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ABSTRACT
Primary factors that guarantee quality of education are professional training of
teachers, educational and methodological support of educational process, available
system of control and assessment of teaching, students’ level of knowledge, application
of modern educational technologies in educational process, engagement of teachers
and students in scientific and research activity, correspondence of curricula with
present-day demands, appropriate material and technical support of educational
process, available academic references that meet present-day demands, application of
materials of sociologic and other research, education orientation on the formation of
social qualities of a contemporary specialist, stimulation of students’ work, contacts with
leading foreign specialists.
Support of quality of professional training is done within the context of effective
management of pedagogical systems.
To assess quality of professional training it is reasonable to reasonable to use
method of blocks decompositions, visualization criteria, personal and physical
development criteria, dynamic and process compenents, statistical process data.
In order to guarantee quality of professional training of future masters, aims and
tasks of master-level pedagogical process need to be changed from transmission of
information to creation of a special educational environment for the development of
professionalism of a future teacher, integrative character of master-level studies,
orientation not on formation of knowledge, but on formation of students’ key
competences, actualization of tasks of professional education, personal and
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professional development, creation of methodological support of educational process
that would be adequate to present-day challenges.
Support of the quality of professional training at graduate level is done via
improvement of organization of master students’ self-preparatory work, search of
optimal forms of organization of scientific and research work at graduate level and its
informational, human resources, material and technical support, improvement of level of
masters’ theoretical training.
Key words: quality of professional training, assessment of the quality of
professional training, future master students.

Вступ. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року визначає питання забезпечення системного підвищення
якості освіти як такі, що потребують першочергового вирішення, оскільки
є запорукою економічного зростання держави та розв’язання соціальних
проблем суспільства в найближчому майбутньому.
Парадигма освіти ХХІ століття спрямована на вдосконалення
фахової підготовки в поєднанні з особистісним розвитком кожного
студента. Гуманістичний підхід до професійної підготовки передбачає, що
студент – це активний суб’єкт своєї діяльності, який реалізує творчий
потенціал у ході предметного навчання та особистої діяльності на
практиці під час комплексного процесу оволодіння професіоналізмом.
Аналіз літературних джерел засвідчує, що проблемою забезпечення
якості освіти в закладах вищої освіти займалось чимало науковців. Ця
проблематика знайшла своє відображення в пpaцяx вітчизняних
(С. Ніколаєнко,
2006;
І. Аннєнкова,
2011;
H. Хворостяна,
2012;
Г. Калінічева, 2014; В. Мороз, 2014; Т. Гончаренко, 2015) та зарубіжних
(М. Поташник, 2006; S. Dubovicki 2015; C. Jain, 2018) науковців.
Науковцями здійснювався пошук оптимальних форм, методів і
засобів навчання в закладах вищої освіти, змістовне наповнення
дисциплін, побудова процесу професійної підготовки, створення умов для
максимально повного опанування особистістю матеріальної культури та
духовних
цінностей,
розкриття
потенціалу
студентів,
їхньої
самореалізації. Проте питання щодо визначення дієвих шляхів
забезпечення якості професійної підготовки фахівців та вироблення
системного підходу до розв’язання цієї проблеми досі дискусійне.
Мета статті – уточнення сутності процесу забезпечення якості
професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної
культури та визначення найбільш ефективних умов і можливих шляхів
для її підвищення.
Для досягнення означеної мети були використані загальнонаукові
теоретичні методи дослідження, а саме: аналіз, порівняння,
узагальнення.
Результати та дискусії. У сучасний період національна освіта в
Україні є головним стратегічним чинником соціально-економічного,
інтелектуального і духовного розвитку суспільства, а також вирішальним
чинником його виживання та безпеки. Нарощування інтелектуального
потенціалу українського суспільства має стати, на думку Г. Калінічевої,
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“вирішальним чинником підвищення конкурентоспроможності національної
економіки та забезпечення національного добробуту держави і громадян,
запорукою економічної та суспільно-політичної модернізації країни,
вагомою складовою національної безпеки, а також сприяти суспільному
прогресу, соціальній рівновазі та розвитку знаннєвої, освітньо
орієнтованої особистості” (Калінічева, 2014:148-149).
