідних тенденцій є реалізація якості освіти 
загалом, і вищої освіти зокрема, яка залишається 
центральною проблемою у сучасному науковому 
дискурсі розвитку вищої школи України.

В зазначеному аспекті зазначає В. Г. Кремень: «… 
розбудова національної освітньої системи в країні 
не завжди супроводжується необхідним урахуван-
ням пріоритету якості освіти над її кількістю та їх 
кількісно-якісного співвідношення, бракувало та-
кож системності та послідовності практичним діям» 
(Кремень В. Г., 2014, с. 6).

Як загальновідомо, якість освіти вивчається 
як комплексне поняття в межах квалітології – 
триєдиної науки, що охоплює теорію якості (Qual-
ity System), теорію оцінки якості (кваліметрію – 
Assessment, Evaluation); теорію управління якістю 
(Management and Monitoring of Quality). Кожна із 
зазначених складових має певний набір критеріїв і 
показників якості освіти, які дають змогу різнобічно 
оцінити будь-яку систему освіти, як за зовнішніми, 
так і внутрішніми параметрами (Лукіна Т. О., 2008, 
с. 1017-1018).

Як багатовимірне поняття, якість освіти 
віддзеркалює різні аспекти суспільного жит-
тя – соціальні, економічні, політичні, педагогічні, 
демографічні та ін., у зв’язку з чим категорія якості 
освіти, на нашу думку, має набувати більш широ-
кого змістового аспекту, відходячи від традиційно 
вузького розуміння, загальноприйнятого в науково-
педагогічному обігу.

Проблему підвищення якості освіти на різних 
її рівнях (державному, регіональному, на рівнях 

вищої та шкільної освіти) досліджували: В. М. Бе-
гей, Є. С. Березняк, В. І. Бондар, Л. С. Ващенко,  
Л. І. Даниленко, Г. В. Єльнікова, В. В. Звєрєва,  
Ю. А. Конаржевський, Т. О. Лукіна, Н. М. Островер-
хова, В. П. Панасюк, В. С. Пікельна, П. Б. Полянсь-
кий, М. М. Поташник, О. І. Субетто та ін.

Більшість дослідників у сучасному науковому 
дискурсі схиляються до думки, що якість освіти – 
це узагальнена ознака розвитку освіти в державі 
в цілому, але й одночасно індикатор відповідності 
освітньої політики і реформ освіти особистісним  
і суспільним потребам (Л. С. Ващенко, Т. О. Лукіна, 
О. І. Ляшенко, П. Б. Полянський та ін.). 

Проблеми якості освіти наразі також пов’язують 
із розвитком нової інформаційної цивілізації, де ви-
переджальний розвиток якісного середовища для 
людини, суспільного інтелекту та системи освіти 
стає вирішальним чинником просування людства 
(Субетто А. И., 1995; Субетто А. И., 2000).

Деякі дослідники тлумачать якість освіти як 
сукупність властивостей і характеристик безпосе-
редньо освітнього процесу (К. Ісікава, І. Є. Булах  
та ін.).

Варто зазначити, що такі науковці, як-от:  
Ю. О. Дорошенко, М. М. Поташник, П. А. Ротаєнко, 
В. А. Трайнев та ін. розглядають якість освіти за 
кінцевим результатом: як результат процесуальної 
сторони освіти і сукупність компетенцій ви-
пускників – певний рівень їх знань та вмінь розумо-
вого, фізичного та морального розвитку, якого дося-
гають ті, кого навчають на певному етапі відповідно 
до запланованих цілей; ступінь задоволення надій 
різних учасників процесу освіти від освітніх послуг, 
які надають навчальні заклади. 

