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Анотація: у статті проаналізовано проблеми системи освіти в Україні, розроблено підходи, що спри-

яють підвищенню професійних знань фахівців як основних носіїв інтелектуального потенціалу. Розроблені 

критерії формування матеріалу спецдисциплін. Виявлено місце освіти в інноваційній економіці.

Ключові слова: якість освіти, знання, критериї, дослідницький університет, інтелектуальний потен-

ціал, інноваційна економіка.
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Постановка проблеми. У числі визначальних 

факторів, від яких залежать перспективи розви-

тку української системи освіти, на перший рубіж 

висувається проблема якості підготовки фахівців. 

Вона суттєво актуалізується у зв’язку з постійно 

зростаючою конкуренцією між вузами та новими 

вимогами ринку праці. Нині формуються певні 

реальні процеси, що спрямовані на підвищення 

якості підготовки фахівців. З розвитком ринкової 

економіки науково-педагогічні працівники набу-

ли знань, умінь і навичок роботи в неординарних 

ситуаціях, що швидко змінюються.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Про-

блема якості освіти в Україні є особливо акту-

альною, про що свідчать численні дослідження 

вітчизняних науковців та низка нормативних 

положень з регулювання діяльності у цій сфері. 

Серед науковців, що досліджували проблеми роз-

витку людини як носія знань через систему вищої 

освіти, зокрема М. З. Згуровський, С. М. Нікола-

єнко, О. В. Карпенко, І. М. Дичківська, І. О. Жи-

лянська, Л. В. Семів, Т. В. Фадіна та ін. Однак 

недостатньо розкритими залишаються питання 

методів інтеграції науки у виробництво, забезпе-

чення взаємозв’язку між потребами економіки та 

якістю знань випускників.

Метою статті є аналіз системи розвитку ви-

щої освіти для виявлення критеріїв та розробки 

підходів, що сприяють підвищенню професіо-

нальних знань фахівців як основних носіїв інте-

лектуального потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Україна має роз-

галужену мережу навчальних закладів та достат-

ній науковий потенціал, щоб займати гідне місце 

у світовій економіці. Саме тому питання підготов-

ки фахівців у вищих навчальних закладах набува-

ють особливої актуальності.

В умовах глобалізації та поширення конку-

ренції від доступу до нової інформації, її оброб-

ки, перетворення залежить як економіка окремих 

підприємств, так і країн у цілому. Особливе місце 

у розвитку сучасної економіки займає фахівець, 

тобто людина, яка є носієм спеціальних знань, 

навичок та досвіду [1, с. 114–140].

Проблема якості освіти в Україні стала осо-

бливо актуальною останніми роками. Яскравим 

вираженням цієї тенденції є введення відповід-

них положень до нормативних документів, а також 

розвиток інституційних механізмів, що забезпечу-

ють якість освіти вищих навчальних закладів [2].

Якість вищої професійної освіти — поняття 

настільки масштабне, ємне, що його вивченню 

присвячена значна література. Зокрема, у Всесвіт-

ній декларації стосовно освіти, прийнятій в Ліоні 

на міжнародній конференції з вищої освіти в 1998 

р., якість вищої освіти визначається як багато-

факторне поняття, що охоплює всі сторони діяль-

ності вищих навчальних закладів: навчально-ме-

тодичні програми, навчальну і науково-дослідну 

роботу, професорсько-викладацький колектив і 

студентів, навчально-матеріальну базу і ресурси.

Нині держава намагається забезпечити єд-

ність вимог до структури і змісту вищої освіти, 

підняти рівень підготовки випускників як основи 

освітянського простору на всій території країни. 

Важлива роль при цьому має відводитися держав-

ним освітянським стандартам. Вони дозволяють 

зблизити параметри не лише вітчизняних, але і 

зарубіжних програм підготовки фахівців, створю-

ють умови для гнучкого реагування вищої школи 

на запити економіки та суспільства.

Якість освіти в Україні розглядається зде-

більшого як: якість освітнього середовища; якість 

реалізації освітнього процесу; якість результатів 
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освітнього процесу. Тому найважливішою пробле-

мою у сфері освіти є підвищення якості підготов-

ки кадрів. Цьому має сприяти посилення конку-

ренції між вищими навчальними закладами — це 

й отримання кредитів, і науково-педагогічний рі-

вень кафедр та викладачів, і різні рейтингування, 

що проводяться серед вузів.

