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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 

ВНЗ У ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ 

Лозова К. А., аспірант 

Перехід від класичних форм навчання до більш конкурентним формам 

дистанційного навчання базується на змінах як в організації учбового 

процесу, так і в підходах що до визначення якості освіти. Відбувається зміна 

пріоритетності показників в рейтинговій оцінці університетів, факультетів та 

викладачів. 

За результатами проведеного аналізу міжнародних та національних 

рейтингів вузів , можна стверджувати, що рейтинги мають як спільні ознаки, 

так і суттєві відмінності в індикаторах та показниках якості освіти. 

Міжнародні університети частіше орієнтуються на роботодавців, досягнення 

випускників. Саме з цих причин в рейтингах переважають показники 

«Кількість випускників-лауреатів Нобелівської премії», «Кількість 

викладачів-лауреатів Нобелівської премії» та ін.. Проте висока інерційність 

такого підходу, обумовлена розривом в часі між початком навчання студента 

та результатами його просування по кар’єрних сходах, робить 

малоефективним використання подібних рейтингових оцінок в прийнятті 

оперативних рішень з управління навчальним процесом. 

Схожу спрямованість мають всеукраїнські рейтинги. Окрім цього, 

значно акцентується увага на «ресурсне забезпечення», обумовлене 

зусиллями університетів привабити більш зацікавлений контингент 

студентів. Наукова активність викладачів, цитування, кількість публікацій, 

розроблених навчальних посібників, матеріалів, курсів – дані показники 

властиві практично всім розглянутим рейтингам як міжнародним, так і 

рейтингам пострадянського простору. Ці показники з різних сторін 

характеризують ресурсну забезпеченість вузу, але слабо зорієнтовані в оцінці 

власне навчальній діяльності, яка є найважливішою характеристикою 

ефективності вузу. 

Оцінювати якість навчальної діяльності професорсько-викладацького 

складу ВНЗ, на наш погляд, в першу чергу необхідно за її результатами, які 

можуть бути виражені рівнем знань та умінь студентів, досягнутих під 

керівництвом викладача. В класичній формі освіти даний спосіб може бути 

неефективним в результаті можливого необ’єктивного оцінювання студента 

викладачем. Дистанційне навчання пом’якшує недоліки даної оцінки, так як в 

ньому домінує комп’ютеризований тестовий контроль, менш залежний від 

людського фактору. Залучення до рейтингу показника сформованості знань 

та вмінь студентів, набутих під керівництвом викладача, може дозволити в 

повній мірі оцінити якість професорсько-викладацького складу за 

результатами поточного контролю успішності, також оперативно управляти 

дистанційним навчанням. 

Робота виконана під керівництвом професора Алєксєєва О. М. 