Наші дослідження свідчать, що поняття «якість 
вищої освіти» досить рідко відокремлюється 
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науковцями від якості освіти загалом та 
інтерпретуються здебільшого в одній площині: 
сукупність властивостей і характеристик освітніх 
послуг для всебічного розвитку студента  
(Н. О. Шми рьова), рівень здобутих особою 
знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 
що відображає її компетентність відповідно до 
стандартів вищої освіти (Закон України «Про вищу 
освіту», 2014, Ст. 1), як багатовимірна концепція, 
де відображено види діяльності вищого навчаль-
ного закладу освіти, навчальні, академічні про-
грами, навчально-методичні програми, наукові 
дослідження, академічне середовище закла-
ду освіти, навчально-матеріальна база і ресурси  
(Д. М. Степченко).

Аналіз наукової літератури щодо понять 
«якість освіти» та «якість вищої освіти» дає змо-
гу стверджувати, що воно у різних авторів суттєво 
відрізняється у тлумаченні, вільно використовується 
у невідповідному контексті, що створює «хаос 
дефініцій» (Щоголєва Л. О., 2014, с. 36).

Неповне осмислення поняття якості освіти 
певним чином обумовлює, на наш погляд, 
відставання української освіти з питань впровад-
ження передових принципів, які характеризують 
загальносвітовий освітній простір, зокрема питань, 
що стосуються управління якістю у вищій школі. 
Одним з пояснень цього факту може бути те, що 
процес реформування вітчизняної вищої школи 
стримується через застосування закладами освіти 
застарілих методів управління, недостатнє викори-
стання організаційних інновацій та прогресивних 
форм менеджменту, які ґрунтуються на принципах 
TQM (Волков О. І., Віткін Л. М., Хімічева Г. І. та ін., 
2008, с. 4).

Останнє, на нашу думку, зумовлене і недостат-
ньою розробленістю теоретико-методологічного 
підґрунтя розуміння сутності поняття «якість 
освіти», власне з якого вже можна вибудувати та 
переосмислювати відповідно до українських реалій 
інші аспекти досліджуваного феномену, наприклад, 
такий як управління якістю. 

В зазначеному контексті, на нашу думку, ак-
туальним залишається питання, що стосується 
методології якості вищої освіти в контексті 
синергії загальнонаукових підходів: системно-
го та синергетичного. Останнє зумовить глибше 
розуміння та вивчення феномену якості освіти 
як системного явища, для якого є характерними 
багатоваріантність, багатовимірність та відкритість, 
наявність нелінійних зв’язків та біфуркаційних 
станів.

Метою статті є з’ясування теоретико-мето-
дологічного підґрунтя поняття «якість освіти» в 
контексті синергії загальнонаукових підходів: си-
стемного та синергетичного. 

Поняття «якість освіти» як системний об’єкт. 
Категорія «якість освіти» є багатогранною та за 
своєю сутністю відображає різні аспекти освітнього 

процесу: філософські, соціальні, педагогічні, 
політичні, демографічні, економічні та ін. Тому для 
нашого дослідження буде цінним обґрунтування 
якості освіти не лише як педагогічної, але й 
філософської, соціально-економічної та со ціоло-
гічної категорії та загалом як системи. Так, зо-
крема О. О. Бурлакова вважає, що якість є 
«невід’ємною складовою потенціалу вищої освіти, 
яка має міжнародне визнання і закладається в ос-
нову визнаних стратегій перспективного розвитку 
вищої освіти не лише як філософська, а також і як 
політична категорія» (Бурлакова О. О., 2007, с. 11).

Результати наукових розвідок (Сисоєва С. О, 
Соколова І. В., 2010, с. 307) дають підстави ствер-
джувати, що поняття «якість освіти» мотивується 
базовим «якість», якому належить чільне місце в 
системі філософських категорій і, яка має неабияке 
методологічне і світоглядне значення як для проце-
су наукового пізнання, так і при вирішенні значного 
кола практичних завдань.