Необхідність
подальших
системних
досліджень
процесу
забезпечення якісті професійної підготовки майбутніх магістрів середньої
освіти з фізичної культури зумовлено низкою суперечностями між:
- зростанням попиту на висококваліфікованих магістрів середньої
освіти за спеціалізацією “Фізична культура” і недостатнім рівнем
сформованості в них компетентностей до педагогічної та наукової діяльності;
- орієнтацією сучасної педагогічної думки і практики на
впровадження нових моделей професійної підготовки майбутніх магістрів
середньої освіти за спеціалізацією “Фізична культура” і традиційними
формами, методами та засобами означеної підготовки;
- нагальною потребою майбутніх магістрів середньої освіти за
спеціалізацією “Фізична культура” в належній методичній підготовці задля
використання інноваційних технологій у науковій та професійній
діяльності та відсутністю технології такої підготовки у вищих навчальних
закладах;
- необхідністю модернізації змісту, форм, методів і засобів
професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти за
спеціалізацією “Фізична культура” та недостатністю теоретичного та
методичного обґрунтування цього процесу.
Долучення нашої держави до Болонського процесу, в якому
основоположною є проблема забезпечення якості підготовки фахівців, що
обумовлюється зростанням масовості у вищій освіті; зацікавленістю
роботодавців у якісній підготовці фахівців; зменшення обсягу державного
фінансування вищої освіти з одночасною вимогою щодо ефективності
витрат, отриманих закладами вищої освіти; підвищенням вимог
суспільства до прозорості та відкритості діяльності університетів;
формуванням конкурентного середовища серед університетів.
Серед можливих напрямів обговорення проблематики якості
освіти, як зазначає В. Мороз, “слід звернути увагу на ті, які
безпосередньо стосуються основних учасників освітнього процесу, а
саме: того, хто навчається (здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня);
того, хто навчає (науково-педагогічні працівники), та того, хто
замовляє відповідну послугу (підприємство, держава, суспільство)”
(Мороз, 2014: 116). Для нашого дослідження ця теза є дуже важливою.
Згідно з даними, наведеними у літературних джерелах, основними
чинниками, що забезпечують якість освіти, є професійна підготовка
викладачів, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу,
наявність системи контролю й оцінювання викладання, рівня знань
студентів, застосування сучасних освітніх технологій, залучення
викладачів і студентів до науково-дослідної діяльності, відповідність
ICV 2017: 63.43
DOI 10.31494/2412-9208-2018-1-3

175

Серія: Педагогічні науки. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 312 с.
програм навчальних дисциплін сучасним вимогам, належне матеріальнотехнічне забезпечення освітнього процесу, забезпеченість науковою
літературою, що відповідає сучасним вимогам; використання матеріалів
соціологічних та інших досліджень, спрямованість на формування
соціальних якостей сучасного фахівця, стимулювання самостійної роботи
студентів, контакти з провідними зарубіжними фахівцями.
Європейська система забезпечення якості освіти, що базується на
європейських стандартах і рекомендаціях (ESG), ґрунтується на таких
основних принципах:
1) зацікавленість студентів і роботодавців, а також суспільства в
цілому у високій якості вищої освіти;
2) ключова важливість автономії закладів і установ, збалансована
усвідомленням того, що автономія вимагає дуже серйозної
відповідальності;
3) система зовнішнього забезпечення якості повинна відповідати
своїй меті і не ускладнювати роботу навчальних закладів більше, ніж це
необхідно для виконання цією системою своїх завдань (Згуровський, 2009).
Як вважає С. Ніколаєнко, ніколи ще проблема якості вищої освіти в
Україні не мала такого важливого ідеологічного, соціального,
економічного й технічного значення, як нині, що визначається, з його
точки зору, низкою об'єктивних чинників:
• від якості людських ресурсів залежить рівень розвитку країни та її
глобальної економічної конкурентоспроможності;
• якість освіти набуває все більшого значення в забезпеченні
конкурентоспроможності випускників вищої школи на ринку праці;
• специфіка управління якістю освіти полягає в тому, що
управління діяльністю людини, яка є об’єктом педагогічного впливу,
здійснюється через її психічну діяльність, унаслідок чого навчання має
певний елемент невизначеності;
• якість професійної підготовки фахівців – невід’ємна вимога до
вітчизняної вищої освіти, якщо вона прагне інтегруватися в європейський
освітній простір (Ніколаєнко, 2006: 15-18). Нам особливо імпонує ця
думка науковця.
