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конкретна допомога в справах). Всі ці фактори є важливим аспектом 
соціально-психологічної адаптації студентів вищих навчальних закладів.  
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 ДО ПИТАННЯ ПІДХОДІВ У ТРАКТУВАННІ ДЕФІНІЦІЇ  

«ЯКІСТЬ ОСВІТИ» 
 
Аналіз поняття «якість освіти» дає змогу виділити як широкий, так і 

вузький спектри трактування даної дефініції. З позицій загального 
підходу якість освіти тлумачиться як сукупність її атрибутів та їх 
проявів,що сприяють задоволенню сфери потреб людини й співпадають з 
інтересами розвитку соціуму й держави. Також якість освіти можна 
визначити як соціальну категорію, яка визначає рівень, ефективність 
реалізації процесу освіти в суспільстві, формування як громадянських, так 
і професійно набутих компетенцій особистості. Як зазначає О. Ляшенко, 
«якість освіти – це узагальнений показник розвитку суспільств у певному 
часовому вимірі» [1, с. 10].  

Якісний показник освіти можна також визначити сумарністю 
показників, які кваліфікують різнобічні аспекти навчальної практики 
освітнього закладу. Це стосується змістової, методичної складових освіти, 
форм навчання, матеріально-технічної бази, учительського персоналу, що 
забезпечують розвиток компетенцій учнівської молоді. М. Поташник 
розглядає якість освіти як «співвідношення мети і результату, як міру 
досягнення мети» [2].  

Деякі дослідники вважають, що майбутні випускники шкіл та вишів 
є, з одного боку, споживачами (це стосується інформаційного поля, яке 
вони отримують в освітніх установах), з іншого – тими, хто пропонує 
власні знання й уміння роботодавцям. Окрім того, результативність 
освіти, її оцінка може залежати від дітей, учителів, школи, коледжу 
відповідно до різних параметрів, вимірів, рівнів. Отже, кожного разу мова 
буде йти про нетотожність результатів. Це константа більш вузького, 
спеціального змісту якості освіти.  

 Поняття якості є багатовимірним і суб’єктивним. Неоднозначність 
тлумачення цього поняття з’являється тоді, коли воно використовується в 
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оціночному аспекті, коли зіставляються між собою освітні системи, 
здобутки шкіл, учнів. Труднощі тлумачення цього поняття полягають у 
тому, що для порівняння необхідно створити й описати певний алгоритм, 
сенс якого був би зрозумілим для тих, хто його використовує. Для 
практичних цілей у зв'язку з плануванням якості освіти «Міжнародний 
інститут планування освіти запропонував розуміти під якістю освіти 
якісні зміни в навчальному процесі та середовищі, що оточує учнів, які 
можна зафіксувати як поліпшення їх знань, умінь і цінностей» [3, с. 6].  

 Відповідно до вищезгаданого можна упевнено стверджувати, що 
дослідницька та практична освітянська сфери сьогодення не дають 
можливості однозначно визначити дане поняття. Складність полягає в 
міждисциплінарному, системному трактуванні категорії «якість освіти». 
Частково такі складності пояснюються наступним: 

 1. Сформувався багатосуб’єктний споживач і замовник цілей освіти, 
і вся складність полягає в їх різних уявленнях про якісну освіту: 

- для учнів і студентів освіта буде якісною, якщо сприятиме розвитку 
їх як особистостей та підготує до професійної кар’єри;  

- для роботодавця – компетентністний працівник як результат якості 
освіти; 

- для суспільства якість освіти визначається ефективністю 
життєтворчості особистості в соціумі.  

 2. Ускладненість визначається розглядом якості різних освітніх 
об’єктів, а саме: 

- освіти як соціального інституту, який продукує якісну освітню 
систему в цілому (національну, інші освітні системи);  

- компонентів освітньої системи, які б гарантовано забезпечили 
високі результати, а отже, і якість освітнього процесу.  

 Отже, категорія «якість освіти» – багаторівнева інтеграційна 
характеристика, яка може трактуватися як з позицій досконалості ступеня 
досягнення, так і відповідно до установок, які визначають мету. Треба 
зауважити, що в ситуації, яка склалася в українському освітньому 
просторі, офіційно задекларована мета оцінювання якості освіти, її 
підтримка відповідно до західних стандартів не повинна ігнорувати 
національні традиції, досвід, напрацювання в цьому напрямку. Базисом 
української концепції якості освіти повинен бути аналіз і синтез 
найкращих здобутків світового освітнього товариства, їх ефективна 
трансформація з урахуванням національних освітніх завдань, а не 
простого копіювання.  
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РЕФОРМУВАННЯ ВІДОМЧОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ 

 
 Ефективне виконання завдань, покладених на МВС у сучасних 

умовах, вимагає підвищення якості підготовки фахівців у сферах охорони 
прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії 
злочинності та об’єктивно передбачає запровадження нової моделі 
відомчої освіти, визначення концептуальних засад її розбудови.  

 У листопаді 2016 року наказом МВС України № 1252 була 
затверджена Концепція реформування освіти в Міністерстві внутрішніх 
справ України. Відповідно до її положень основою системи відомчої 
освіти є мережа вищих навчальних закладів зі специфічними умовами 
навчання МВС і вищих навчальних закладів центральних органів 
виконавчої влади, які здійснюють підготовку фахівців для МВС, 
Національної поліції України, Державної міграційної служби України, 
Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій.  

Нововведенням Концепції є створення Академії поліції у складі 
вищих навчальних закладів МВС. Ці академії будуть акумулювати весь 
комплекс професійної підготовки поліцейського: початкову підготовку, 
фахову освіту та підвищення кваліфікації.  

 У системі МВС України відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» запроваджується трирівнева система підготовки фахівців: 

- на першому рівні здійснюватиметься первинна професійна 
підготовка. Загальний термін підготовки – до 10 місяців (7 місяців – 
теоретичне навчання, 3 місяці – практичне) з подальшим присвоєнням за 
підсумками атестування кваліфікації «поліцейський» та призначенням на 
посади молодшого складу поліції; 

- на другому – підготовка фахівців у ВНЗ МВС з відрядженням за 
підсумками державного атестування, до комплектуючих органів для 
призначення на посади. Підготовка у ВНЗ МВС здійснюватиметься за 
навчальними програмами молодшого бакалавра (термін навчання – 
1,5 роки, мінімальний обсяг програми – 90 кредитів), бакалавра (термін 
навчання 3-4 роки, мінімальний обсяг програми – 180 кредитів) та 


