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У сучасному світі найважливішим 
і безальтернативним ресурсом у по-
ступальному розвитку всіх аспектів 
суспільства є наука у розумінні нау-
кової діяльності. В Україні до 1990-х 
років перелік тематичних напрямів 
наукових досліджень визначався 
державними органами управління 

за участю наукових співтовариств і 
фінансувався з державного бюдже-
ту. Сьогодні вибір напрямів наукових 
досліджень перетворюється в склад-
ну політичну взаємодію різних соці-
альних акторів: держави, наукового 
співтовариства, бізнесових струк-
тур та різних суспільних інститутів.  

УДК 001.89:001.38

Шаблиста Л. М. 
доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фінансових 
ринків ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна, shablista7@ukr.net 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9126-2043

ВИБІР ПРІОРИТЕТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ
Анотація. У статті проаналізовано існуючу практику вибору наукових пріоритетів 
в Україні і обґрунтовано принципи й критерії їх формування. Окреслено призначення 
наукових пріоритетів. Охарактеризовано методи виявлення перспективних напря-
мів науково-дослідних робіт – метод автоматизованого інтелектуального аналізу 
великих обсягів неструктуризованих даних різного характеру; наукометричні і 
бібліо метричні показники; методологія Форсайт, соціометричні методи. Виявлено 
недоліки існуючої практики вибору наукових пріоритетів в Україні: багатосуб’єкт-
ність визначення пріоритетних напрямів досліджень; децентралізація розподілу об-
межених бюджетних коштів між багатьма суб’єктами – розпорядниками цих кош-
тів; велика кількість пріоритетних напрямів, що відображають інтереси різних 
нау кових шкіл і колективів; поєднання різних принципів відбору пріоритетів: видового – 
до пріоритету «фундаментальні наукові дослідження» і тематичного – до інших 
пріо ритетів; розпливчате формулювання пріоритету «фундаментальні наукові до-
слідження»; недостатньо висока якість аналітичного вибору пріоритетів і розгляд 
їх переважно з науково-технологічної точки зору; нестача комунікацій і механізмів 
зворотнього зв’язку як всередині наукового співтовариства, так і між основними 
сторонами науково-технологічного зв’язку; відсутність необхідного балансу інтере-
сів суб’єктів економіки (суспільства, держави і бізнесу) і наукового співтовариства. 
Обґрунтовано необхідність формулювання єдиного системного підходу до вибору 
нау кових і науково-технологічних пріоритетів. Визначено зміст і вимоги до наукових 
пріоритетів, сформульовано основні принципи і критерії вибору наукових пріоритетів. 
Ключові слова: наукові пріоритети, науково-дослідна діяльність, державна наукова 
політика, пріоритетні напрями досліджень, принципи і критерії формування наукових 
пріоритетів.
JEL Classification: О32, О38.
DOI: 10.32987/2617-8532-2020-4-5-20.
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У міру розширення кола впливових 
гравців зростає різноманітність ці-
лей і стратегій розвитку науки, син-
хронізувати які має держава, функці-
єю якої є формування наукової полі-
тики. 

Практика формування наукової 
політики, що склалася в Україні, по-
лягає у виявленні тенденцій роз-
витку певних наукових напрямів та 
ідей. Однак ця політика передбачає 
одночасне виконання наукових до-
сліджень (як фундаментальних, так 
і прикладних) у багатьох напрямах. 
Такий шлях розвитку науки потре-
бує великих фінансових засобів і до-
ступний лише високорозвиненим 
країнам. Тому найважливішою скла-
довою процесу формування полі-
тики у сфері науки в різних країнах 
є визначення пріоритетних напря-
мів і трендів наукових досліджень. 
Так, експерти ОЕСР відзначають, що 
практично в усіх країнах – членах цієї 
організації при формуванні націо-
нальної наукової політики особлива 
увага приділяється обґрунтуванню 
науково-технологічних пріоритетів, 
які в значній мірі визначають геопо-
літичні позиції, національний суве-
ренітет і є вирішальним фактором 
росту конкурентоспроможності і до-
бробуту націй [1; 2]. 

Вибір пріоритетів у науці – цен-
тральна ланка наукової політики, що 
визначає її концепцію, форми реалі-
зації та ефективність. 

Процедура вибору наукових прі-
оритетів у нормативно-правових 
документах представлена схема-
тично. Останнім часом ця пробле-
ма стала предметом дослідження 
багатьох науковців, зокрема таких 
як Н. І. Іванова, М. О. Кизим, А. І. Ко-
рецький, Б. А. Маліцький, Л. Е. Мін-

делі, С. Ф. Остапчук, В. І. Тищенко, 
В. М. Фридлянов, В. Є. Хаустова [3–
11]. Роботи цих учених присвячені в 
основному методам вибору і механіз-
му реалізації наукових пріоритетів. 
Пріо ритети розглядаються здебіль-
шого відособлено від інших управ-
лінських рішень у науково-техноло-
гічній сфері. До того ж задекларовані 
пріоритети розвиту наукової та нау-
ково-технічної діяльності є «недо-
статньо обґрунтованими та практич-
но не реалізуються» [11, с. 135].

Для досягнення максимального 
ефекту проведення науково-техніч-
ної політики усі стратегічно важливі 
управлінські рішення в цій сфері по-
винні бути узгоджені між собою.

Прикладні аспекти вибору науко-
вих пріоритетів розробляються в де-
яких наукових центрах, наприклад в 
Науково-дослідному центрі індустрі-
альних потреб розвитку (м. Харків) 
[12]. 

Метою роботи є аналіз методоло-
гії та прикладних аспектів вибору на-
укових пріоритетів і обґрунтування 
принципів і критеріїв їх формування 
в Україні. Основними завданнями ви-
значено: дослідження проблем про-
гнозування розвитку науки; здійс-
нення вибору наукових пріоритетів 
з огляду потреб сучасного суспіль-
ства і забезпечення соціально-еко-
номічного розвитку; обґрунтування 
принципів і критеріїв формування в 
Украї ні наукових пріоритетів у розрі-
зі окремих напрямів наукової діяль-
ності. 

За роки незалежності в Україні 
сформувалася нормативно-правова 
база реалізації пріоритетних напря-
мів розвитку науки і техніки. Зако-
нодавчо визначено, що пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки – 
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науково, економічно та соціально 
обґрунтовані напрями науково-тех-
нічного розвитку на довгостроковий 
період (понад 10 років), яким нада-
ється державна підтримка з метою 
формування ефективного сектору 
наукових досліджень і науково-тех-
нічних розробок для забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизня-
ного виробництва, сталого розвит-
ку, національної безпеки України та 
підвищення якості життя населення 
[13]. 

Призначеннями наукових пріори-
тетів є:

 • концентрація фінансових ресур-
сів бюджетних програм, наукових 
фондів, інститутів розвитку на під-
тримку досліджень по вирішенню 
найважливіших наукових проблем;

 • поліпшення координації дій різ-
них сторін по підтримці інновацій, 
розвитку галузей нового технологіч-
ного укладу і формуванню перспек-
тивних наукових заділів;

 • привертання уваги бізнесових 
структур, істориків до відповідних 
досліджень; сприяння припливу по-
забюджетних коштів у дослідниць-
кий сектор;

 • стимулювання каналів попиту 
на результати фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень, а 
також розвитку різних форм науково- 
виробничої кооперації і партнерства;

 • залучення до проведення відпо-
відних досліджень зарубіжних уче-
них у кооперації з вітчизняними до-
слідниками. 

Процес вибору наукових пріори-
тетів складний і багаторівневий. 
Питання щодо методів виявлення 
перспективних напрямів науко-
во-дослідних робіт є дискусійним. 
Найчастіше використовуються фор-

малізовані процедури і статистичні 
методи дослідження. Одним із таких 
методів є метод автоматизованого 
інтелектуального аналізу великих 
обсягів неструктуризованих даних 
різного характеру. Використання ін-
формаційних технологій дає змогу 
не тільки зібрати і систематизува-
ти інформацію з об’ємних, розподі-
лених і гетерогенних джерел, але й 
візуалізувати і проаналізувати цю 
інформацію. 

В основі методів автоматизовано-
го інтелектуального аналізу даних, 
що базується на пошуку статистич-
них характеристик документів, ле-
жить уявлення про науку як «корпус 
наукових публікацій» [14]. Згідно з 
цією методологією за одиницю ана-
лізу може бути прийнята стаття в 
науковому журналі, що аналізуєть-
ся з використанням лінгвістичних 
маркерів з метою виявлення про-
цедури введення нового предмета 
(авторської дефініції) в науковий 
ужиток [15]. Стаття як організова-
ний за певними правилами кому-
нікативний акт, в якому новий для 
наукового співтовариства предмет 
пізнання пропонується розглядати 
в оригінальній, створеній автором 
конструкції, містить не просто ав-
торську дефініцію, але й опис методу 
виявлення конструювання предмета 
і співвіднесення його з відповідни-
ми науковими поняттями. Автори 
принципів інтелектуального аналізу 
статей на основі статистичних ха-
рактеристик синтаксикосемантич-
них моделей в автоматичному ре-
жимі виділяють остаточний список 
авторських термінів/пріоритетів. 
Сформована у такий спосіб «модель» 
нау кової статті дає можливість від-
слідковувати появу нового терміна/
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дефініції в сукупності аналізованих 
наукових публікацій. Визначаючи 
ступінь впливу автора публікації за 
статистичними характеристиками її 
цитованості, автори системи вважа-
ють можливим оцінити і зафіксува-
ти вплив введеного ними терміна на 
інтелектуальну діяльність колег і на 
зміни в концептуальних основах не 
тільки конкретних досліджень, але й 
у суміжних областях знань. Виходячи 
з цього, на їхню думку, метод дає змо-
гу оцінити значення інституціональ-
ного впливу автора, що проявля-
ється у визначенні перспективності 
нау кових напрямів і відповідно може 
використовуватися у процедурах 
формулювання науково-технічних 
пріоритетів. 

Однією з різновидності методу ав-
томатизованого аналізу є методика 
вибору пріоритетних досліджень на 
основі ресурсного підходу [16]. 

Суть цього методу полягає у вибо-
рі найбільш пріоритетних проєктів, 
які підлягають реалізації, на осно-
ві математичної моделі максиміза-
ції спільної ймовірності здійснення 
пріо ритетних проєктів, що утворю-
ють оптимізований портфель при об-
меженні на сумарний бюджет порт-
феля. Ця модель надає можливість 
знайти вирішення задачі ресурсної 
пріоритетності фінансування неза-
лежних інноваційних проєктів, що 
реалізуються, і відносні коефіцієнти 
пріоритетності забезпечення ресур-
сами кожного інноваційного про-
єкта із заданого сумарного бюдже-
ту сформованої множини цільових 
науково-дослідних і дослідно-кон-
структорських робіт. При цьому кое-
фіцієнти експертної пріоритетності 
кожного окремого проєкта одержані 
в результаті обробки експертних да-

них і тому вони мають певну погріш-
ність. Як метод оптимізації для такої 
нестійкої задачі при неточних вихід-
них даних застосовується регуляри-
зований метод проєкції градієнта. 
В методиці враховується взаємний 
вплив проєктів у рамках сформова-
ного портфеля, який має синергетич-
ний ефект. 

Поряд із методами автоматизо-
ваного інтелектуального аналізу 
великого обсягу неструктуризова-
них даних різного характеру про-
довжується робота по використан-
ню наукометричних і бібліографіч-
них показників на основі баз даних  
SCOPUS, WоS та реферативної бази 
даних «Україніка наукова». Для по-
треб визначення потенційних пріо-
ритетів інноваційного розвитку 
економіки вивчаються можливості 
застосування концепцій кількісних 
методів вимірювання у зв’язку з поя-
вою сервісів вебсередовища, процесу 
їх інтегрування до апарату вебнауко-
метричних баз даних та напрямів за-
лучення наукової інформації [5].

При використанні бібліометрич-
ного методу для вибору пріори-
тетних напрямів наукових дослі-
джень необхідно також враховувати 
виснов ки експертів і результати ана-
лізу на стику ринкового попиту і про-
позицій з боку науки («market pull» і 
«techno logy push») [17]. 

Достатньо результативною мето-
дологією, що забезпечує створення 
комунікативних майданчиків для 
узгодження інтересів суб’єктів нау-
ково-дослідної діяльності по вибо-
ру пріоритетів, є методологія «фор-
сайт» [4; 6; 8; 10; 18]. 

Технологія проведення форсай-
ту включає: вибір цільової установ-
ки – технологічна або соціально- 
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економічна направленість; визна-
чення майбутнього регіону і кола 
галузей, які зможуть скласти осно-
ву стратегічного розвитку; прогноз 
перспектив розвит ку тих галузей, 
які вибрані для форсайту, прогноз 
результатів фундаментальних нау-
кових досліджень у вибраних сфе-
рах; прогнозування розвитку нових 
технологій; прогнозування виходу 
на ринок принципово нових видів 
продукції. В процесі форсайту оці-
нюються можливі сценарії розвит-
ку окремих напрямів науки. За ре-
зультатами форсайту формуються 
масштабні національні і міжнародні 
дослідницькі програми, зокрема 6-а 
й 7-а Рамкові програми по наукових 
дослідженнях та технологічному 
розвитку Євросою зу [19–21]. У рам-
ках форсайтного дослідження най-
поширенішими методами є літера-
турний огляд, метод сценаріїв, моз-
ковий штурм, експертні панелі, ме-
тод Дельфі, метод аналізу ієрархій 
Т. Салті, SWOT-аналіз, технологічне 
картування, морфологічний аналіз 
[9; 22; 23]. Серед спеціалізованих  
методів поширений метод критич-
них або ключових технологій та ме-
тод технологічних платформ тощо 
[24; 25]. 