Аналізуючи еволюцію учення про якість, варто 
зауважити, що воно створювалось на філософсько-
методологічній базі і розвивалось від квалітативізму 
Арістотеля до сучасної квалітативної парадигми 
О. І. Субетто (Сисоєва С. О, Соколова І. В., 2010, 
с. 307). Сучасна філософія використовує декілька 
трактувань якості, від простого: «якість – постійна 
сукупність властивостей предмета» (Фролов И. Т., 
Араб-Оглы Э. А., Арефьева Г. С. и др., 1989) до 
більш загального: «якість - така сутність предмету 
(явища, процесу), яка характеризує його як даний 
предмет, який володіє сукупністю властивостей 
і належить до класу однотипних з ним предметів» 
(Фролов И. Т., Араб-Оглы Э. А., Арефьева Г. С. и 
др., 1989). У той же час, у цьому ж джерелі ми зна-
ходимо визначення якості, як цілісної інтегральної 
характеристики предмету (єдності його властиво-
стей) в системі його зв’язків і відносин з іншими 
предметами. 

В зазначеній інтерпретації, кожен предмет у 
взаємодії з іншими можна розглядати як систе-
му, а якість, яка характеризує предмет як систе-
му, системною якістю (Философский словарь, 
1966). Якісну інтерпретацію предмета, як системи, 
відповідно можна охарактеризувати складом, струк-
турою, певним способом елементів у системі та 
функціональними властивостями. Останнє вказує 
на системний характер категорії «якість» та її тісний 
змістовий взаємозв’язок із основними положеннями 
системного підходу.

З філософської точки зору якість освіти – це 
узагальнююча ознака проблем розвитку освіти 
в державі й одночасно індикатор відповідності 
освітньої політики і реформ освіти особистісним і 
суспільним потребам. Вона розглядається одно-
часно і як філософська категорія, і як педагогічна 
проблема (Ляшенко О. І., 2011, с. 7). Як систем-
ний об’єкт її характеризують якість цілей, якість 
педагогічного прогресу і якість результату.
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На системний характер цього поняття вказує 
ще одне тлумачення, запропоноване М. В. Кісі-
лем, в якому якість освіти – це ряд системно-
соціальних якостей і характеристик, які визначають 
відповідність системи освіти прийнятим вимогам, 
соціальним нормам, державним освітнім стан-
дартам. Під системою якості освіти автор розуміє 
сукупність організаційної структури, методик, 
процесів і ресурсів, необхідних для здійснення 
управління якістю (Кісіль М. В., 2005, с. 86).

Доречним для наших наукових розвідок є тлу-
мачення феномену якості освіти експертами 
Міжнародного фонду «Відродження», які про-
водили аналітичне дослідження реформування 
національної освітньої політики. Якість освіти ними 
визначається як складна система, як філософське 
або моральне поняття, як характеристика певного 
освітнього продукту, як характеристика освіти як 
процесу з точки зору суб’єктів цього процесу, який 
є сферою їхньої професійної діяльності (Булах І.,  
Вороненко Ю., Кузнєцова В. та ін., 2001).

Системне дослідження якості освіти, на думку 
Я. К. Яхніна, передбачає вивчення комплексу про-
блем, які охоплюють: а) з’ясування сутності базо-
вих понять якості освіти (її означення, структурні 
компоненти, властивості, критерії і норми тощо); 
б) визначення процедур і показників оцінювання 
якості освіти (як освітнього процесу, його резуль-
тату і функціональної системи); в)проведення 
моніторингу і прийняття управлінських рішень 
з метою забезпечення встановлених норм якості 
освіти на всіх її рівнях (Яхнін Я. К., 2006, с. 16).