Більш детальну характеристику основних чинників, які
забезпечують якість вищої освіти, подає H. Хворостяна, при цьому
виокремлює такі чинники:
1) професійна підготовка суб’єктів викладання, їхні особистісні
якості (порядність, відповідальність, принциповість, толерантність тощо);
2) навчально-методичне забезпечення процесу підготовки
(навчальні посібники, методичні розробки);
3) наявність системи контролю й оцінювання, рівня знань суб'єктів
учіння, що відповідає сучасним вимогам;
4) застосування в освітньому процесі сучасних освітніх технологій
(активних методів навчання, Інтернет-технологій тощо);
5) залучення суб’єктів освітнього процесу до науководослідницької діяльності;
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6) відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам;
7) контакти з провідними іноземними фахівцями;
8)
належне
матеріально-технічне
забезпечення
процесу
підготовки;
9) забезпеченість науковою літературою освітніх закладів;
10) використання матеріалів психолого-соціологічних та інших
досліджень;
11) спрямованість викладання на формування соціальних якостей
сучасного фахівця;
12) стимулювання самостійної роботи суб’єктів навчання тощо
(Хворостяна, 2012: 27).
Зважаючи на важливість якості вищої освіти, вона не може
формуватися стихійно. Забезпечення якості освіти здійснюється в контексті
ефективного управління педагогічними системами. Як констатує В. Іванов,
“управління – це процес планування, організації, мотивації і контролю,
необхідний для того, щоб досягти цілей організації” (Іванов, 2001: 37).
Ефективне управління можливе тільки за умови долучення до цього процесу
всіх учасників, а не використання адміністративних методів.
Управління якістю освіти, як вважає М. Поташник, це особливе
управління, організоване та спрямоване на досягнення не будь-яких, не
випадкових, не просто кращих за попередні, а цілком визначених,
заздалегідь прогнозованих з можливим ступенем точності результатів
освіти, де мета (результат) має бути прогнозована операційно в зоні
потенційного розвитку випускника школи (Поташник, 2006: 33).
Процес забезпечення якості професійної підготовки майбутніх
фахівців передбачає формування в них компетентності, що визнається у
світовому освітньому просторі. Одним з найефективніших методів
досягнення цієї мети є використання ідеології загального управління якістю
(Total Quality Management – TQM) та заснованих на ній міжнародних
стандартів серії ISO 9000:2000, ISO 10015 та ISO/IWA 2:2007.
Розглядаючи якість освіти, C. Jain, P. Narayan наголошують, що “є
два аспекти якості освіти: якість системи освіти в цілому та якість
того, що система пропонує студентам/учням” (Jain, 2018: 12).
Важливою з огляду на тему дослідження є проблема відбору
критеріїв і показників якості освіти. І. Аннєнкова акцентує увагу на
чотирьох основних аспектах оцінки якості освіти: “гарантоване
виконання базових стандартів і еталонів; досягнення поставлених
цілей на різних етапах навчання (на вході, у процесі й на виході);
здатність задовольняти попит і очікування споживачів освітніх послуг
і
зацікавлених
учасників
освітнього
ринку;
прагнення
до
вдосконалювання навчання” (Аннєнкова, 2011: 5).
Для оцінки якості професійної підготовки науковці акцентують
увагу на методі декомпозицій блоків: критерії навченості; критерії
особистісного і фізичного розвитку; динамічні та процесуальні
компоненти; статистичні і процесуальні дані (Рис.1).
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Рис.1 Складові оцінки якості професійної підготовки
Таким чином, констатуємо відсутність науково обґрунтованої та
єдиної системи критеріїв і показників якості освіти, орієнтованої на
потреби особистості, установ, держави та суспільства в цілому.
Суттєвий вплив на забезпечення якості професійної підготовки
фахівців має автономність закладу вищої освіти, що суттєво вплине на
ефективність його діяльності.
Якість професійної підготовки, як стверджує Т. Гончаренко,
“істотно залежить від педагогічних умов, які мають бути
конкретними для підготовки фахівців з кожної спеціальності”
(Гончаренко, 2015: 108). Ця теза є особливо актуальною до нашого
дослідження.
Відзначаємо, що одним із показників забезпечення якості
професійної підготовки фахівців є компетентність майбутніх фахівців.
Прийнята у 2006 р. Європейська довідкова рамкова структура містить такі
ключові компетентності: спілкування рідною мовою; спілкування
іноземними мовами; математична компетентність і базові компетентності
в галузі науки та техніки; цифрова обчислювальна компетентність;
соціальна
і
громадянська
компетентності;
ініціативність
та
підприємливість; культурна освіченість та виразність [ Локшина, 2009:
325-332).
Європейська система повинна слугувати довідковим інструментом
для розвитку компетентностей у національних системах освіти.