Для вибору наукових пріоритетів 
у соціальній сфері використовують-
ся соціометричні методи, основані 
на опитуванні групи людей з метою 
встановлення соціально-психологіч-
них відносин в групі. Так, в медичній 
науці пріоритетні напрями дослі-
джень виявляються на основі аналізу 
тенденцій розвитку цієї галузі і соці-
ального замовлення суспільства [26]. 

Сьогодні в Україні відсутній єди-
ний системний підхід до вибору 
наукових пріоритетів. Існують ба-

гатосуб’єктність визначення пріори-
тетних напрямів досліджень і децен-
тралізація розподілу обмежених бю-
джетних коштів між багатьма суб’єк-
тами-розпорядниками цих коштів.  
У 2019 р. таких розпорядників було 
13 [27]. Наукові установи – одержу-
вачі бюджетних коштів зберігають 
автономію щодо визначення пріо-
ритетів своєї наукової діяльності 
[28]. Наукова тематика відображає 
сформовану структуру цих установ, 
виділяється велика кількість пріо-
ритетних напрямів, що відобража-
ють інтереси різних наукових шкіл 
та колективів і є «широкими і не ви-
разними» [29]. Донині політика дер-
жави у сфері науково-технологічно-
го розвитку залишається відомчою. 
Це підтверджує, наприклад, порядок 
формування пріоритетних напрямів 
дослідження у 4-х суб’єктах нау ково-
дослідної діяльності (таблиця) [27; 
30–33].

В умовах обмежених фінансових 
ресурсів, недостатньої заінтересова-
ності приватного сектору у фінансу-
ванні наукових досліджень, виокрем-
лення великої кількості напрямів 
наукових досліджень призводить до 
розпорошення коштів і не дає змоги 
сконцентрувати ресурси на вирішен-
ні пріоритетних проблем. При від-
сутності ефективної системи коор-
динації розвитку науки між різними 
науковими суб’єктами децентралі-
зація фінансування наукових дослі-
джень призводить до хаосу, форма-
лізму, лобіювання інтересів окремих 
«гравців» на науковому ринку при 
виборі напрямів досліджень, дублю-
вання тем в одних галузях науки і 
множини недосліджених зон в ін-
ших, неузгодженості пріоритетів і 
інструментів підтримки науково- 
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Т а б л и ц я 
Пріоритетні напрями досліджень в окремих суб’єктах науково-дослідної 

діяльності України 

№ 
з/п Назва суб’єкта Період дії  

пріоритету
Кількість  

пріоритетних  
напрямів

Підстава для вибору
пріоритету

1 Національна академія 
наук України у розрізі 
галузей наук:

– природничі
– технічні
– суспільні
– гуманітарні

2019–2023

41
35

169
62

Пропозиції секцій і відділень НАНУ згідно 
з Планом реалізації Концепції розвитку 
НАНУ на 2014–2023 рр., з урахуванням 
пріоритетних тематичних напрямів нау-
кових досліджень і науково-технічних 
розробок на період до 2020 р., затвердже-
них постановою КМУ № 942 від 07.09.2011

2 Національна академія 
педагогічних наук 
України

2018–2022 20 Розробка наукового колективу, схвалена 
загальними зборами Академії 

3 Національна академія 
правових наук 
України

2016–2020 12 Програмні нормативні матеріали: 
Стратегія сталого розвитку «Україна – 

2020», схвалена Указом Президента Украї-
ни № 5 від 12.01.2015;

Національна стратегія у сфері прав лю-
дини, затверджена Указом Президента 
України № 501 від 25.08.2015;

Стратегія національної безпеки Украї-
ни, затверджена Указом Президента Ук-
раїни № 287 від 26.05.2015;

 План законодавчого забезпечення ре-
форм в Україні, схвалений постановою 
Верховної Ради України № 509-VIII від 
04.06.2015;

Постанова ВРУ «Про рекомендації пар-
ламентських слухань на тему «Про стан 
та законодавче забезпечення розвитку 
науки та науково-технічної сфери науки» 

4 Державна фіскальна 
служба України

2017–2020 12 Концепція наукового забезпечення дер-
жавного управління у податковій службі, 
розроблена відповідно до постанови КМУ 
«Про державну службу України» № 236 
від 25.08.2004;

Постанова КМУ «Про затвердження 
порядку формування і виконання замов-
лення на проведення фундаментальних 
наукових досліджень та виконання на-
уково-дослідних (експериментальних) 
розробок за рахунок коштів державного 
бюджету» № 13 від 11.01.2018

Складено автором за: [30–33].

технологічного розвитку на націо-
нальному, галузевому і корпоратив-
ному рівнях.

Результати моніторингу інформа-
ції, наданої головними розпорядни-
ками бюджетних коштів протягом 

2012–2020 рр., свідчать про те, що 
вибір наукових пріоритетів здійс-
нювався на основі поєднання різних 
принципів відбору: видового – для 
пріоритету «фундаментальні наукові 
дослідження» і принципу тематичної 
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спрямованості – для інших пріори-
тетів, визначених Законом України 
«Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки» [13] та постанова-
ми КМУ від 07.09.2011 № 942 і від 
23.08.2016 № 556 [34]. При цьому 
пріоритет «фундаментальні науко-
ві дослідження» сформовано надто 
розпливчато у загальному вигляді, 
без орієнтації на конкретну ціль, що 
ускладнює керованість та можли-
вість оцінювання ефективності ви-
користання бюджетних коштів, ви-
ділених на проведення досліджень. 
У 2019 р. на фундаментальні дослі-
дження направлялося біля 70 % бю-
джетних коштів [27], що призводи-
ло до недофінансування важливих 
тематичних пріоритетів, перелік 
яких дуже широкий. Тематичні пріо-
ритети, визначені згаданими вище 
законодавчими і нормативними до-
кументами, не пов’язані з цілями і 
завданнями науково-технологічного 
та інноваційного розвитку України. 

У діючих законодавчих і норма-
тивно-правових актах, що визнача-
ють стратегію соціально-економіч-
ного розвитку країни і мають бути 
основою для формування пріори-
тетних напрямів розвитку наукових 
досліджень, відсутні чіткі орієнтири 
для науки. Так, у середньостроково-
му плані пріоритетних дій уряду до 
2020 р. налічено 16 пріоритетних дій, 
що стосуються реформування моде-
лі економічного розвитку [35], але 
серед них не визначено напрями ре-
формування промисловості. Відсут-
ня ефективна система координації 
розвитку науки із вектором еконо-
мічного розвитку. В Указі Президен-
та України «Про цілі сталого розвит-
ку України на період до 2030 р.» [36] 
цілями сталого розвитку визначено 

створення стійкої інфраструктури, 
сприяння всеохоплюючій і сталій 
індустріалізації та інноваціям, що 
натепер є нереальним, враховуючи 
глибину деіндустріалізації і втрату 
за роки реформ конкурентоспро-
можності раніше успішних галузей, 
відновлення яких за короткий період 
малоймовірне. 

Серед інших недоліків методоло-
гії і практики вибору наукових пріо-
ритетів, які перешкоджають вибору 
ефективних пріоритетів, слід від-
значити: недостатньо високу якість 
аналітичного вибору пріоритетів і 
розгляд їх переважно з науково-тех-
нологічної точки зору, що не дає змо-
ги вийти за рамки вузькопрофільних 
інтересів розробників; нестачу кому-
нікацій і механізмів зворотного зв’яз-
ку (як всередині наукового співтова-
риства, так і між основними сторона-
ми науково-технологічного зв’язку, 
в тому числі й органами державного 
управління), що сприяє збережен-
ню статусу-кво і звужує можливість 
нестандартних підходів, реалізація 
яких сприятиме нелінійному роз-
витку науково-технологічної сфери; 
відсутність необхідного балансу ін-
тересів суб’єктів економіки (суспіль-
ства, держави, бізнесу) та наукового 
співтовариства. 

Для підвищення ролі науки в мо-
дернізації економіки України на ін-
новаційній основі потрібно суттєво 
змінити існуючу модель організації 
наукової діяльності. Насамперед слід 
сформувати єдиний системний під-
хід до вибору наукових і науково-тех-
нологічних пріоритетів, який спира-
ється на [37]: 

 • чітко сформульований понятій-
ний апарат, що включає конкретні 
цілі, вимоги принципового характеру  
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до обґрунтування пріоритетів різних 
видів, механізми реалізації;

 • багаторівневу експертну інфра-
структуру, що забезпечує процес 
прийняття рішень професійними 
оцінщиками по всіх аспектах, які роз-
глядаються, і запобігання лобіюван-
ню з боку окремих наукових шкіл;

 • методичне забезпечення інтер-
активних експертних процедур, що 
включає системи критеріїв, алго-
ритми одержання, структурування і 
аналізу великих масивів експертної 
інформації;

 • прогнозно-аналітичний інстру-
ментарій, що надає змогу здійсню-
вати порівняльну оцінку варіантів 
рішень на основі спільного викори-
стання фотографічної і експертної ін-
формації.

За своїм змістом наукові пріорите-
ти повинні:

 • відповідати викликам, з якими 
Україна може зіштовхнутися в серед-
ній і довгостроковій перспективі;

 • враховувати процеси появи но-
вих технологій, що можуть суттєво 
змінити економіку, умови життя і 
взаємовідносини в суспільстві;

 • орієнтуватися на найважливіші 
суспільні потреби і специфіку міжна-
родного розвитку, відповідні ризики 
і можливості;

 • охоплювати достатньо наукоєм-
ні напрями, кількість яких має бути 
обмеженою. 

 Система формування і реалізації 
пріоритетів повинна відповідати та-
ким вимогам:

 • відкритість до різних оцінок і 
поглядів, наявність процедур збору і 
обговорення різних пропозицій, про-
ведення спеціальних слухань, голо-
сувань з представленням у відкрито-
му доступі їх основних результатів;

 • прозорість процесів формуван-
ня пріоритетів і оцінки результатів; 
наявність чітких процедур прийнят-
тя рішень з розподілом управлін-
ських, експертних і установчих по-
вноважень;

 • аргументованість пропозицій 
по пріоритетах і критеріальність їх 
оцінки, наявність умов для позитив-
ного відбору і досягнення консенсус-
них оцінок, забезпечення можливо-
стей вибору при прийнятті рішень 
по визначенню пріоритетів;

 • настроювання і адаптація пріо-
ритетів згідно з досягнутими ре-
зультатами і умовами соціально- 
економічного розвитку; регулярна, в 
тому числі незалежна, оцінка прогре-
су і уточнення змісту пріоритетів на 
основі даних моніторингу.

Основними принципами формуван-
ня наукових пріоритетів мають бути: 

1) вибір пріоритетних напрямів 
досліджень, виходячи з прийнятих 
цільових установок, закладених у 
Стратегії соціально-економічного 
розвитку. У технічній сфері наукові 
дослідження повинні забезпечити 
потреби сформованих пріоритетів 
національної економіки в частині 
розвитку необхідних технологічних 
платформ. При цьому для кожної цілі 
спочатку слід визначити пріоритетні 
напрями розвитку, потім профільні 
їм технології, а потім проєкти науко-
во-дослідних робіт, здатні забезпечи-
ти максимальну реалізацію постав-
лених цілей в аналізованих предмет-
них областях. У гуманітарній нау ці 
мають ураховуватися як загальні 
функції і задачі науки в державі і су-
спільстві, так і деякі методологічні 
і тематичні аспекти в сучасних гу-
манітарних дослідженнях: «міждис-
циплінарний синтез», «перехресні»  
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і спільні дослідження істориками і 
філологами, політологами і соціо-
логами, спеціалістами з міжнарод-
них відносин і соціальної психології; 
системний підхід: вивчення взаємо-
зв’язків між процесами на різних рів-
нях соціальної орієнтації – в окремих 
співтовариствах, на рівні країн і в 
міжнародній сфері (соціально-еко-
номічна взаємозалежність, проце-
си глобалізації тощо); комплексні і 
спеціалізовані прогностичні дослі-
дження: вивчення довгострокових 
соціально-економічних, політико- 
історичних, науково-технологічних 
тенденцій і вироблення наукових ре-
комендацій для державних стратегій 
розвитку окремих сфер суспільного 
і господарського життя, проведення 
зовнішньої політики і забезпечення 
національної безпеки [37];

2) дотримання тематичної спря-
мованості пріоритету на конкретну 
ціль (орієнтовані фундаментальні 
результати) – створення проривних 
технологій, нових матеріалів і послуг 
у пріоритетних напрямах розвитку 
науки, технологій і суспільства;

3) визначення складу напрямів 
наукових досліджень з урахуванням 
зміни поточної траєкторії формуван-
ня і розповсюдження наукових знань 
для одержання суттєвих переваг в 
середньо- і довгостроковій перспек-
тиві. При цьому мають враховува-
тись економічні, соціальні, екологіч-
ні та інші зовнішні відносно науки 
виклики і пропонуватись ефективні 
способи вирішення завдань, що сьо-
годні на порядку денному і можуть 
виникнути в майбутньому;

4) актуалізація змісту діючих пріо-
ритетів, включаючи уточнення скла-
ду напрямів у кожному з них, що вхо-
дять у напрями наукових проблем.