Якість освіти як синергетична категорія. Як 
відомо, ще до виникнення синергетики в наукових 
пошуках дослідники могли обходитись викори-
станням системного підходу до своїх об’єктів без 
врахування колективних ефектів, які приводять 
до утворення стійких структур в часі та просторі. 
Наразі послідовне вивчення цих проблем стало 
можливим завдяки синергетичному підходу, з по-
явою якого, з’явились нові напрями дослідження 
сфери освіти, як-от, наприклад, педагогічна синер-
гетика. Саме педагогічна синергетика, зауважує  
В. Г. Кремень, дає можливість по-новому підійти до 
розроблення проблем розвитку педагогічних систем 
і педагогічного процесу, розглядати їх, насамперед, 
із позицій відкритості, співтворчості та орієнтації 
на саморозвиток (Кремень В. Г., 2013, с. 3-4). Тому, 
саме з позицій синергетики якісно «по-новому» 
можна підійти до вивчення поняття «якість освіти». 

З зазначених позицій можна виокремити такі 
найважливіші складники використання ідей 
синергетичної теорії у досліджуваній проблемі: 
використанні їх у моделюванні та прогнозуванні 
розвитку якості освіти як процесу, управління ним 
та сприяння ефективності функціонування усієї 
освітньої системи загалом. 

Перш за все, підійдемо до вивчення поняття 
«якість» як відкритого системного утворення, адже 

саме відкритість є однією з найважливіших характе-
ристик системних об’єктів. Відкритість, з точки зору 
синергетики означає використання системою всіх 
можливостей та інформаційних потоків, пов’язаних 
з умовами середовища, визначення найбільш зна-
чущих зовнішніх умов, чинників, що сприяють або 
перешкоджають функціонуванню системи.

Як філософська категорія «якість» виражає 
істотну визначеність об’єкту, завдяки якій він є 
саме цим, а не іншим. З іншого боку, філософський 
аспект категорії «якість» показує відповідний рівень 
пізнання людиною об’єктивної реальності. На кож-
ному етапі пізнання розкриваються, пізнаються 
певні властивості об’єкту. Тобто, навколишнє се-
редовище впливає на об’єкт, внаслідок чого він 
змінюється, а, отже, змінюється і його якість. За цим 
феноменом, на наш погляд, можна прослідкувати 
відкритість категорії «якість», як системи, яка гнуч-
ко реагує на зовнішні зміни.

З урахуванням зазначеного, з синергетичних 
позицій, можна підійти і до тлумачення якості 
освіти. Попри те, як зауважує О. І. Корсак, що 
якісна середня і вища школа можуть здаватись 
напівзакритими утвореннями, сконцентровани-
ми на щоденних практичних справах, насправді, 
вони є складовою грандіозної всепланетарної си-
стеми з мільярдів мешканців сотень країн. (Кор-
сак О., 2017, с. 73). Додамо до сказаного, що систе-
ма освіти є відкритою системою, то і якість освіти 
в свою чергу можна вважати системою відкритою. 
Так, зокрема, на відкритість вказує такий змістовий 
аспект якості вищої освіти як її відповідність 
очікуванням суспільства, що формалізується у дер-
жавних стандартах, а також впливом професійного 
середовища і ринку праці. Так, С. Є. Шишов  
і В. А. Кальней розуміють якість освіти як 
«соціальну категорію, що вивчає стан і результа-
тивність процесу освіти в суспільстві, його 
відповідність потребам і очікуванням суспільства. 
(Шишов С. Є., Кальней В. А., 2000, с. 9). 

Невиконання цієї норми призводить до того, що 
проблема якості освіти зводиться до протиріччя 
між сучасними потребами виробництва, економіки 
й суспільства та системою освіти, що не завжди та 
не в усьому відповідає цим потребам. Як зауважує з 
цього приводу Є. М. Коротков, якість освіти у цьо-
му випадку не дозволяє ставити та вирішувати ті 
цілі розвитку, які необхідні сучасному суспільству 
(Коротков Є. М., 2004, с. 59).