Зростанню якості підготовки фахівців сприя-

тиме і розширення автономії ВНЗ щодо:

1) визначення напрямів підготовки і розроб-

ки навчальних програм;

2) затвердження наукової проблематики;

3) розв’язання фінансових і кадрових питань.

У системі вищої освіти якість підготовки 

фахівців насамперед оцінюється якістю навчаль-

но-виховного процесу. Головне його завдання — 

спрямованість на те, щоб забезпечити підготовку 

конкурентоспроможного, висококваліфіковано-

го, гармонійно розвиненого фахівця, здатного 

відповідати на виклик часу.

Сьогодні стає все більш зрозумілим, що від-

повідність реальних результатів і змісту освіти ви-

щих навчальних закладів державним стандартам 

є необхідною, але недостатньою умовою якості. 

Тому досягнення оптимальної якості професійної 

освіти зумовлено створенням системи якості, яка 

на рівні конкретного вищого навчального закладу 

забезпечувала б узгоджену реалізацію державних, 

суспільних і особистих інтересів.

Оскільки діюча система значною мірою є 

системою контролю за якістю, а не забезпечення 

якості, то розробка нової системи має бути побу-

дована на основі:

1) розробки моделі стандартизації професій-

ної освіти вищого навчального закладу як компо-

нента системи якості;

2) моделювання менеджменту якості профе-

сійної освіти як компонента системи якості;

3) визначення концептуальних і методологіч-

них основ проектування системи якості в контек-

сті регіональної системи професійної освіти [2].

Міжнародна і вітчизняна практика доводить, 

що для ефективної діяльності вищої школи необ-

хідне створення такої системи якості, що ґрунту-

ється на результатах наукових досліджень, досвіді 

навчально-педагогічної роботи, сталих традиціях. 

Це, в свою чергу, орієнтує на розвиток університе-

тів дослідницького типу [3, с. 2–6].

Одна з основних вимог до університетів до-

слідницького типу — це високоякісна підготовка 

магістрів та кадрів вищої кваліфікації (кандидатів 

і докторів наук) на кафедрах шляхом поєднання 

і взаємодії навчального процесу з проведенням 

наукових досліджень, інноваційною діяльністю. 

В такому випадку принцип «навчання на основі 

науки» має стати визначальним, на що також орі-

єнтує тимчасове Положення МОН України про 

університет дослідницького типу.

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», як універ-

ситет дослідницького типу, визначив головною 

стратегією здійснення комплексних послідовних 

перетворень, орієнтуючись на європейські та сві-

тові моделі дослідницьких університетів, з метою 

органічного поєднання навчальної, наукової та 

інноваційної діяльності.

Залучення України до міжнародного співро-

бітництва, інтегрування до ГАТТ/СОТ, орієнтація 

на поглиблення взаємодії з європейською спіль-

нотою природно висувають на порядок денний 

необхідність суттєвого підвищення рівня підго-

товки фахівців з міжнародної економіки. Істотна 

модернізація змісту підготовки фахівців за такою 

спеціальністю має проводитись відповідно до за-

питів розвитку економіки, соціальної сфери, нау-

ки, техніки, технологій, центрального і регіональ-

них ринків праці [4, с. 57–65].

Підготовка фахівців зі спеціальності «Між-

народна економіка» з урахуванням її специфіки 

та особливостей здійснюється в системі головної 

стратегії розвитку Київського політехнічного ін-

ституту. За такої умови навчальний процес орі-

єнтується на оволодіння сучасною методологією 

науки, практичними навичками аналітичної ро-

боти стосовно розробки прогнозів, концепцій, 

програм, бізнес-планів, проектів, організаційно-

економічних механізмів та можливостей їх удо-

сконалення, організації та впровадження інно-

ваційної діяльності в корпоративних структурах і 

техно-структурах, у сфері виробничо-технологіч-

них зв’язків чи зовнішньоекономічної діяльності 

за пріоритетними напрямками розвитку економі-

ки України. Слід зауважити, що до фахівців тако-

го спрямування мають інтерес багато державних 

інституцій та приватних комерційних структур.

Саме тому підготовка фахівців з міжнародної 

економіки орієнтована на формування цілісної 

системи універсальних знань, умінь, навичок, а 

також набуття досвіду самостійної роботи та осо-

бистої відповідальності тих, хто навчається, тоб-

то ключові компетенції, що визначають сучасну 

якість змісту освіти. Це гарантується якістю освіт-

ніх програм і послуг. Навчальні програми треба 

розглядати як інструмент, що регулює відносини 

між викладачем і студентами.