Критеріями вибору наукових 
пріо ритетів можуть бути:

 – ступінь наукової новизни і прак-
тична значимість очікуваних ре-
зультатів, які повинні стати інфор-
маційно-аналітичною основою для 
реалізації технічної, інноваційної і 
соціальної політик держави і прий-
няття управлінських рішень у сфері 
організації науки в країні;

 – рівень компетентності наукового 
колективу;

 – реалістичність виконання дослі-
дження – наявність ресурсного потен-
ціалу (науково-технічного, кадрового, 
інформаційного);

 – наявність контактів і потенціал 
наукового співробітництва.

Запропоновані підходи щодо змі-
сту, принципів та критеріїв вибору 
наукових пріоритетів можуть бути 
використані при розробці Єдиної на-
ціональної стратегії розвитку науко-
вої та науково-технічної діяльності в 
Україні, необхідність якої назріла.

Отже, проведене дослідження 
дало змогу визначити таке:

1. Найважливішою складовою 
процесу формування наукової полі-
тики держави є визначення пріори-
тетних напрямів, трендів наукових 
досліджень, які в значній мірі визна-
чають геополітичні позиції, націо-
нальний суверенітет і є вирішальним 
фактором росту конкурентоспро-
можності й добробуту нації.

2. Призначеннями наукових пріо-
ритетів є: концентрація фінансових 
ресурсів на підтримку досліджень із 
вирішення найважливіших науко-
вих проблем; поліпшення координа-
ційних дій різних суб’єктів наукової 
діяльності, сприяння припливу по-
забюджетних коштів; стимулюван-
ня каналів попиту на результати  
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фундаментальних і прикладних до-
сліджень; залучення до проведення 
досліджень зарубіжних учених.

3. Процедура вибору наукових 
пріоритетів у нормативно-правових 
документах представлена схематич-
но. Задекларовані наукові і науко-
во-технічні пріоритети недостатньо 
обґрунтовані і практично не реалізу-
ються.

 4. Для виявлення перспективних 
напрямів наукових досліджень най-
частіше використовують формалізо-
вані процедури і статистичні методи 
дослідження, наукометричні і бібліо-
метричні показники, методологію 
Форсайт, соціометричні методи.

5. В Україні відсутній єдиний 
системний підхід до вибору нау-
кових пріоритетів. Існують багато-
суб’єктивність визначення пріо-
ритетних напрямів наукових до-
сліджень і децентралізація роз-
поділу бюджетних коштів між 
різними суб’єктами – розпорядни-
ками бюджет них коштів, що відо-
бражають інтереси різних наукових 
шкіл та колективів. Політика держа-
ви у сфері науково-технологічного 
розвитку залишається відомчою.

6. Вибір наукових пріоритетів 
здійснюється на основі поєднання 
різних принципів вибору: видового – 
для пріоритету «фундаментальні 
наукові дослідження» і принципу те-
матичної спрямованості – для інших 
пріоритетів. При цьому пріоритет 
«фундаментальні наукові досліджен-
ня» сформульовано надто розмито у 
загальному вигляді, без орієнтації на 
конкретну ціль, що ускладнює керо-
ваність та можливість оцінювання 
ефективності використання бюджет-
них коштів, виділених на проведення 
досліджень. 

7.  У чинних законодавчих і норма-
тивних актах, що визначають Страте-
гію соціально-економічного розвит-
ку країни і мають бути основою для 
формування пріоритетних напрямів 
розвитку наукових досліджень, від-
сутні чіткі орієнтири для науки.

8. Для підвищення ролі науки в 
модернізації економіки України на 
інноваційній основі необхідно сфор-
мувати єдиний системний підхід до 
вибору наукових і науково-техніч-
них пріоритетів, що спирався б на 
чітко сформульований понятійний 
апарат, багаторівневу експертну інф-
раструктуру, методологічне забез-
печення інтерактивних експертних 
процедур, прогнозно-аналітичний 
інструментарій.

Основними принципами форму-
вання пріоритетів мають бути: вибір 
пріоритетних напрямів досліджень, 
виходячи з прийнятих цільових 
установок, закладених у Стратегії 
соціально-економічного розвитку; 
дотримання тематичної спрямова-
ності пріоритету на конкретну мету; 
визначення складу пріоритетних на-
прямів досліджень з урахуванням змі-
ни поточної траєкторії формування і 
розповсюдження наукових знань для 
одержання суттєвих переваг у серед-
ньо- і довгостроковій перспективі; ак-
туалізація змісту діючих пріоритетів.

9. Критеріями вибору наукових 
пріоритетів можуть бути: ступінь 
наукової новизни дослідження і 
практична значимість державних 
результатів; рівень компетентності 
наукового колективу; реалістичність 
виконання дослідження – наявність 
ресурсного потенціалу (науково-тех-
нічного, кадрового, інформаційного); 
наявність контактів і потенціал нау-
кового співробітництва.
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 SELECTION OF SCIENTIFIC RESEARCH PRIORITIES  
IN THE FORMATION OF STATE SCIENTIFIC POLICY

Abstract. This article provides the results of a study of the problem of choosing scientific 
priorities in Ukraine, which today is becoming a complex political interaction of various 
social actors: the state, the scientific community, business structures and different social 
institutions. The increasing number of active players influences the expansion of goals and 
strategies for the development of science, which the state should synchronize through the 
formation of state policy based on innovation. The article aims to analyze the methodology 
and applied aspects of the choice of scientific priorities and to substantiate the principles and 
criteria of their formation in Ukraine. For the purposes of the article, the following research 
methods were applied: abstract-logical; system analysis; analysis and synthesis; graphical 
method. The article highlights the problems of predicting the development of science, 
applying methods of assessing scientific priorities in view of the needs of modern society and 
ensuring socio-economic development. In this regard, the principles, criteria and methods 
for the formation and selection of scientific priorities in terms of individual areas of scientific 
activity are substantiated. It is determined that the content of the scientific priorities should: 
meet the challenges that Ukraine may face in the medium and long term; take into account 
the emergence of new technologies that can significantly change the economy, living 
conditions and social relationships; focus on critical public needs and international 
development specificities, relevant risks and opportunities; cover sufficiently large areas, 
which should be limited in number. The results of the research concluded that the objectives 
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of the scientific priorities are: concentration of financial resources to support research on 
critical scientific issues; improving coordination among the various scientific actors and 
facilitating the flow of extra-budgetary funds; stimulating demand channels for the results of 
basic and applied research; involvement of foreign scientists in research. The need to 
formulate a common systemic approach to the selection of scientific and scientific-
technological priorities is substantiated.
Keywords: scientific priorities, research activity, state scientific policy, priority areas of 
research, principles and criteria for the formation of scientific priorities.

References 
1. OECD. (2014). Science, Technology and Industry. Outlook 2014. OECD Publishing, Paris. 

Retrieved from https://doi.org/10.1787/sti_outlook-2014-en
2. Oral, M., Kettani, O., & Lang, P. (1991). A methodology for collective evaluation and 

selection of industrial R&D projects. Management Science, 37(7), 871–885.
3. Ivanova, N. I. (2012). Science and innovation: the choice of priorities. Moscow: IMEMO 

[in Russian]. 
4. Kyzym, M. O., Khaustova, V. Ie., & Reshetniak, O. I. (2020). Problems of choosing prio rity 

directions of science and technology development in Ukraine. Business-inform, 7, 50–58. 
Retrieved from http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-
pages-50_58.pdf [in Ukrainian].

5. Koretskyi, A. I. (2017). Priorities of innovative development of the economy of Ukraine: 
scientometric aspect. Kyiv: TOV «DKS tsentr» [in Ukrainian].

6. Malitskyi, B. A., Popovych, O. S., & Onopriienko, M. V. (2008). Substantiation of the system 
of scientific and technological priorities on the basis of «foresight» research. Kyiv: Fenniks, [in 
Ukrainian].

7. Mindeli, L. E., Ostapyuk, S. F., & Koshkareva, O. A. (2017). The mechanism for the 
formation of priorities for the development of fundamental scientific research. Retrieved from 
http://www.inesnet.ru/wp-content/mag_archive/2017_04/es2017-04-096-109_Mindeli_
Ostapyuk_Koshkareva.pdf [in Russian].

8. Ostapjuk, S. F., Koshkareva, O. A. (2014). Structural modeling of the selection and 
actualization of priority directions of oriented fundamental research. Microeconomics, 4, 
71–77. Retrieved from http://www.me.imce.ru/Archive/ME-4-2014.html [in Russian].

9. Tishhenko, V. I. (2016). The foundation of modern methods of forecasting and 
determining the priorities for the development of science. In I. Ya. Kobrinskaia, V. I. Tishchenko 
(Eds.). Identifying the priorities of scientific areas: interdisciplinary approach: collection (pp. 
6–15). Moscow: IMJeMO RAN. Retrieved from https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28181555 
[in Russian].

10. Fridljanov, V. N., Bojcheko, V. S. (2015). Priorities in fundamental research as a 
reflection of the balance of interests of the state, society and science. Bulletin of the Russian 
Humanitarian Science Foundation, 3, 6–28. Retrieved from https://www.elibrary.ru/contents.
asp?issueid=1582123 [in Russian].

11. Khaustova, V. Ie., Reshetniak, O. I. (2019). Features of the organization of scientific 
activity in the EU countries and Ukraine. Business-inform, 7, 122–137 [in Ukrainian].

12. Research Center for Industrial Development Technologies. (2015). Presentation to 
the report on applied research work «Implementation of priority areas of development and 
commercialization of nanotechnologies in Ukraine». Kharkiv. Retrieved from https://ndc-ipr.
org/media/posts/presentations/0114U001541_azS21HQ.pdf [in Ukrainian]. 



“Освітня аналітика України” • 2020 • № 4 (11)

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І НАУКОЮ

19

13. Verkhovna Rada of Ukraine. (2001). On priority directions of development of science 
and technology. (Act No. 2623-ІІІ, July 11). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2623-14 [in Ukrainian].

14. Mirskij, M. Je. (1977). An array of publications and a system of scientific discipline. 
System studies. Yearbook, 133–158 [in Russian].

15. Kuznecova, Ju. M., Osipov, G. S., & Chudova, N. V. (2013). Studying the state of affairs 
in science using the methods of text mining. Management of large systems, 44, 106–138. 
Retrieved from http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=ubs&wshow= 
contents&option_lang=rus&viewarchiveID=8&vl=44 [in Russian].

16. Topka, V. V. (2014). Methodology for selecting priority research and development based 
on the resource method. Moscow: VGUP «VIMI». Retrieved from: http // www.ipu.ru/
node/31637 [in Russian].

17. Novikova, D. A., Orlova, A. I., Chebatarova, P. Ju. (2013). Scientometrics and Expertise 
in Science Management. Management of large systems, 44, 8–13 [in Russian].

18. Morgunov, E. V. (2011). Foresight method and its role in managing the country's 
technological development. In V. A. Tsvetkov (Ed.). Market economy development problems, 
97–113. Retrieved from http://www.ipr-ras.ru/articles/morgun11-01.pdf [in Russian].

19. Brumer, V., Konnola, T., & Salo, A. (2009). Foresight research for the development of 
national strategies «Finsight-2015». Foresight, 3(4), 56–65 [in Russian].

20. Gruber, F., Degel'zegger, A. (2010). Foresight in the field of scientific and technological 
partnership between Europe and South-East Asia. Foresight, 4(3), 56–68 [in Russian].

21. Attila, A. (2003). Evolving Foresight in a Small Transition Economy. Journal of 
Forecasting, 22 (2-3), 179–201.

22. Leonov, V. A., Pronin, A. Ju. (2017). Determination of priority areas of fundamental 
research for the creation of high-tech products. Retrieved from https://cyberleninka.ru/
article/n/opredelenie-prioritetnyh-napravleniy-fundamentalnyh-nauchnyh-issledovaniy-
dlya-sozdaniya-vysokotehnologichnoy-produktsii [in Russian].

23. Sinelnikov, Ju. V., Minaev, Je. S. (2017). Expert scenario forecasting technology. Moscow: 
MAI Publishing House [in Russian].

24. Sazonov, B. V. (2016). Methods and problems of determining the directions of 
promising scientific research. In I. Ya. Kobrinskaia, V. I. Tishchenko (Eds.). Identifying the 
priorities of scientific areas: interdisciplinary approach: collection (pp. 16–28). Moscow: 
IMJeMO RAN [in Russian].