На змісті поняття «якість освіти» та його 
відповідності потребам особистості, суспільства 
і держави, наголошує і Т. О. Лукіна. До того ж, 
всеохопність робить нині його об’єктом вивчення не 
тільки педагогіки, а й багатьох інших наук (насам-
перед, філософії, соціології економіки, політології, 
психології, теорії менеджменту та ін.). Зазначимо 
принагідно, що з настанням нового століття цей спи-
сок поповнився когнітологією, нейромолекулярною 
біологією, тощо (Лукіна Т. О., 2008, с. 1017-1018). 
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Природно, що з кожною із перелічених галу-
зей знань якість освіти, яка є окремою галуззю, 
поєднана тісними зв’язками, які інколи носять 
нелінійний характер. У таких взаємозв’язках ми 
знаходимо переваги у розвитку якості освіти як 
міждисциплінарного напрямку досліджень, коли 
фактично розвиток педагогічної, філософської, 
економічної та інших галузей спонукають до нових 
нелінійних зв’язків у досліджуваній галузі  та про-
дукуванню нових знань. 

Проведений дефініційний аналіз поняття «якість  
освіти» засвідчує відсутність одностайності науков-
ців у його трактуванні. Як зауважує П. С. Яре-
менко, що ця категорія має полінауковий зміст і є 
предметом вивчення багатьох наук: філософії, на-
уки державного управління й менеджменту освіти, 
психології, політичних наук та інших, але більшістю 
вчених вона розглядається з позицій педагогіки. 
Кожна з цих наук формулює свою дефініцію 
категорії якості освіти. (Яременко П. С., 2001, с. 19). 

З таких позицій ми можемо вказати на 
міждисциплінарний характер поняття «якість 
освіти», який притаманний саме синергетичним 
системам. Так, на думку Н. В. Кропотової, класич-
ний етап розвитку науки охарактеризувався при-
скореною диференціацією знань, виділенням окре-
мих наукових дисциплін, для неокласичного етапу 
в більшій мірі притаманний синтез наукових знань, 
а от для постнеокласичного етапу стає необхідним 
міждисциплінарний синтез знань, який не виходить 
за межі суспільних і гуманітарних наук, і, синтез, 
здійснюваний у всьому просторі наукового пізнання 
без будь-яких дисциплінарних обмежень (Кропо-
това Н. В., 2008, с. 23).

Міждисциплінарність, на нашу думку, надає 
можливість по-новому підійти до розроблення про-
блеми теоретико-методологічного обґрунтування 
якості освіти та використовувати його в іннова-
ційних моделях управлінням нею.

Таким чином, «якість освіти» можна розгля-
дати з позицій системного та синергетичного 
підходів як відкриту, нелінійну систему, для якої 
притаманні комплексність, міждисциплінарність, 
цілеспрямованість, стандартизованість та інші 
аспекти. 

Якість вищої освіти в контексті загальнонауко-
вих підходів: сучасні виміри. Звертаючись до тих 
історичних моментів, а саме 2005 р., коли Україна 
приєдналась до Болонського процесу, пригадується 
піднесений настрій освітян та всіх небайдужих 
українців до майбутнього національної освіти. 
З того часу вже пройшло більше десяти років. 
Чи задоволена українська спільнота своєю ви-
щою освітою, конкурентоспроможністю на ринку 
праці наших випускників? Аналізуючи пріоритети 
нашої молоді на користь іноземних вищих навче-
них закладів та некращі позиції українських вишів 
у світових академічних рейтингах, можемо дати не-
гативну відповідь. 

Якість вітчизняної вищої освіти, яка є однією 
з основних вимог Болонської декларації, не 
задовольняє наразі ні молодих людей, ні їх батьків, 
ні роботодавців. Зауважимо, що якість вищої освіти 
– основна вимога, яка забезпечує відповідальність 
ВНЗ, довіру до нього, відповідність ринку праці, 
мобільність та сумісність кваліфікацій. Крім того, 
якісна підготовка фахівців дозволяє їм бути кон-
курентоспроможними на міжнародному рівні 
(Сікорський П., 2016, с. 54).