Навчальна програма дисципліни є складовою 

стандарту вищої освіти, вищого навчального за-

кладу. Вона визначає роль і значення відповідної 

навчальної дисципліни у підготовці та майбутній 

професійній діяльності фахівця; основні риси 

творчої діяльності, необхідні для успішної роботи 

фахівця, а також характер навчально-пізнаваль-

них проблем і завдань, що сприяють формуванню 

цих рис; найважливіші світоглядні ідеї та катего-

рії, що підлягають засвоєнню на конкретній зміс-

товній основі; зміст навчання з дисципліни; очі-
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кувані результати навчання, тобто систему вмінь 

і навичок, якими мають оволодіти студенти із за-

лученням рівнів їх сформованості.

При розробці навчальних програм треба вра-

ховувати основні перспективні напрями розвитку, 

новітні досягнення науки, техніки і технологій; 

забезпечити наступність та єдність гуманітарної 

та соціально-економічної, природничо-наукової і 

професійно-практичної підготовки студентів; за-

безпечити необхідні міждисциплінарні зв’язки та 

мотивацію навчання, виховання інтересу до спе-

ціальності; розуміння суспільної значущості своєї 

праці [5, с. 42–48].

Акценти переходу на трьохрівневу систему 

підготовки фахівців: бакалавр, магістр, доктор, 

а також помітна трансформація співвідношень у 

традиційній схемі: лектор, лекція, практичні та 

семінарські заняття — спонукають до перегляду 

або створення нових підходів щодо розробки на-

вчальних програм.

Аналіз фахової літератури показує, що в ці-

лому технологія проектування змісту навчання 

на рівні спецдисципліни теоретично добре розро-

блена. Однак упровадження самостійної роботи в 

процесі навчання накладає свій відбиток на вибір 

і структурування змісту спецдисциплін.

Критеріями відбору змісту мають бути:

1. Цілісність. Зміст спецдисципліни має бути 

єдиною системою, а не механічним набором на-

укової інформації.

2. Науковість. Поточний розвиток науки 

потребує постійного корегування змісту на-

вчального матеріалу. Науковість — це первин-

ний загальнодидактичний принцип, основна 

загальна закономірність ефективного навчаль-

ного процесу.

3. Проблемність. Дотримання виваженого 

структурно-логічного викладу навчального ма-

теріалу, застосовування системи доказів, побу-

дованої тільки на вивченому раніше матеріалі. 

У цьому випадку навчальний матеріал має бути 

спрямований на здобуття студентом певної сис-

теми навичок і умінь, формування у майбутнього 

фахівця пізнавальних здібностей у даній науці, що 

дозволить йому вести пошук знань, їх поповне-

ння й оновлення.

4. Інваріантність. Зміст повинен повністю 

відповідати призначенню спецдисципліни, що 

входить до навчального плану певного фахового 

спрямування. При відборі змісту необхідно ва-

ріювати теми, а саме — відбирати тільки ті, які 

дають знання й уміння, що необхідні для майбут-

ньої професійної діяльності. При цьому необхід-

но враховувати всі вищезазначені критерії.

Задача засвоєння навчальної програми спец-

дисципліни — забезпечити становлення і розви-

ток різних форм мислення студента. Програма 

повинна враховувати суб’єктивний досвід студен-

та, надавати різноманітні способи роботи, корек-

тні стосовно змісту програми, створювати умови 

для прояву науково-пошукової роботи кожного 

студента в засвоєнні програмно-навчального ма-

теріалу [6].

У нинішніх умовах діяльності вищої шко-

ли зростає обсяг і значення самостійної роботи 

студентів, а акценти в навчанні переносяться на 

активні методи оволодіння знаннями. Очевид-

но, що змінами цих співвідношень необхідно 

вміло скористуватися на користь підвищення 

ефективності навчального процесу та якості 

підготовки фахівців. З огляду на це, навчально-

методична література набуває ще більшого зна-

чення. Вона має допомогти студенту вибірково 

займатися науково-пошуковою роботою, що 

особливо важливо в умовах потужного інфор-

маційного простору, і постійно контролювати 

діяльність студентів.