25. Zghurovskyi, M. Z. (2002). Scenario analysis as a system methodology of prediction. 
Systems research and information technology, 1, 7–38. Retrieved from http://dspace.nbuv.
gov.ua/handle/123456789/50211 [in Ukrainian].

26. Sharabchiev, Ju. T. (n. d.). Scientific approaches to identifying priority areas in health 
care and medical science. Retrieved from http://www.mednovosti.by/journal.
aspx?article=1195 [in Russian].

27. Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information. (2020). 
Implementation of priority areas of science and technology development and results obtained 
in 2019. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-
analitychni/2020/06/realizatsiya-prioritetiv-nauki-i-tekhniki-u-2019-r150620.pdf [in 
Ukrainian].

28. Nikitin, Yu. O., Melnyk, M. V. (2017). Analysis of the medium-term plan of priority actions 
of the government until 2020 on the implementation of the Association Agreement between 
Ukraine and the EU in the field of science and technology and the implementation of investment 
and innovation model of economic development. Retrieved from https://www.civic-synergy.
org.ua/wpcontent/uploads/2018/04/Analiz-serednostrokovogoplanu-priorytetnyh-dij-
uryadu-do-2020r-shhodoinnovatsijnogo-rozyvtku-ekonomiky.pdf [in Ukrainian].



“Освітня аналітика України” • 2020 • № 4 (11)

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І НАУКОЮ

20

29. Burlaka, V. H. (2014). Priority directions of scientific-technological and innovative 
development of Ukraine's economy. Effective economy, 12. Retrieved from http://www.
economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4705 [in Ukrainian].

30. National Academy of Sciences of Ukraine. (2019). On the main scientific directions 
and the most important problems of basic research in the field of natural, technical, social and 
human sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine for 2019–2023 (Resolution 
No. 30, January 30). Retrieved from http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/ 
P-190130-30-0.pdf [in Ukrainian].

31. The National Academy of Educational Sciences of Ukraine. (n. d.). Priority areas (topics) 
of scientific research and scientific and technical (experimental) developments of the National 
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine for 2018–2022. Retrieved from http://naps.gov.
ua/ua/press/announcements/1315/ [in Ukrainian].

32. Priority areas for the development of legal science for 2016–2020. (n. d.). aphd.ua. 
Retrieved from http://aphd.ua/priorytetni-napriamy-rozvytku-pravovo-nauky-na-2016-
2020-rr [in Ukrainian].

33. State Fiscal Service of Ukraine. (2015). The concept of scientific support of public 
administration in the tax and customs sphere (Оrder No. 281, April 17). Retrieved from 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0281872-15#Text [in Ukrainian].

34. Cabinet of Ministers of Ukraine. (2011). About the statement of the list of priority 
thematic directions of scientific researches and scientific and technical developments for the 
period till 2020 (Resolution No. 942, September 7). Retrieved from https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/942-2011-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

35. Cabinet of Ministers of Ukraine. (2017). On approval of the medium-term plan of 
priority actions of the Government until 2020 and the plan of priority actions of the Government 
for 2017 (Order No. 275-p, April 3). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/275-2017-%D1%80 [in Ukrainian].

36. President of Ukraine. (2019). On the goals of sustainable development of Ukraine for 
the period up to 2030 (Decree No. 722/2019, September 30). Retrieved from https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text [in Ukrainian].

37. Bojchenko V. S. (2016). Formation of scientific priorities: general approach, specificity 
of fundamental research. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-
nauchnyh-prioritetov-obschiy-podhod-spetsifika-fundamentalnyh-issledovaniy/viewer  
[in Russian].



“Освітня аналітика України” • 2020 • № 4 (11)

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І НАУКОЮ

21

© Мельник С. В., 2020

Визначення кадрових потреб на 
коротко-, середньо-, а ще краще на 
довгострокову перспективу є, з одно-
го боку, надважливим та актуальним, 
а з другого – надскладним завданням 
для будь-якої країни, регіону, виду 
економічної діяльності чи робото-
давця. Додаткові труднощі в реаліза-
ції таких намірів створюють, насам-
перед країнам із транзитивною еко-
номікою, до котрих належить і Украї-
на, такі складники:

 • відсутність (в умовах політич-
ної, економічної, суспільної неста-
більності) чітких стратегічних очіку-
вань та планів щодо соціально-еко-
номічного розвитку країни, галузей 
економіки, регіонів, у першу чергу 
стосовно створення нових робочих 
місць та їх кадрового забезпечення;

 • недосконалість (застарілість) 
вітчизняних статистичних баз, мето-
дологічних підходів щодо прогнозу-
вання потреби в кадрах, недостатня 
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ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ  
НА ОФІЦІЙНОМУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Анотація. У статті вперше у вітчизняній практиці розглянуто ключові методоло-
гічні підходи з прогнозування потреби в педагогічних працівниках, висвітлено основні 
результати аналізу попиту та пропозиції педагогічних працівників на національному 
та регіональних офіційних ринках праці. Складено прогноз потреби в педагогічних 
працівниках на зазначених ринках праці в розрізі шести педагогічних спеціальностей, 
двох освітніх ступенів і освітньо-кваліфікаційного рівня. Використано графічний, 
статистичний, економіко-математичний методи дослідження та метод із засто-
суванням моделі кривої Беверіджа. Сформульовано певні рекомендації щодо викори-
стання зарубіжних і вітчизняних напрацювань при створенні в країні системи про-
гнозування кадрових потреб, зокрема при формуванні державного (регіонального, ві-
домчого) замовлення на підготовку педагогічних працівників. Проведено порівняння 
обсягів підготовки закладами вищої освіти педагогічних працівників із попитом на 
них та їх пропозицією на офіційному ринку праці України, надано пропозиції відповід-
ного спрямування, наприклад стосовно формування єдиної системи збору статис-
тичних даних, необхідних для розрахунку потреби в педагогічних кадрах, передусім 
шляхом застосування бази даних Державної служби зайнятості.
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сформованість профільних інститу-
цій та ін.;

 • розбалансованість обсягів підго-
товки кадрів та попиту й пропозиції 
на робочу силу в професійному розрі-
зі, передусім через застарілість підхо-
дів щодо формування, розміщення та 
виконання державного й регіональ-
ного замовлень на підготовку кадрів, 
відсутність чітких правил гри та від-
повідальності провайдерів освітніх 
послуг за виконання цих замовлень, 
стимулів і мотивів для роботодавців 
щодо державно-приватного й соці-
ального партнерства у сфері освіти 
та навчання тощо.

У цьому контексті визначення по-
треби в педагогічних працівниках є 
подвійним завданням, адже сфера 
освіти виступає як роботодавцем – 
споживачем фахівців, так і провайде-
ром освітніх послуг з їх підготовки. 
Саме на розв’язання цього завдання 
й було зорієнтоване дослідження 
автора, а його результати слугували 
матеріалом для пропонованої статті.

Варто наголосити, що прогнозу-
вання потреби в педагогічних пра-
цівниках із застосуванням автор-
ських методичних підходів, спрямо-
ваних на визначення співвідношен-
ня попиту й пропозиції педагогічних 
кадрів на офіційних регіональних 
ринках праці, виконано вперше у віт-
чизняній аналітичній практиці.

Методологічні підходи стосовно 
вивчення попиту та пропозиції 

педагогічних кадрів  
на офіційному ринку праці 

України
В основу дослідження покладе-

но авторські методологічні підходи, 
описані в аналітичній записці «Ме-
тодологічні підходи до оцінки кад-

рових потреб у фахівцях із вищою 
освітою зі спеціальностей», підготов-
леній науковцями ДНУ «Інститут ос-
вітньої аналітики» та направленої до 
МОН (вихідний лист за № 04-12/119 
від 23.04.2020) [1]. Ці методологічні 
підходи частково змінені з урахуван-
ням специфічних умов використання 
праці, регулювання соціально-трудо-
вих відносин педагогів (приналеж-
ність закладів освіти, як правило, до 
державної чи комунальної власності 
тощо).

У методичних підходах термін 
«офіційний ринок праці» розгляда-
ється як «попит та пропозиція ро-
бочої сили, що фіксуються органами 
державної служби зайнятості для їх 
подальшого можливого збалансу-
вання».

Термін «повний ринок праці» пе-
редбачає «врахування всіх обсягів 
вивільнення, працевлаштування, 
створення нових (відтворення за-
консервованих) робочих місць, по-
питу на них та пропозиції вакансій 
(вільних робочих місць) у регіоні».  
У нашому випадку, зважаючи на кон-
центрацію інформації про вакансії 
в закладах освіти та рух незайнятих 
педагогів до офіційного ринку праці, 
розрахунки за повним ринком праці 
не проводилися.

Усі показники для прогнозування 
потреби в педагогічних працівниках 
за спеціальностями було сформова-
но на регіональному рівні (областей 
України, міста Києва). Після цього 
вони арифметично додавалися для 
отримання показників на національ-
ному рівні. 

Чисельність безробітних педаго-
гів у професійному розрізі, котрі пе-
ребували на обліку в центрі зайнято-
сті та мали вищу освіту за чинними 
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педагогічними спеціальностями (Чб), 
визначалась як середньоарифметич-
на величина за 2017–2019 рр., що пе-
редують розрахунковому. Відповідні 
дані було взято з офіційних вебсайтів 
обласних (міста Києва) центрів зай-
нятості та згруповано за професія-
ми/посадами, найбільш притаман-
ними певним педагогічним спеціаль-
ностям і за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста, освіт-
німи ступенями бакалавра та магі-
стра (далі – освітні ступені). 

За шістьма педагогічними спеці-
альностями відповідні посади було 
згруповано в професійному розрізі. 
49 підібраних посад у розрізі трьох 
освітніх ступенів розподілилися та-
ким чином: 21 – для магістрів, 19 – 
для бакалаврів, 9 – для молодших 
спеціалістів.

Чисельність педагогічних пра-
цівників, яких потребують заклади 
освіти для заповнення вакансій чи 
новостворюваних робочих місць / 
кількість вакансій (Чв) у професій-
ному розрізі обраховувалася в тому 
самому порядку, що й для чисельно-
сті безробітних. Усі показники, котрі 
розглядаються в професійному роз-
різі, інтерпретовані до норм і поло-
жень Національного класифікатора 
України ДК 003 «Класифікатор про-
фесій» (далі – КП) (коди, назви про-
фесій, посад, професійні назви робіт). 

Розрахунок коефіцієнта збалансо-
ваності потреби та пропозиції фахів-
ців на офіційному ринку праці (Кзб) 
проводився за формулою:

Кзб = Чб/Чв.
При розрахунку Кзб були дотри-

мані такі вимоги:
 • якщо чисельність безробітних 

чи кількість вакансій за певною про-
фесією/посадою дорівнює нулю, то 

для розрахунку Кзб для зручності за-
мість нуля приймається одиниця;

 • якщо за певною професією/по-
садою відсутні і показники чисель-
ності безробітних, і показники попи-
ту на них, то розрахунок за цією про-
фесією/посадою не проводиться;

 • якщо за певною професією/по-
садою за окремий період (рік, роки) 
відсутня інформація про чисельність 
безробітних та/або попит на них, то 
середнє значення цих показників 
обчислюється без урахування цього 
періоду.

Подальше прогнозування потре-
би в педагогічних працівниках на 
офіційному ринку праці регіону вра-
ховує результати відповідної роботи 
за низку років на регіональному рів-
ні, коли були виведені співвідношен-
ня Кзб залежно від впливу багатьох 
факторів. Воно (з урахуванням Кзб) 
здійснюється таким чином:

а) за спеціальностями, де за відпо-
відними професіями/посадами по-
казник Кзб коливається в межах від 
1,1 до 3,0, вважається, що досягнуто 
збалансованості між попитом і про-
позицією. В цьому випадку прогнозні 
розрахунки орієнтуються на незмін-
ність потреби; 

б) за спеціальностями, де за від-
повідними професіями/посадами, за 
якими Кзб коливається в межах від 
3,1 до 10,0, прогнозні розрахунки орі-
єнтуються на скорочення потреби в 
2,5–3,0 раза, тобто МОН України слід 
ініціювати заходи щодо скорочення 
обсягів прийому студентів за певни-
ми спеціальностями у відповідній 
пропорції;

в) за спеціальностями, де за профе-
сіями/посадами Кзб перевищує 10,1, 
прогнозні розрахунки орієнтуються 
на істотне (в 3–5 разів) скорочення 
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чи фактичне згортання підготов-
ки фахівців на визначений період,  
а МОН України слід ініціювати відпо-
відні рекомендації щодо планування 
державного та регіонального замов-
лень. За такого підходу береться до 
уваги вплив більшості чинників рин-
ку праці на попит у педагогічних пра-
цівниках на середньострокову пер-
спективу за умови щорічного обчис-
лення Кзб шляхом урахування змін 
показників останнього року;

г) за спеціальностями, де за про-
фесіями/посадами Кзб менший від 
1,0, проводяться прогнозні розрахун-
ки з урахуванням приросту потреби 
залежно від розміру Кзб. Розроблено 
дві схеми проведення відповідного 
коригування значення Кзб. У нашому 
випадку при прогнозуванні потре-
би за умови, коли Кзб < 1,0, застосо-
вувалася перша схема коригування 
приросту, оскільки в переважній 
більшості випадків пропозиція педа-
гогічних працівників (безробітних) 
мала чітко виражену тенденцію що-
річного зменшення, а попит (кіль-
кість вакансій) – навпаки, зростання. 
За цією схемою, якщо Кзб за певною 
спеціальністю (групою професій/по-
сад) має щорічну тенденцію знижен-
ня, наприклад у 2016 р. – 0,8, 2017 р. – 
0,75, 2018 р. – 0,7, у 2019 р. – 0,5, то 

прогноз збільшення попиту на ко-
роткострокову перспективу буде та-
ким, як показано в таблиці.