В оновленому законі України «Про вищу освіту» 
поняття якості освіти трактується як «рівень» здо-
бутих особою знань, умінь, навичок, інших ком-
петентностей, що відображає її компетентність 
відповідно до стандартів вищої освіти» (Закон 
України «Про вищу освіту», Ст. 1). Зауважимо, що 
в наукових колах ще досі актуальними є дискусії 
щодо коректності сформульованого поняття. 

В одному з пунктів Ст. 16 Закону зазначе-
но, що система зовнішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності вищих навчальних закладів 
та якості вищої освіти передбачає здійснення та-
ких процедур і заходів, як, зокрема, «забезпечен-
ня наявності оприлюднених критеріїв прийняття 
рішень відповідно до стандартів та рекомендацій за-
безпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти», а також у пункті 2 Ст. 23 підкреслюється: 
«незалежні установи оцінювання та забезпечення 
якості вищої освіти співпрацювати з Європейською 
асоціацією із забезпечення якості вищої освіти, 
зокрема з метою запровадження європейських 
стандартів і рекомендацій щодо підвищення якості 
вищої освіти в Україні» (Закон України «Про вищу 
освіту», 2014, Ст.: 16; 23). 

Незважаючи на позитивні зрушення на зако-
нодавчому рівні, реалії сучасного розвитку вищої 
освіти України засвідчують про її закритий харак-
тер: вимоги до якості, формулюють і перевіряють 
переважно профільні міністерства (виконавці, а не 
реальні замовники освітніх послуг), які не завж-
ди корелюють із реальними потребами відкритого 
ринку. А важливі гравці, що мають скеровувати 
учасників освітнього процесу – бізнес, студенти, 
національні та міжнародні громадські організації 
та інші – не беруть участі (навіть побічно) у про-
цедурах забезпечення якості, хоча формально таку 
участь передбачено. Головним завданням освітніх 
закладів стає не підвищення власної якості та 
ефективності, а успішність формального звітування 
перед державними органами контролю (Концепція 
забезпечення якості вищої освіти, 2014). 

Закритий характер системи вищої освіти 
України спонукає до того, що і процес забезпе-
чення якості освіти залишається закритим та не 
відповідає запитам суспільства. Основні відмінності 
у формуванні української системи забезпечення 
якості вищої освіти та європейської, яку цілком 
можна назвати відкритою нелінійною системою, на-
ведемо у Таблиці 1.
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Таблиця 1
Основні відмінності у формуванні української та європейської систем забезпечення якості вищої освіти

Відкрита система (в ЄС) Закрита система (в Україні)
Умови розвитку: свобода  вибору в умовах ринку 
Основний споживач освіти: студент, роботодавець

Накопичення суспільством навичок та вмінь висування вимог до якості освіти

Умови розвитку: адміністративно-командна система
Основний споживач освіти: державний механізм 

Навички та вміння пристосування до вимог влади

(За матеріалами «Концепції забезпечення якості вищої освіти України. Проект «TRUST»»)

Зазначені відмінності у забезпеченні якості 
вищої освіти в країнах ЄС та Україні і закритий ха-
рактер формування української системи забезпечен-
ня якості вищої освіти унеможливлюють, на наш 
погляд, європейський вектор розвитку вітчизняної 
вищої школи загалом. 

Отже, для того, щоб освіта «працювала» на 
сучасні потреби суспільства, вона повинна розви-
ватися як система відкрита, а її зміст і технології 
повинні сприяти вихованню людей, здатних упро-
довж життя розвивати свій потенціал як вільної і 
творчої особистості і забезпечувати стабільне 
функціонування суспільства (Сисоєва С. О., Батеч-
ко Н. Г., 2011, с. 312).