Інноваційний розвиток економіки та перехід 

до суспільства знань спричиняє якісно нові вимо-

ги до системи освіти. Метою освіти стає не тіль-

ки підготовка людини до майбутньої професійної 

діяльності за рахунок накопичення значної кіль-

кості готових, систематизованих знань, а й розви-

ток особистості, оволодіння способами набуття та 

створення нових знань [7, с. 334].

З позиції посилення, підвищення якості 

підготовки майбутніх фахівців актуальним є ак-

тивізація процесів отримання і засвоєння знань 

студентами під час їх самостійної роботи. Од-

нак у цій формі роботи студенту нерідко бракує 

самостійності та ініціативності при вивченні 

всього комплексу навчальних дисциплін. На-

самперед це значною мірою залежить від забез-

печення студентів необхідною навчальною і на-

вчально-методичною літературою. Здійсненню 

самостійної роботи часто перешкоджають деякі 

психологічні проблеми, такі як відсутність досві-

ду самостійної роботи, нерозвиненість вольової 

саморегуляції, впливу групових установок і под.

Окрім традиційного навчального посібни-

ка з предмета, необхідні навчально-методичні 

матеріали; методичні вказівки щодо виконан-

ня курсових і дипломних робіт; рекомендації до 

семінарських і практичних занять. Слід розро-

бляти та вдосконалювати методичні вказівки з 

вивчення кожної навчальної дисципліни. В них 

мають міститися відомості про роль і призна-

чення дисципліни в навчальному плані; робоча 

програма; питання для контролю знань за про-

грамою; широкий список літературних джерел за 

темами дисципліни.

Орієнтація на самостійну роботу студентів, 

скорочення аудиторських занять є позитивним 

фактором підвищення якості навчання в тому 

випадку, якщо навчально-методичне забезпе-

чення цієї роботи добре організовано і науково 
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обґрунтовано. Це відноситься і до інших компо-

нентів освітянського процесу у вищій школі [8, 

с. 92–105].

Поряд з традиційними формами поза ауди-

торної самостійної роботи, таких як дипломна, 

курсова і контрольна робота, підготовка звіту з 

практики, написання рефератів, конспектуван-

ня (або аналіз наукових розробок, отриманих 

як копії через ксерокс), опрацювання теми або 

питання з рекомендованої літератури тощо, в 

останній час значного поширення набули нові 

форми самостійної роботи. Серед них — рецен-

зування окремих творів і наукових статей, ви-

рішення завдань з тих чи інших тем або розділів 

курсу, складання бібліографічних оглядів-анота-

цій з певної теми, підготовка до участі в наукових 

конференціях або семінарах, конкурсу з майбут-

ньої спеціальності, розробка ілюстративного ма-

теріалу, рецензування рефератів, комп’ютерний 

пошук у мережі Інтернет матеріалів з програмної 

теми і т. д.

На семінарських і практичних заняттях має 

домінувати особисто-індивідуальний підхід на 

основі багатоваріативності завдань і визначення 

в кожній темі інваріативних задач, оскільки кож-

ний студент володіє різним рівнем предметної 

підготовки, інтелектуальним потенціалом, тем-

пом роботи і под.

Одним із засобів, що сприяє виникненню 

внутрішньої тяги до наукової діяльності, є про-

блемність навчання, яка має бути на всіх етапах 

навчального процесу: на лекціях, семінарах, при 

вивченні нових тем, виконанні курсових і дослід-

но-конструкторських робіт [8, c. 116–128].

Вирішення проблеми ставить студента перед 

необхідністю вибору в процесі прийняття рішен-

ня, що не тільки формує його волю, але створює 

умови для опанування навичок і умінь наукових 

досліджень і виробляє відповідний стиль профе-

сійного аналітичного мислення.

У підсумку можна зазначити, що кількість 

прочитаних лекцій, проведених семінарів і прак-

тичних занять не вирішує в повній мірі головного 

завдання, яке стоїть перед університетом дослід-

ницького типу, якщо студенти не будуть навчати-

ся здобувати знання самостійно, наполегливою 

працею, але під контролем науковців-викладачів.

Висновки. Таким чином, важливим при під-

готовці фахівців у вищій школі є формування 

цілісної системи універсальних знань, умінь, 

навичок, а також набуття досвіду самостійної 

роботи та особистої відповідальності. Для роз-

витку економіки України на основі прогресив-

них технологій украй актуальним вбачається 

своєчасне оновлення програм спецдисциплін, 

формування взаємозв’язків між наукою та ви-

робництвом, зокрема, розвиток університетів 

дослідницького типу.
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