У нашому випадку розрахунки 
проводилися відповідно до пунктів а 
і г, оскільки в розрізі спеціальностей 
чи освітніх ступенів не було виявле-
но жодного випадку, коли Кзб був ви-
щим від 3,0.

Прогноз потреби в педагогічних 
працівниках, яка формується на офі-
ційному ринку праці, коли Кзб мен-
ший за 1,0, визначається окремо за 
кожною спеціальністю (групою про-
фесій) за формулою:

( ) ÏðïÏïîðï Êçá 1,0 ×âîïð 1 ,
100

 < = × + 
 

 

де Ппорп – прогноз потреби у фахів-
цях за певною спеціальністю (гру-
пою професій) на офіційному ринку 
праці, за котрою середнє значення 
Кзб < 1,0, осіб; Чвопр – чисельність 
вакансій останнього передпрогноз-
ного року, осіб; Прп – приріст потре-
би відповідно до середнього значен-
ня Кзб, %.

Надалі проводиться загальний 
розрахунок потреби в педагогічних 
працівниках для кожного регіону 
країни шляхом визначення потреби 
за кожною спеціальністю (групою 
професій) та її сумування за всіма 
регіонами. Як зауважувалося вище,  

Т а б л и ц я
Прогноз зростання попиту на короткострокову перспективу

Коефіцієнт збалансованості (середнє значення) Приріст потреби до чисельності вакансій, %
менше 0,2 більше 10,0
0,21–0,40 8,0
0,41–0,60 5,0
0,61–0,80 3,0
0,81–0,90 1,0
0,91–0,99 0,5

Примітка. Діапазони шкал і значення приростів розраховані на базі статистичних даних за 
2015–2019 рр. по Україні в розрізі 50 професій, для яких Кзб був меншим від 1,0.
Джерело: [1].
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в нашому випадку розрахунки потре-
би педагогічних працівників на пов-
ному ринку праці не проводилися, 
зважаючи на специфіку цієї частково 
регламентованої діяльності та при-
належність більшості закладів освіти 
до державної й комунальної власно-
сті. Іншими словами, для цього виду 
економічної діяльності коригувальні 
коефіцієнти будуть неправомірно за-
вищувати прогнозні показники.

Аналіз попиту та пропозиції 
педагогічних працівників  

на національному та регіональних 
офіційних ринках праці

Пропозиція педагогічних кадрів 
Пропозиція педагогічних кадрів 

являє собою чисельність безробіт-
них із відповідними рівнем освіти, 
професійними кваліфікаціями чи 
трудовим стажем за певними про-
фесіями/посадами. Середнє значен-
ня цього показника за останніх три 
роки в Україні становило 25,3 тис. 
осіб. Відносно середньої чисельно-
сті безробітних в Україні частка без-
робітних педагогічних працівників 
дорівнювала 2,3 %. Важливо, що як 
щодо безробітних – педагогічних 
працівників, так і щодо безробітних 
загалом в Україні, простежується чіт-
ка тенденція поступового щорічного 
зниження безробіття на офіційному 
ринку праці [2].

У регіональному розрізі розподіл 
безробітних педагогічних працівни-
ків переважно відповідає системі роз-
селення населення країни. У п’ятірці 
регіонів, що є «лідерами» за цим по-
казником, – Дніпропетровська (7,4 % 
загальної чисельності безробітних 
педагогічних працівників у країні), 
Запорізька (6,8 %), Івано-Франків-
ська (6,7 %), Харківська (5,4 %) та 

Львівська (5,3 %) області. Загалом 
на цю групу регіонів припадає май-
же третина (31,6 %) безробітних пе-
дагогічних працівників. Очевидно, 
що із загальної для країни тенденції 
випадає Івано-Франківська область, 
а також, що до «лідерів» не ввійшли 
великі за чисельністю населення мі-
сто Київ (1,7 % ) та Одеська область 
(3,3 %). Окрім столиці, низьким цей 
показник є в Луганській (1,6 %), Чер-
нівецькій (1,7 %), Херсонській (2,7 %) 
і Київській (2,9 %) областях. 

Із загальної тенденції щодо ди-
намічного зменшення пропозиції 
безробітних педагогічних праців-
ників випадає 9 регіонів, серед яких 
лідирують Хмельницька (приріст у 
2019 р. проти 2017 р. – 69,8 %), Закар-
патська (50,9 %), Одеська (14,4 %), 
Чернівецька (11,5 %) та Миколаїв-
ська (10,3 %) області.

У розрізі освітніх ступенів в Украї-
ні в абсолютному значенні перева-
жають безробітні педагогічні праців-
ники з дипломами магістрів (54,2 %) 
і бакалаврів (26,4 %). На молодших 
спеціалістів припадало відповідно 
19,4 % (рис. 1). У регіональному роз-
різі найбільша частка пропозиції без-
робітних магістрів була характерна 
для Рівненської (71,2 %), Хмельниць-
кої (69,1 %), Тернопільської (64,3 %), 
Волинської (61,9 %) областей та мі-
ста Києва (61,3 %). Серед безробіт-
них із дипломом бакалавра перші 
позиції за цим показником посіда-
ють Івано-Франківська (37,4 %), Дні-
пропетровська (35,4 %), Запорізька 
(34,4 %), Донецька (31,7 %) області й 
місто Київ (30,3 %).

Для освітнього ступеня молод-
шого спеціаліста за цим показником 
перша п’ятірка складалася з Мико-
лаївської (28,8 %), Одеської (27,1 %), 
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Чернівецької (25,3 %), Кіровоград-
ської (24,6 %) та Черкаської (22,5 %) 
областей.

У розрізі 49 посад за шістьма пе-
дагогічними спеціальностями най-
більший середній обсяг безробітних 
за останніх три роки був характер-
ним для вчителів загального серед-
нього закладу освіти (6 814 осіб), 
вихователів із дипломом бакалавра 
(3 716 осіб) та вихователів закладу 
дошкільної освіти з дипломом магі-
стра (2 133 осіб). Загалом на ці три 
посади припадала рівно половина 
пропозиції педагогічних працівників 
на офіційному ринку праці країни.

За педагогічними спеціальностя-
ми найвища чисельність безробіт-
них педагогічних працівників була 
характерна для спеціальностей 014 
«Середня освіта (за предметними 
спеціальностями)» та 012 «Дошкіль-
на освіта», частка яких коливалася 
в межах 75–85 % від загалу залежно 
від регіону.

Аналіз пропозиції педагогічних 
працівників на офіційному ринку 
праці країни дає підстави для таких 
висновків:

 • у країні в цілому наявна тенден-
ція динамічного щорічного скоро-
чення чисельності безробітних педа-
гогічних працівників. Серед третини 
регіонів, котрі не підпадають під цю 
позитивну тенденцію, передусім вар-
то виокремити Хмельницьку та За-
карпатську області;

 • в регіональному розрізі розпо-
діл безробітних педагогічних пра-
цівників здебільшого відповідає 
системі розселення населення краї-
ни. Винятком із правил тут виступа-
ють із позитивного боку місто Київ 
і Одеська область, із негативного – 
Івано-Франківська область;

 • серед безробітних педагогіч-
них працівників у абсолютному зна-
ченні переважають особи з освітнім 
ступенем магістра. Найбільшою їх 
частка є в Рівненській області. Лідер 
серед безробітних бакалаврів – Іва-
но-Франківська область, молодших 
спеціалістів – Миколаївська область;

 • половина безробітних педаго-
гічних працівників припадала на по-
сади вчителів загального середнього 
закладу освіти, вихователів та вихо-
вателів закладу дошкільної освіти;

Рис. 1. Середньорічна чисельність безробітних педагогічних працівників 
(молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів) за 2017–2019 рр.

Побудовано автором за даними [2].
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 • за педагогічними спеціальнос-
тями чотири з п’яти безробітних пе-
дагогічних працівники припадали 
на спеціальності 014 «Середня освіта 
(за предметними спеціальностями)» 
та 012 «Дошкільна освіта».

Попит на педагогічних праців-
ників 

Цей показник характеризується 
чисельністю вакансій для педагогіч-
них працівників на національному 
й регіональних офіційних ринках 
праці. Середньорічна (за останніх 
три роки) кількість вакансій для пе-
дагогічних працівників становила 
37,4 тис. од., або 3,4 % від загалу по 
країні. 

Важливо, що як щодо кадрових по-
треб у педагогічних працівниках, так 
і щодо попиту на робочу силу в Украї-
ні, простежується чітка тенденція 
поступового щорічного зростання 
чисельності вакансій на офіційному 
ринку праці [2].

У регіональному розрізі розподіл 
вакансій для педагогічних праців-
ників здебільшого відповідає систе-
мі розселення населення країни. До 
п’ятірки регіонів, що є «лідерами» за 

цим показником, входять місто Київ 
(8,8 %), Харківська (6,8 %), Львівська 
(6,5 %), Дніпропетровська (6,3 %) і 
Запорізька (5,4 %) області. Загалом 
на цю групу регіонів припадає тре-
тина (33,9 %) вакансій для педаго-
гічних працівників. Низьким цей 
показник є у Хмельницькій області 
(1,7 %) та невеликих за чисельністю 
населення Чернівецькій, Луганській, 
Кіровоградській (по 2,2 %) і Херсон-
ській (2,3 %) областях. 

Для всіх регіонів країни характер-
не щорічне зростання кількості від-
повідних вакансій. Найвищі темпи 
приросту цього показника (2019 р. 
проти 2017 р.) зафіксовані в місті 
Києві (83,0 %), Івано-Франківській 
(72,4 %), Закарпатській (62,3 %), 
Запорізькій (56,4 %) і Рівненській 
(55,6 %) областях.

У розрізі освітніх ступенів в Украї-
ні переважають вакансії для педаго-
гічних працівників із дипломами ма-
гістра (50,8 %) та бакалавра (30,1 %). 
На молодших спеціалістів припадало 
відповідно 19,1 % (рис. 2). У регіо-
нальному розрізі найбільший попит 
на магістрів із боку роботодавців був 

Рис. 2. Середньорічна чисельність вакансій для педагогічних працівників 
(молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів) за 2017–2019 рр.

Побудовано автором за даними [2].
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у Хмельницькій (65,4 %), Рівненській 
(63,0 %), Волинській (62,3 %), Київ-
ській (58,4 %) та Одеській (57,9 %) 
областях, а найнижчим – у Запо-
різькій (40,4 %), Дніпропетровській 
(41,6 %), Донецькій (41,8 %), Харків-
ській (46,7 %) і Херсонській (47,3 %) 
областях. За потребою в педагогах із 
дипломом бакалавра перші позиції по-
сідають Дніпропетровська (40,6 %), 
Запорізька (39,5 %), Донецька (37,5 %) 
та Сумська (37,0 %) області.

В розрізі педагогічних посад най-
вищий середній обсяг вакансій за ос-
танніх три роки був характерним (як 
і стосовно обсягів безробітних) для 
вчителів загального середнього за-
кладу освіти (10 824 од.), вихователів 
із дипломом бакалавра (7 190 од.) і 
вихователів закладу дошкільної осві-
ти з дипломом магістра (2 701 од.). 
Загалом на ці три посади припадало 
понад половину (55,4 %) вакансій 
для педагогічних працівників на офі-
ційному ринку праці країни.

За педагогічними спеціальностя-
ми найбільша кількість вакансій для 
педагогічних працівників (як і у ви-
падку з безробітними педагогічними 
працівниками) була властива спеці-
альностям 014 «Середня освіта (за 
предметними спеціальностями)» та 
012 «Дошкільна освіта». Частка цих 
спеціальностей коливалася в межах 
60–85 % від загалу залежно від регіону.

Аналіз потреби роботодавців 
(закладів освіти) в педагогічних 
працівниках на офіційному ринку 
праці країни дає підстави для таких 
висновків:

 •  щодо кадрових потреб у педа-
гогічних працівниках наявна чітка 
тенденція поступового щорічного 
зростання чисельності вакансій на 
офіційному ринку праці;

 • в регіональному розрізі розпо-
діл вакансій для педагогічних пра-
цівників практично повністю відпо-
відає системі розселення населення 
країни;

 • для всіх без винятку регіонів 
країни характерне щорічне зростан-
ня кількості відповідних вакансій;

 • у розрізі освітніх ступенів в 
Україні половина вакансій для пе-
дагогічних працівників потребують 
наявності диплома магістра, а майже 
третина – бакалавра;

 • в розрізі педагогічних посад 
найбільший середній обсяг вакансій, 
понад половину (55,4 %), припадав 
на вчителів загального середнього 
закладу освіти, вихователів і вихова-
телів закладу дошкільної освіти;

 • серед педагогічних спеціальнос-
тей домінують 014 «Середня освіта 
(за предметними спеціальностями)» 
та 012 «Дошкільна освіта». Для них 
формується від двох третин до 85,0 % 
потреби в педагогічних кадрах.