Погоджуємося з думкою Dubovicki S., Banjari I., що “забезпечення
якості університетської освіти має бути однією з найважливіших
постійних цілей, а не одноразова подія” (Dubovicki, 2015: 45).
А. Сватьєв звертає увагу на важливості та необхідності вивчення і
втілення передового досвіду зарубіжних країн у контексті вищої
фізкультурно-спортивної освіти (Сватьєв, 2014: 84).
У межах нашого дослідження особливої уваги заслуговує теза
стосовно організації освітнього процесу в магістратурі як одного з головних
компонентів забезпечення якості професійної підготовки за певною
спеціальністю. Як вважає Т. Дмитренко, він повинен передбачати “реалізацію
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взаємозв’язку між усіма дисциплінами навчального плану спеціальності, що
дозволяє сформувати ґрунтовні знання, вміння їх застосовувати для
вирішення професійних завдань (знаннєва парадигма); вибір доцільних
засобів діяльності суб’єктів у ситуації, що відповідає культурі діяльності
та спілкування (культурологічна парадигма); здійснення спільної
продуктивної діяльності на засадах гуманізації відношень (гуманістична
парадигма)” (Дмитренко, 2013: 85-87).
Умовами модернізації освітнього процесу в магістратурі задля
забезпечення якості професійної підготовки, науковець В. Кравченко
вважає такі: “зміни цілей магістерського педагогічного процесу: від
трансляції інформації до створення особливого освітнього середовища
для
розвитку
професіоналізму
майбутнього
викладача;
інтегративного характеру магістерського навчання, спрямованість на
формування не знань, а ключових компетенцій студентів; актуалізації
завдань професійного виховання, особистісно-професійного розвитку;
створення адекватного викликам часу методичного супроводу
освітнього процесу: навчальної літератури, освітніх технологій,
оцінних засобів тощо” ( Кравченко, 2014: 562-563).
Основними напрямами, що забезпечують якість професійної
підготовки в магістратурі, як відзначає В. Сенашенко, повинні стати
вдосконалення організації самостійної роботи магістрантів; пошук
оптимальних форм організації науково-дослідної роботи в магістратурі та її
інформаційного,
кадрового,
матеріально-технічного
забезпечення;
підвищення рівня теоретичної підготовки магістрантів (Сенашенко, 2008: 13).
Висновок. Уточнено сутність процесу забезпечення якості
професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної
культури, що детермінується вимогами сучасного суспільства в
конкурентоспроможних, компетентних та мобільних фахівцях.
Перспективи
подальших
досліджень
передбачатимуть
обґрунтування та формалізація єдиної системи критеріїв і показників
якості професійної підготовки.
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АНОТАЦІЯ
Основними чинниками, що забезпечують якість освіти, є професійна
підготовка викладачів, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу,
наявність системи контролю й оцінювання викладання, рівня знань студентів,
застосування сучасних освітніх технологій, залучення викладачів і студентів до
науково-дослідної діяльності, відповідність програм навчальних дисциплін
сучасним вимогам, належне матеріально-технічне забезпечення, зокрема
науковою літературою, що відповідає сучасним вимогам; використання
матеріалів соціологічних та інших досліджень, спрямованість викладання на
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формування соціальних якостей сучасного фахівця, стимулювання самостійної
роботи студентів, контакти з провідними зарубіжними фахівцями.
Забезпечення якості професійної підготовки здійснюється в контексті
ефективного управління педагогічними системами.
Для оцінки якості професійної підготовки доцільно використовувати
метод декомпозицій блоків: критерії навченості; критерії особистісного і
фізичного розвитку; динамічні й процесуальні компоненти; статистичні
процесуальні дані.
З метою забезпечення якості професійної підготовки майбутніх
магістрів необхідно змінити цілі та завдання освітнього процесу: від трансляції
інформації до створення особливого освітнього середовища для розвитку
професіоналізму
майбутнього
викладача.
інтегративного
характеру
магістерського навчання, спрямованість на формування не знань, а ключових
компетенцій студентів; актуалізації завдань професійного виховання,
особистісно-професійного розвитку; створення адекватного викликам часу
методичного супроводу освітнього процесу.
Забезпечення
якості
професійної
підготовки
в
магістратурі
здійснюється шляхом удосконалення організації самостійної роботи
магістрантів; пошуком оптимальних форм організації науково-дослідної роботи
в магістратурі та її інформаційного, кадрового, матеріально-технічного
забезпечення; підвищення рівня теоретичної підготовки магістрантів.
Ключові слова: якість професійної підготовки, оцінки якості
професійної підготовки, майбутні магістри.
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