Отримане протиріччя між проголошеними 
європейськими векторами розвитку забезпечен-
ня якості вищої освіти та реальним станом справ 
у цій галузі в Україні спонукають як до більш гли-
бокого теоретичного аналізу, так і практичного 
впровадження кращих західних зразків. Втім, до-
речною тут буде думка В. С. Лутая: «Ми повинні 
не механістично запозичувати чужі моделі розвит-
ку, а розробляти свою – специфічну для України» 
(Лутай В., 2005, с. 51). Справді, просте копіювання 
західних зразків впровадження якості освіти на-
вряд чи надасть успіху українській вищій школі. 
Тому, всі рейтинги й показники якості систем освіти 
необхідно сприймати аналітично, зважаючи на їх 
природу, і, що особливо важливо, не робити на їх 
підставі політичних узагальнень (на кшталт «най-
краща в світі система освіти у Фінляндії») (Ляшен-
ко О. І., Лукіна Т. О., Ващенко Л. С. та ін.).

У той же час, в умовах інтеграції України до 
світового та загальноєвропейського освітнього 
простору ґрунтовний аналіз, всебічне осмислен-
ня, належна оцінка світової педагогічної думки та 

проведення наукових досліджень, спрямованих на 
вдосконалення вищої школи, знаходження шляхів 
її подальшого ефективного розвитку (Ognevyuk V.‚ 
Sysoseva S., 2015), урахування кращих європейських 
практик забезпечення якості освіти та влас-
не бачення проблеми з врахуванням історичних 
коренів національної сфери освіти, українського 
менталітету, власних наукових підходів уможливить 
прискорення процесів реформування вищої школи 
України та її європейський вектор розвитку. 

Висновки. У процесі дослідження ми дійшли 
висновку, що тлумачення сутності «якість вищої 
освіти» різні. Така ситуація призводить до про-
блем у розумінні понятійно-термінологічного 
апарату, що, на нашу думку, ускладнює процес 
впровадження якості освіти, зокрема у вищій 
школі. Все частіше в останні роки їх намагаються 
розв’язати виключно педагогічним засобами, що, 
як правило, не приносить бажаного результату. 
Досліджувана проблема не може бути розв’язаною 
лише в межах педагогічної теорії і освітянської 
практики. Теоретико-методологічне обґрунтування 
«якості освіти» з позицій синергії загальнона-
укових підходів: системного та синергетично-
го уможливлює, на наш погляд, позиціонування 
якості вищої освіти як відкритої, нелінійної си-
стеми, здатної до саморозвитку. Таке тлумачення 
досліджуваного феномену дозволить, на наш по-
гляд, розробити еволюційні моделі розвитку систе-
ми якості національної вищої освіти, позбавить її 
замкненості та сприятиме обґрунтуванню основних 
принципів управління нею. 

Подальші дослідження передбачають про-
ведення вузько спрямованого дослідження 
щодо обґрунтування загальнонаукових підходів 
управління якістю освіти.
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КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГИИ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ

Батечко Нина, доктор педагогических наук, доцент, заведующий научно-исследовательской лаборатории 
освитологии, Киевский университет имени Бориса Гринченко, ул. Тимошенко, 13-б, 04212 г. Киев, Украина, 

n.batechko@kubg.edu.ua

В статье категории «качество образования» и «качество высшего образования» представлены в кон-
тексте синергии научных подходов: системного и синергетического. Указано, что такая интерпретация 
может служить теоретико-методологическим основанием исследуемого феномена. В контексте системного 
и синергетического подходов проанализировано современные реалии внедрения основных принципов качества 
образования в национальной высшей школе. Доказано, что использование лучших европейских практик обе-
спечения качества образования и собственное видение решения проблемы обеспечит ускорение процессов 
реформирования сферы высшего образования Украины.

Ключевые слова:  качество высшего образования;  качество образования;  качество;  синергетический 
подход;  системный подход.

HIGHER EDUCATION QUALITY IN THE CONTEXT OF THE SYNERGY OF SCIENTIFIC 
APPROACHES

Batechko Nina, EdD, Head of Scientific-Research Laboratory of Educology, Borys Grinchenko Kyiv 
University, 13-b Tymoshenko Str., 04212 Kyiv, Ukraine, n.batechko@kubg.edu.ua

The article considers the problem of the quality of higher education and its importance in the process of reform-
ing the higher school of Ukraine. A definitive analysis of the concepts «quality», «quality of education», «quality of 
higher education» and differentiation of scientists’ thoughts on their interpretations has been made. The specified 
definitions are considered from the point of view of the system approach and it is established that «the quality of edu-
cation» can be considered as a system object. The quality of education is also considered from the standpoint of the 
synergetic approach and it is proved that the object under study can be considered a synergistic category.