Збалансованість попиту та про
позиції педагогічних працівників 

Коефіцієнт збалансованості (Кзб) 
відображає співвідношення серед-
ньої за останніх три роки чисельно-
сті безробітних педагогічних праців-
ників до середньої за той самий пе-
ріод кількості вакансій для відповід-
них посад. У цілому для «освітньої» 
Украї ни він становить 0,68, що свід-
чить про чітко виражений загальний 
дефіцит педагогічних кадрів.

Слід зазначити, що для всіх регіо-
нів, педагогічних спеціальностей і 
освітніх ступенів цей показник вка-
зує або на цілковиту збалансова-
ність попиту та пропозиції, або на 
дефіцит педагогічних працівників, 
тобто дуже високий попит на них із 
боку закладів освіти. Наприклад, у 
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регіональному розрізі тільки в п’яти 
областях України Кзб більший за 1,0,  
а саме у Хмельницькій (1,59), Він ниць-
кій (1,16), Кіровоградській (1,13), До-
нецькій (1,02) та Івано-Франківській 
(1,00). Ще у п’ятьох областях це спів-
відношення наближається до 1,00 – 
Черкаській (0,86), Запорізькій (0,83), 
Сумській (0,83), Херсонській (0,81) 
і Дніпропетровській (0,80), що свід-
чить про порівняно невисокий дефі-
цит у них педагогічних кадрів. Саме 
ці області можна віднести до регіонів 
зі збалансованим попитом та пропо-
зицією педагогічних працівників на 
регіональних офіційних ринках пра-
ці. Для решти регіонів характерні де-
фіцит, надмірний дефіцит і критич-
ний дефіцит педагогічних кадрів. До 
речі, до останньої категорії належить 
м. Київ, де Кзб становить лише 0,13, 

тобто на одного безробітного педа-
гогічного працівника припадає май-
же вісім відповідних вакансій. До гру-
пи регіонів із надмірним дефіцитом 
педагогічних працівників входять 
Закарпатська (0,45), Одеська (0,46) 
та Луганська (0,49) області (рис. 3). 

Дефіцитними на національно-
му рівні є всі педагогічні спеціаль-
ності (крім практично не затребу-
ваної ринком праці спеціальності 
011 «Освітні, педагогічні науки») та 
освітні ступені (магістр – 0,72, мо-
лодший спеціаліст – 0,69, бакалавр – 
0,60).

Високий рівень дефіцитності пе-
дагогічних кадрів є досить серйоз-
ною проблемою, оскільки призво-
дить до:

 • низької привабливості вакансій, 
насамперед через відносно невисоку 

Рис. 3. Розподіл регіонів за коефіцієнтом збалансованості попиту  
та пропозиції педагогічних працівників

Побудовано автором за даними [2].
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оплату праці порівняно із середньою 
по регіону;

 • відпливу педагогічних кадрів до 
інших видів економічної діяльності, 
регіонів та/або країн із/без збере-
ження професійного профілю;

 • падіння в очах молоді престиж-
ності педагогічної праці, авторитету 
вчителів і вихователів; 

 • «недоходження» випускників 
ЗВО педагогічного спрямування до 
закладів освіти через зазначені та 
інші проблеми. 

Прогноз потреби в педагогічних 
працівниках на національному  

та регіональних офіційних  
ринках праці

Згідно з розрахунками, потреба 
в педагогічних працівниках в Украї-
ні на найближчі роки становить 

47 тис. осіб щорічно. Її приріст до 
2019 р. дорівнює 2,5 тис. працівни-
ків. У регіональному розрізі найбіль-
шою прогнозна потреба є в м. Києві 
(9,4 %), Харківській (6,4 %), Львів-
ській (6,3 %), Запорізькій (6,2 %) та 
Дніпропетровській (5,9 %) областях, 
що повністю відповідає вітчизняній 
системі розселення й локалізації за-
кладів вищої освіти педагогічного 
спрямування (рис. 4). На ці п’ять об-
ластей припадає третина (34,2 %) 
всієї прогнозної потреби в педагогіч-
них кадрах. 

За педагогічними спеціальностя-
ми прогнозна потреба в педагогічних 
працівниках розподілилася таким 
чином:

 – за спеціальністю 011 «Освітні, 
педагогічні науки» – відсутня (всього 
46 осіб, або 0,1 %);

Рис. 4. Розподіл прогнозної потреби в педагогічних працівниках  
на регіональних офіційних ринках праці

Побудовано автором за даними [2].
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 – за спеціальністю 014 «Середня 
освіта (за предметними спеціальнос-
тями)» – 19 920 осіб, або 42,5 %;

 – за спеціальністю 012 «Дошкільна 
освіта» – 19 090 осіб, або 40,6 %;

 – за спеціальністю 013 «Початкова 
освіта» – 2 857 осіб, або 6,1 %;

 – за спеціальністю 016 «Спеціальна 
освіта» – 2 775 осіб, або 5,9 %;

 – за спеціальністю 017 «Фізична 
культура і спорт» – 2 246 осіб, або 4,8 % 
(рис. 5).

За освітніми ступенями прогноз-
на потреба в педагогічних працівни-
ках – молодших спеціалістах стано-
вить 9 855 осіб, або 21,0 %, бакалав-
рах – 14 594 особи, або 31,0 %, магі-
страх – 22 515 осіб, або 47,9 % (рис. 6).

Рис. 5. Прогнозна потреба в педагогічних працівниках у розрізі педагогічних 
спеціальностей

Побудовано автором за даними [2].
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Рис. 6. Прогнозна потреба в педагогічних працівниках за освітніми ступенями 
(молодший спеціаліст, бакалавр і магістр)

Побудовано автором за даними [2].
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Порівняння обсягів підготовки 
закладами вищої освіти 

педагогічних працівників  
із попитом на них  

та їх пропозицією на офіційному 
ринку праці України

Для визначення обсягів підготов-
ки ЗВО педагогічних працівників 
було використано такі підходи та об-
меження:

 – джерелом статистичної інфор-
мації обрано дані статистичних збір-
ників Державної служби статистики 
України [3–5];

 – оскільки за цей період випуск 
відбувався за спеціальностями, ви-
значеними різними переліками, дані 
зводилися в укрупненому форматі за 
галуззю знань 01 «Освіта/Педагогі-
ка» (без спеціальності «Професійна 
освіта»);

 – дані за освітнім ступенем спе-
ціаліста включено в дані за освітнім 
ступенем магістра.

Аналіз відповідної інформації дає 
підстави для таких висновків:

 • спостерігається тенденція дина-
мічного скорочення випуску заклада-
ми вищої освіти педагогічних праців-
ників. Наприклад, у 2019 р. він змен-
шився на 14,6 % порівняно з 2017 р.;

 • за освітніми ступенями відпо-
відне скорочення найбільш харак-
терне для бакалаврів (у 2019 р. на 
30,4 % проти 2017 р.);

 • і загальний середній річний об-
сяг випуску педагогічних працівни-
ків за 2017–2019 рр., і випуск за освіт-
німи ступенями за той самий період є 
на 7,0–18,0 % меншими за прогнозо-
вану потребу в педагогічних кадрах, 
яка формується на національному 
ринку праці.

Таким чином, за умови повернен-
ня в Україні обов’язкового праце-

влаштування випускників – педаго-
гічних працівників за фахом (відпра-
цювання на педагогічних посадах 
щонайменше три роки), щорічний 
випуск педагогічних кадрів заклада-
ми вищої освіти повністю перекри-
ватиме потребу в педагогічних кад-
рах, котра формується на офіційному 
ринку праці країни.

Загальним висновком за резуль-
татами проведеного дослідження 
є те, що в умовах сьогодення орієн-
товно 80,0 % випускників відповід-
ного спрямування не «доходять» до 
профільних вакансій. Така ситуація 
зумовлена фінансовими (низький 
рівень оплати праці, відсутність сут-
тєвих соціальних пакетів та префе-
ренцій тощо), загальними (відплив 
молоді за кордон та ін.) і мораль-
но-етичними (складні умови праці 
педагогів, падіння престижності ро-
боти на посадах вчителів і виховате-
лів тощо) чинниками. 

Крім того, зважаючи на динаміч-
ні зміни, пов’язані з реформуванням 
сфери надання освітніх послуг як в 
Україні, так і за її межами, необхідно 
терміново внести зміни й доповнен-
ня до Національного класифікатора 
України ДК 003 «Класифікатор про-
фесій». Невідкладність таких змін 
спричинена насамперед застарілі-
стю багатьох педагогічних посад, їх 
розпорошеністю та штучним зани-
женням вимог до освітніх ступенів, 
особливо стосовно освітньо-кваліфі-
каційного рівня «молодший спеціа-
ліст».

Для детальнішого аналізу при-
чин відмови випускників-педагогів 
від подальшої діяльності з надання 
освітніх послуг потрібні глибокі до-
слідження та соціологічні опитуван-
ня широкого загалу респондентів. 
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DEMAND AND SUPPLY OF TEACHERS  
IN THE OFFICIAL LABOR MARKET OF UKRAINE

Abstract. The article reveals the results of the author's research aimed at determining the 
need for teachers in the official and regional labor markets. In the current context, this issue 
is highly relevant and in demand, and it is a key component in ensuring the quality of 
education services and the effective use of resources from different levels of budgets. The 
calculations were based on official statistics of the State Statistics Service, the State 
Employment Service and regional (Kyiv city) employment centers. Information obtained over 
the last 3 years on the supply and demand of teachers in terms of regions, positions, 
pedagogical specialties and educational degrees (educational and qualification level of 
Junior Specialist) was used to calculate the relevant forecast staffing needs. The basis for 
forecasting work was the author's methodological approaches to determining the need for 
specialists in specialties. The general conclusion based on the results of the conducted 
research is that in today's conditions approximately 80,0 % of graduates of the relevant field 
do not «reach» the profile vacancies. This situation is due to financial (low wages, lack of 
significant social packages and preferences, etc.), general (outflow of youth abroad, etc.), and 
moral and ethical (difficult working conditions of teachers, falling prestige of work as 
teachers and educators, etc.) factors. In addition, considering the dynamic changes associated 
with the reform of the provision of educational services both in Ukraine and abroad, urgent 
changes and additions to the National Classifier of Ukraine DK 003 «Classifier of Professions» 
are required. This is primarily due to the obsolescence of many pedagogical positions, their 
dispersion and artificial underestimation of the requirements for educational degrees, 
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especially concerning the educational and qualification level of a Junior Specialist. In-depth 
research and opinion polls of a wide range of respondents are required for a more detailed 
analysis of the reasons for the refusal of graduate teachers from further activities to provide 
educational services.
Keywords: balance, methodological approaches, national and regional official labor markets, 
demand and supply of teachers in the professional context, forecasting the need for teachers, 
specialty.

References
1. SSI «Institute of Educational Analytics». (2020). Methodological approaches to the 

assessment of personnel needs in specialists with higher education in specialties. Kyiv. Retrieved 
from https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/2-na_sajt_AZ_Melnik_SV_Metodolog_
pidh_otsinki_kadr_potr_fah_VO-final.pdf [in Ukrainian]. 

2. State Employment Center. (n. d.). Professional composition of registered unemployed 
and vacancies in Ukraine. Retrieved from https://www.dcz.gov.ua/analitics/69 [in Ukrainian]. 

3. State Statistics Service of Ukraine. (2018). Higher education in Ukraine in 2017. Kyiv. 
Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm [in 
Ukrainian].

4. State Statistics Service of Ukraine. (2019). Higher education in Ukraine in 2018. Kyiv. 
Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vysh_
osvita/arch_vysh_osvita.htm [in Ukrainian].

5. State Statistics Service of Ukraine. (2020). Higher education in Ukraine in 2019. Kyiv. 
Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vysh_
osvita/arch_vysh_osvita.htm [in Ukrainian].



“Освітня аналітика України” • 2020 • № 4 (11)

ВИЩА ОСВІТА

35

© Гапон В. В., Шараєвська М. І., Дерепа Т. С., 2020

Реформування системи вищої 
освіти України відбувається для 
всіх рівнів, що визначені в Законі 
України «Про вищу освіту» та відпо-
відають європейським стандартам 
і принципам забезпечення якості 

освіти, а саме: для початкового (ко-
роткий цикл), першого (бакалавр-
ського), другого (магістерського), 
третього (освітньо-наукового / ос-
вітньо-творчого), наукового рівнів 
вищої освіти [1].
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 
АТЕСТАЦІЇ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Анотація. У статті досліджено процес атестації докторів філософії, які навчалися 
за новими PhD-програмами, через разові спеціалізовані вчені ради відповідно до сучас-
них нормативно-правових і законодавчих актів. Виконано аналіз мережі спеціалізова-
них вчених рад із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук станом на 04.03.2020 за 
підпорядкуванням, галузями знань, строком дії, кількістю відкритих спеціальностей 
у одній раді, чисельністю спеціалізованих вчених рад, що функціонують в одній уста-
нові. Визначено перелік найбільш затребуваних спеціальностей, проаналізовано склад 
рад та процес підготовки рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
України. Розглянуто питання видачі ліцензій закладам вищої освіти й науковим 
установам на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому 
освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) та наведено обсяги їх під-
готовки впродовж 2016–2019 рр. за галузями знань. Запропоновано комплекс заходів, 
спрямованих на розвиток інформаційно-аналітичної системи підготовки наукових і 
науково-педагогічних кадрів на основі застосування єдиного інтегрованого інформа-
ційного середовища для проведення експерименту з атестації докторів філософії, які 
навчалися за новими PhD-програмами.
Ключові слова: спеціалізована вчена рада, заклад вищої освіти, науково-дослідна 
установа, наукові кадри, науково-педагогічні кадри, доктор філософії.
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Законом запроваджено ступінь 
доктора філософії, який є освітнім і 
водночас першим науковим ступе-
нем, що здобувається на третьому 
рівні вищої освіти на основі ступеня 
магістра. Ступінь доктора філосо-
фії присуджується спеціалізованою 
вченою радою закладу вищої освіти 
(ЗВО) або наукової установи (НУ) в 
результаті успішного виконання здо-
бувачем вищої освіти відповідної ос-
вітньо-наукової програми та публіч-
ного захисту дисертації у спеціалізо-
ваній вченій раді. У 2019 р. Міністер-
ство освіти і науки (МОН) ініціювало 
проведення в Україні експерименту 
щодо присудження ступеня доктора 
філософії, що затверджено постано-
вою Кабінету Міністрів України «По-
рядок проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філо-
софії» від 06.03.2019 № 167 [2]. 

Система атестації наукових кадрів 
вищої кваліфікації протягом часу 
української державності подолала 
шлях гідного становлення та реалі-
зації важливих кроків для вдоско-
налення й наближення до сучасного 
світового рівня. Питання підготовки 
та атестації наукових і науково-пе-
дагогічних кадрів розглядались у 
працях, у яких висвітлюються інсти-
туційно-правові засади підготовки й 
атестації наукових і науково-педаго-
гічних кадрів в Україні (А. П. Рачин-
ський [3]), модернізація підготовки 
наукових та науково-педагогічних 
кадрів у контексті Болонського про-
цесу (В. І. Луговий [4]), де і як готува-
ти наукові кадри вищої кваліфікації 
(М. Ф. Головатий [5]), питання мо-
дернізації системи організації підго-
товки й атестації наукових і науко-
во-педагогічних кадрів вищої квалі-
фікації та напрями реформування її 

правового забезпечення (Л. С. Лоба-
нова [6]). Розглянуті актуальні теми 
потребують подальшого досліджен-
ня й висвітлення в контексті нових 
нормативно-правових змін. Сьогодні 
гостро постала також проблема мо-
дернізації інформаційно-аналітич-
ного забезпечення, що супроводжує 
процес підготовки та атестації нау-
кових і науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації у зв’язку з обра-
ним Україною стратегічним курсом 
на євроінтеграцію.

Метою статті є аналіз норматив-
но-правових засад порядку прове-
дення експерименту з присудження 
ступеня доктора філософії та вдоско-
налення інформаційно-аналітичного 
забезпечення, що супроводжує про-
цес формування мережі і складу спе-
ціалізованих вчених рад. 

Головними об’єктами, що підляга-
ють дослідженню й аналізу, є закла-
ди вищої освіти та наукові установи, 
які здобули право на провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти на третьому освітньо-науко-
вому рівні, а також галузі знань і спе-
ціальності, за котрими проводиться 
підготовка докторів філософії.

Дослідження проводилися на під-
ставі таких нормативно-правових 
документів, як постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затверджен-
ня Порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філо-
софії та доктора наук у закладах ви-
щої освіти (наукових установах)» від 
23.03.2016 № 261, постанова Кабіне-
ту Міністрів України «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 23 березня 2016 р. 
№ 261» від 03.04.2019 № 283 [7; 8]. 

Стратегія проведення експери-
менту з атестації докторів філософії з 
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урахуванням зазначених законодав-
чих актів передбачає створення ін-
формаційної бази даних «Разові спе-
ціалізовані вчені ради», що повинна 
включати клопотання про відкриття 
таких вчених рад для ЗВО і НУ, фор-
мування їх складу, підготовку рішен-
ня МОН про створення та контроль 
їхньої діяльності.

Станом на початок 2020 р. у аспі-
рантурі в 226 ЗВО та 191 НУ навча-
ється 25 245 осіб (без урахування 
аспірантів із зарубіжних країн), у 
тому числі за денною формою нав-
чання – 15 447 осіб, або 61,2 % від 
загальної кількості аспірантів, за 
вечірньою й заочною – 9 798 осіб 
(38,8 %). Із загальної кількості аспі-
рантів 24 038 осіб (із них 14 799 осіб 
денної форми навчання) навчаються 
в аспірантурі за програмою підготов-
ки докторів філософії, що становить 
95,2 % від загальної чисельності аспі-
рантів.

Підготовка здобувачів вищої осві-
ти ступеня доктора філософії здійс-
нюється:

 – в аспірантурі (ад’юнктурі) ЗВО 
(НУ) за очною (денною, вечірньою) чи 
заочною формою навчання;

 – поза аспірантурою для осіб, які 
професійно провадять наукову, науко-
во-технічну або науково-педагогічну 
діяльність за основним місцем роботи 
у відповідному ЗВО (НУ). 

Нормативний термін підготов-
ки доктора філософії в аспірантурі 
(ад’юнктурі), незалежно від форми 
навчання, становить чотири роки, 
а доктора наук у докторантурі – два 
роки [8]. 

Підготовка докторів філософії 
розпочалася у 2016 р., перші захисти 
дисертацій за новими PhD-програ-
мами й випуск докторів філософії 

очікуються у 2020 р. Саме тому роз-
почато експеримент, що передбачає 
створення разових спеціалізованих 
вчених рад для атестації докторів 
філософії та триватиме до 31 грудня 
2020 р. 

У затвердженому Урядом Порядку 
визначено умови створення й роботи 
разової спеціалізованої вченої ради, 
вимоги до здобувачів ступеня док-
тора філософії, порядок подання до-
кументів, скасування рішення ради 
та розгляду апеляцій. Особливу ува-
гу в документі приділено питанням 
дотримання принципів академічної 
доброчесності під час підготовки й 
захисту дисертацій [8]. 

Для створення разової спеціалі-
зованої вченої ради ЗВО чи НУ подає 
клопотання до МОН, яке протягом 
місяця приймає рішення та, в разі 
створення такої ради, контролює 
її діяльність. Разова спеціалізована 
вчена рада складається з п’яти осіб – 
голови ради, двох рецензентів і двох 
опонентів. Один науковець може 
бути головою (членом) не більше ніж 
восьми рад протягом календарно-
го року. У складі ради щонайменше 
троє вчених повинні мати ступінь 
доктора наук (голова ради, один із 
рецензентів, один із опонентів). Вче-
ний може бути включений у склад 
ради не раніше ніж через п’ять років 
після здобуття ступеня доктора фі-
лософії (кандидата наук). Голова та 
члени ради повинні забезпечити ви-
сокий рівень вимогливості до якості 
дисертації під час як її розгляду, так 
і захисту. Кваліфікація та сфера нау-
кової діяльності членів ради мають 
відповідати тематиці дисертаційно-
го дослідження здобувача ступеня 
доктора філософії. Крім того, чле-
ни ради повинні мати мінімум три  
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наукові публікації за останніх 5 років 
(із них щонайменше одну у виданнях, 
проіндексованих у Scopus та/або Web 
of Science Core Collection) за науковим 
напрямом дисертації.

Рішення разової спеціалізованої 
вченої ради затверджує Атестацій-
на колегія МОН. Здобувачі ступеня 
доктора філософії, котрі братимуть 
участь в експерименті, одержать ди-
пломи доктора філософії державного 
зразка.

Для проведення експерименту з 
атестації докторів філософії розроб-
лено структуру клопотання про від-
криття разових спеціалізованих вче-
них рад для ЗВО і НУ, яка містить такі 
показники:

 – інформація про ЗВО (НУ), в якому 
утворюється спеціалізована вчена 
рада (код ЄДРПОУ, назва);

 – інформація про спеціальність, за 
котрою утворюється спеціалізована 
вчена рада (галузь знань, код та назва 
спеціальності);

 – номер і дата наказу МОН про 
отримання ліцензії для провадження 
освітньої діяльності на третьому (ос-
вітньо-науковому) рівні за спеціаль-
ністю, з якої утворюється рада;

 – інформація про здобувача ступе-
ня доктора філософії (ПІБ, рік народ-
ження, форма підготовки, основне 
місце роботи, посада);

 – інформація про ЗВО (НУ), де 
здобувач виконав освітньо-наукову 
програму (код ЄДРПОУ, назва);

 – інформація про фахівців у спеціа-
лізованій вченій раді (статус фахівця 
(голова ради, рецензент, опонент), 
ПІБ, рік народження, основне місце 
роботи, посада, науковий ступінь, 
код (шифр) і назва спеціальності за 
дипломом кандидата (доктора) наук, 
дата здобуття наукового ступеня, 

вчене звання, бібліографічний запис 
(опис) трьох наукових публікації за 
останніх 5 років за напрямом дисер-
тації здобувача з вебпосиланням на 
електронний ресурс видання).

Якщо один із членів ради не може 
взяти участь у засіданні разової спе-
ціалізованої вченої ради, ЗВО (НУ) 
надсилає МОН клопотання про змі-
ну складу ради. МОН протягом міся-
ця з дати надходження клопотання 
приймає рішення про зміну складу 
ради, про що видається відповідний 
наказ [8].

Освітня діяльність у сфері вищої 
освіти на третьому (освітньо-науко-
вому) рівні провадиться ЗВО та НУ 
на підставі ліцензій відповідно до 
Закону України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності» та 
постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяль-
ності» від 30.12.2015 № 1187 [9; 10]. 

Протягом 2016–2019 рр. ліцензію 
на підготовку докторів філософії от-
римали 251 ЗВО за 118 спеціальнос-
тями та 189 НУ за 64 спеціальнос-
тями. Перелік галузей знань і спеці-
альностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, 
затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затверджен-
ня переліку галузей знань і спеці-
альностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» 
від 29.04.2015 № 266 [11]. Як пока-
зав проведений аналіз, ліцензію на 
підготовку докторів філософії отри-
мали більше закладів вищої освіти й 
наукових установ порівняно з уста-
новами, які займаються підготовкою 
аспірантів, що свідчить про зростан-
ня конкуренції серед ЗВО і НУ на 
провадження освітньої діяльності у 
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сфері вищої освіти на третьому освіт-
ньо-науковому рівні.

Дані щодо чисельності закладів 
вищої освіти та науково-дослідних 
установ, котрі отримали ліцензію на 
провадження освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти на третьому ос-

вітньо-науковому рівні (підготовка 
докторів філософії), й ліцензований 
обсяг за галузями знань наведено в 
таблиці.

Найбільший ліцензований об-
сяг серед галузей знань для закла-
дів вищої освіти спостерігається 

Т а б л и ц я
Кількість закладів вищої освіти та наукових установ, які отримали ліцензію на 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  
на третьому освітньо-науковому рівні

Назва галузі знань
Заклади вищої освіти Наукові установи

Кількість, 
од.

Ліцензований 
обсяг, осіб

Кіль  кість,  
од.

Ліцензований 
обсяг, осіб

Освіта/Педагогіка 76 2 240 8 115
Культура і мистецтво 24 489 1 10
Гуманітарні науки 78 2 446 17 157
Богослов’я 4 63 – –
Соціальні та поведінкові науки 161 3 655 22 319
Журналістика 14 185 – –
Управління та адміністрування 117 3 270 7 120
Право 64 1 862 9 260
Біологія 39 687 27 275
Природничі науки 59 1 859 35 442
Математика та статистика 34 681 9 123
Інформаційні технології 63 2 184 8 91
Механічна інженерія 59 1 792 10 153
Електрична інженерія 31 755 7 54
Автоматизація та приладобудування 35 738 3 22
Хімічна та біоінженерія 22 487 2 27
Електроніка та телекомунікації 22 560 2 14
Виробництво та технології 35 580 2 10
Архітектура та будівництво 24 653 1 10
Аграрні науки та продовольство 21 642 26 224
Ветеринарна медицина 11 216 3 17
Охорона здоров’я 34 2 368 33 336
Соціальна робота 18 188 1 5
Сфера обслуговування 5 81 – –
Воєнні науки, національна безпека,  
безпека державного кордону

12 261 3 14

Цивільна безпека 12 127 2 20
Транспорт 22 1 157 – –
Публічне управління та адміністрування 40 705 3 25
Міжнародні відносини 22 527 2 38
Усього 31 458 2 881

Складено авторами на основі інформації департаменту атестації кадрів вищої квалі-
фікації МОН (станом на 04.03.2020). 
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у сфері соціальних і поведінкових 
наук – 3 655 осіб (11,6 %), досить 
високим він є в таких галузях знань, 
як управління та адміністрування – 
3 270 осіб (7,5 %), гуманітарні нау-
ки – 2 446 осіб (7,8 %), охорона здо-
ров’я – 2 368 осіб (11,6 %), освіта/пе-
дагогіка – 2 240 осіб (7,1 %), інформа-
ційні технології – 2 184 особи (6,0 %). 
Для наукових установ це природничі 
науки – 442 особи (15,3 %), охоро-
на здоров’я – 336 осіб (11,7 %), соці-
альні й поведінкові науки – 319 осіб 
(11,1 %), біологія – 275 осіб (9,5 %). 