It is proved that from the standpoint of systemic and synergetic approaches, the quality of education can be 
viewed as an open, non-linear system with integrated, interdisciplinary, purposeful, standardized and other aspects.

In the context of general scientific approaches, the realities of the current state of introducing the principles of the 
quality of education in the higher school of Ukraine are considered. A comparison is made and the main differences 
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in the formation of the Ukrainian and European systems for ensuring the quality of education are pointed out. It is 
pointed out that taking into account the best European practices in ensuring the quality of education and its own vi-
sion of the problem, taking into account the historical roots of the national education sphere, the Ukrainian mentality 
and its own scientific approaches will allow acceleration of the reform processes of the higher school of Ukraine and 
its European vector of development.

Keywords:  quality of education;  quality of higher education;  quality;  synergetic approach;  system approach.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

НА ДРУГОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті викладено концепцію деонтологічної підготовки керівників навчальних закладів на другому рівні 
вищої освіти. Визначено сукупність її нормативно-правових і теоретичних засад, обґрунтовано аспекти 
деонтологічної підготовки та відповідні до них групи професійних вимог (нормативно-правових, професійно-
технологічних, особистісно-професійних), сформульовано її мету й завдання у контексті виділених аспектів. 
Розкрито методологічні засади конструювання змісту деонтологічної підготовки (обґрунтовано парадиг-
мальний простір концепції, дано характеристику філософських підходів до її здійснення). У межах теоретич-
ного концепту визначено систему дефініцій, вихідних параметрів, оцінок, які покладено в основу її змісту й 
структури та моделювання її системи. Розкрито практичний концепт авторської концепції, що передбачає 
перевірку ефективності структурно-компонентної моделі деонтологічної підготовки, визначення відповідних 
педагогічних умов, критеріїв і показників результату.

Ключові слова:  деонтологічна компетентність;  конструкт;  концепція деонтологічної підготовки;  
освітня парадигма;  ядро концепції.
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Вступ. Сучасна система загальної середньої 
освіти переживає період суттєвих змін. У «Концеп-
туальних засадах реформування середньої освіти 
(Концепція нової української школи)» зазначається 
необхідність докорінної реформи, яка перетворить 
українську школу на важіль соціальної рівності та 
згуртованості, конкурентоспроможності й економіч-
ного розвитку України.

Із наданням навчальним закладам автономії,  
делегуванням адміністративних та навчально-мето-
дичних повноважень на рівень закладу освіти, пере-
гляду ролі педагога як коуча, тьютора, модератора 
в індивідуальній освітній траєкторії дитини, зміню-
ється роль керівника навчального закладу як мене-
джера та морального лідера, підсилюється його від-
повідальність за діяльність освітнього закладу.

Зазначена проблематика стала сьогодні домі-
нантною в наукових досліджень у межах філософії 
та культури управління. Проблему формування на-
ціональної управлінської еліти ставиться науков-
цями у пряму залежність від етики  й деонтології 
управління. Зокрема В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч 
та О. С. Пономарьов вважають, що без належної 
морально-етичної культури така еліта неможлива 
в принципі (Кремень В. Г., Пазиніч С. М., Понома-
рьов О. С., 2008, с. 371).

У зміцненні морально-етичного чинника управ-
ління науковці вбачають основну закономірність 
демократичного розвитку суспільства. Управління, 
яке не виконує у суспільстві гуманістичної функ-
ції, перетворюється на маніпулювання людьми: на 
технологію досягнення будь-якої, зокрема амораль-