Чисельність аспірантів у 2019 р. 
за галузями знань була найвищою 
для таких галузей: право – 3 447 осіб 
(14,3 %), соціальні та поведінкові на-
уки – 2 889 осіб (12,0 %), освіта/педа-
гогіка – 2 011 осіб (8,4 %), гуманітарні 
науки – 1 902 особи (7,9 %), охорона 
здоров’я – 1 767 осіб (7,4 %), управ-
ління та адміністрування – 1 757 осіб 
(7,3 %), інформаційні технології – 
1 327 осіб (5,5 %), природничі нау-
ки – 1 065 осіб (4,4 %). За всіма галу-
зями знань чисельність аспірантів 
значно менша за ліцензований обсяг, 
що свідчить про потенційну можли-
вість її зростання.

В Україні існує розгалужена ме-
режа спеціалізованих вчених рад, 
які утворюються на основі рішень 
Атестаційної колегії МОН у ЗВО та 
НУ, що проводять фундаментальні і 
прикладні наукові дослідження, ма-
ють достатній рівень кадрового й 
матеріально-технічного забезпечен-
ня для підготовки наукових кадрів 
вищої кваліфікації. Утворюючи спе-
ціалізовану вчену раду, МОН вста-
новлює її статус, профіль, термін 
дії та затверджує її персональний 
склад. За статусом рада визначаєть-
ся як докторська або кандидатська 

залежно від захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня докто-
ра чи кандидата наук. Профіль ради 
визначається переліком спеціаль-
ностей і галузей науки, з якої вона 
має право проводити захист дисер-
тацій [12]. Докторські ради можуть 
приймати до захисту дисертації на 
здобуття наукового ступеня кан-
дидата наук. Спеціалізована вчена 
рада ухвалює рішення про прису-
дження наукового ступеня на під-
ставі публічного захисту та відгу-
ків двох або трьох (для докторської 
дисертації) офіційних опонентів. Та-
кий порядок не відповідає світовому 
досвіду, коли для захисту дисертації 
університет чи наукова установа са-
мостійно утворює дисертаційну ко-
місію у складі 5–6 науковців, кожен 
із котрих знайомиться з текстом 
дисертації, а сама дисертаційна ко-
місія приймає остаточне рішення 
про присвоєння наукового ступеня.

Станом на 4 березня 2020 р. в 
Україні функціонує 966 спеціалізо-
ваних вчених рад, із них 743 доктор-
ських і 223 кандидатських. У закла-
дах вищої освіти – 756 спеціалізо-
ваних вчених рад (560 докторських 
та 196 кандидатських), у наукових 
установах – 210 (183 докторських і 
27 кандидатських). Варто зауважити, 
що порівняно з попередніми рока-
ми наразі спостерігається тенденція 
зменшення кількості спеціалізова-
них вчених рад: так, станом на 1 січ-
ня 2015 р. функціонувала 981 рада, 
2016 р. – 989, 2017 р. – 981, 2018 р. – 
991, проте вже на 4 березня 2020 р. – 
966 рад. Діяльність усіх спеціалізо-
ваних вчених рад ЗВО закінчується 
31 грудня 2020 р., але в 74 радах ЗВО 
та в 15 радах НУ термін дії спливає 
раніше, 24 жовтня 2020 р.
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Спеціалізовані вчені ради діють 
у 196 ЗВО, зокрема системи МОН – 
115, Міністерства охорони здоров’я 
(МОЗ) – 16, інші – 65, у науково- 
дослідних установах – 171 (рисунок).

Проведений аналіз кількості від-
критих спеціалізованих вчених рад у 
ЗВО, підпорядкованих МОН, показав, 
що у 115 ЗВО відкрито 148 кандидат-
ських і 412 докторських спеціалізова-
них вчених рад, а це становить 58 % 
від загальної чисельності вчених рад, 
котрі функціонують в Україні.

Розподіл ЗВО, підпорядкованих 
МОН, за кількістю спеціалізованих 
вчених рад вказує на те, що по одній 
кандидатській раді мають 35 ЗВО, по 
дві – 21, по три – 13, по чотири – 3, по 
п’ять – 4 ЗВО. У 39 ЗВО кандидатські 
спеціалізовані ради відсутні взагалі. 
По одній докторській спеціалізова-
ній вченій раді мають 30 ЗВО, по дві – 
22, по три – 17, по чотири – 11, від п’я-
ти до десяти – 14, від одинадцяти до 
двадцяти – 7, понад двадцять – 2 ЗВО. 
У 12 ЗВО докторські спеціалізовані 
ради відсутні взагалі.

Найбільшу кількість спеціалізова-
них вчених рад відкрито в Київсько-

му національному університеті імені 
Тараса Шевченка (40), Національно-
му технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» (24), Націо-
нальному університеті «Львівська 
політехніка» (23), Національному 
університеті біоресурсів і природо-
користування України (19). 

Наказом Міністерства освіти і на-
уки, молоді та спорту України від 
14.09.2011 № 1057 [13] затверджено 
Перелік наукових спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка на-
укових кадрів, проводяться захисти 
дисертацій на здобуття наукових сту-
пенів кандидата наук і доктора наук, 
присуджуються наукові ступені та 
присвоюються вчені звання. У Пере-
ліку 486 спеціальностей за 27 галузя-
ми науки, за котрими присуджується 
науковий ступінь, 92 спеціальності 
належать до кількох галузей науки.

У 966 діючих спеціалізованих 
вчених радах (станом на 04.03.2020) 
передбачено присудження наукових 
ступенів за 432 спеціальностями. 
Існують 117 спеціальностей, захист 
за якими проводиться лише в одній  

Рисунок. Розподіл закладів вищої освіти та наукових установ,  
у яких функціонують спеціалізовані вчені ради

Побудовано авторами на основі інформації департаменту атестації кадрів вищої ква-
ліфікації МОН (станом на 04.03.2020).

НУ; 47 %

ЗВО МОН; 31 %

ЗВО МОЗ; 4 %

ЗВО інші; 18 %
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спеціалізованій вченій раді, на-
приклад 01.04.09 «Фізика низьких 
температур», 01.02.01 «Теоретична 
механіка», 02.00.10 «Біоорганічна 
хімія», 03.00.03 «Молекулярна біо-
логія», 04.00.10 «Геологія океанів і 
морів», 05.01.03 «Технічна естети-
ка», 09.00.08 «Естетика». Найбільше 
рад відкрито за такими спеціаль-
ностями: 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами за ви-
дами економічної діяльності» (60), 
08.00.03 «Економіка та управління 
національним господарством» (48), 
13.00.04 «Теорія і методика профе-
сійної освіти» (43).

Спеціалізована вчена рада фор-
мується у складі 15–25 осіб із рівно-
мірним представництвом фахівців з 
кожної спеціальності. У 739 спеціалі-
зованих вчених радах (серед котрих 
539 докторських та 200 кандидат-
ських) кількість членів становить 
15–19 осіб, у 227 радах (серед яких 
204 докторські й 23 кандидатські) – 
20–29 осіб.

Фахівець може входити до скла-
ду щонайбільше двох рад. До речі, 
97,5 % членів рад входять до скла-
ду лише однієї ради. При підготов-
ці рішень Атестаційної колегії МОН 
щодо діяльності спеціалізованих 
вчених рад здійснюється автома-
тизований контроль належності 
членів створюваних рад із даними 
інформаційної системи «Спеціалізо-
вані вчені ради».

Аналіз чисельності відкритих 
спеціалізованих вчених рад у розрізі 
галузей знань засвідчив, що найбіль-
ше їх відкрито за галузями: технічні 
науки – 260 (26,9 %), економічні нау-
ки – 113 (11,7 %), медичні науки – 86 
(8,9 %), юридичні науки – 74 (7,7 %), 
а найменше таких рад у таких галу-

зях: національна безпека – 1 (0,1 %), 
культурологія – 3 (0,3 %), соціальні 
комунікації – 5 (0,5 %).

Найвища кількість ЗВО, де функ-
ціонують спеціалізовані вчені ради, 
знаходиться в м. Києві – 42 (21,0 %), 
Харківській – 26 (13,0 %), Одесь-
кій – 16 (8,0 %) та Львівській – 16 
(8,0 %) областях. У столиці розта-
шовано 68,4 % наукових установ, у 
котрих діють спеціалізовані вчені 
ради, а в 14 областях такі ради в на-
укових установах відсутні. У п’яти 
містах України знаходиться 73,3 % 
установ, де функціонують спеціалі-
зовані вчені ради, а саме: в Києві – 
159 (42 у ЗВО, 117 в НУ), Харкові –  
50 (26 у ЗВО, 24 в НУ), Львові – 24  
(15 у ЗВО, 9 в НУ), Одесі – 23 (16 у ЗВО,  
7 в НУ), Дніпрі – 16 (14 у ЗВО, 2 в НУ). 
Загальна чисельність відкритих спе-
ціалізованих вчених рад у ЗВО й НУ 
в цих містах відповідно становить: 
у Києві – 383 (ЗВО – 234, НУ – 149),  
у Харкові – 142 (ЗВО – 113, НУ – 29),  
у Львові – 82 (ЗВО – 72, НУ – 10),  
в Одесі – 58 (ЗВО – 50, НУ – 8), у Дні-
прі – 50 (ЗВО – 48, НУ – 2).

Відповідно до Положення про 
спеціалізовану вчену раду, затвер-
дженого наказом Міністерства осві-
ти і науки України від 14.09.2011 
№ 1059, головою ради та заступ-
ником голови ради призначаються 
провідні вчені, доктори наук (із спе-
ціальностей, за якими раді надано 
право присудження наукових ступе-
нів), які є штатними працівниками 
установ, де утворена рада [14]. Уче-
ним секретарем ради призначаєть-
ся доктор або кандидат наук – фа-
хівець за профілем ради, що також 
є штатним працівником наукової 
установи чи закладу вищої освіти, в 
яких утворена рада. 
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Членами докторських рад можуть 
бути тільки доктори наук, кандидат-
ських – доктори та кандидати наук, 
при цьому чисельність докторів наук 
повинна становити щонайменше 
половину складу ради. Склад док-
торської ради налічує мінімум шість 
докторів наук із кожної спеціальнос-
ті за профілем ради, з них дві трети-
ни – доктори наук із даної спеціаль-
ності, які активно проводять наукову 
роботу та мають публікації у відпо-
відній галузі науки, решта – фахівці, 
котрі мають наукові статті, моногра-
фії з даної спеціальності, опублікова-
ні за останніх п’ять років. До складу 
кандидатської ради входить щонай-
менше п’ять фахівців з кожної спеці-
альності за профілем ради, серед них 
мінімум чотири доктори наук, із них 
дві третини – доктори наук з даної 
спеціальності, які активно проводять 
наукову роботу й мають публікації у 
відповідній галузі науки, решта – фа-
хівці, котрі мають наукові статті, мо-
нографії з даної спеціальності, опу-
бліковані за останніх п’ять років.

Інформаційна база містить дані 
про діючі спеціалізовані вчені ради 
та інформацію про 17 411 членів рад, 
серед яких 13 727 осіб є членами док-
торських рад (13 106 докторів наук і 
621 кандидат наук), 3 684 осіб – кан-
дидатських рад (докторів – 2 356, 
кандидатів – 1 328).

Проведене дослідження щодо 
підготовки наукових і науково-пе-

дагогічних кадрів показало, що в 
Україні функціонує досить широ-
ка мережа спеціалізованих вчених 
рад. Найбільший ліцензований 
обсяг підготовки наукових та нау-
ково-педагогічних кадрів для ЗВО 
спостерігається у сфері соціальних і 
поведінкових наук, управління й ад-
міністрування, гуманітарних наук, 
охорони здоров’я, інформаційних 
технологій. 

Розпочатий експеримент з атес-
тації докторів філософії свідчить, що 
зроблено перший крок до створен-
ня разових спеціалізованих рад для 
розгляду кваліфікаційних наукових 
робіт. Очікується, що їхня діяльність 
буде ефективнішою, оскільки всі чле-
ни такої ради повинні бути фахівця-
ми наукового напряму, за яким рада 
приймає дисертацію до захисту, та 
сприятиме адаптації вітчизняної сис-
теми атестації наукових і науково-пе-
дагогічних кадрів до європейських 
стандартів. 

Виконаний аналіз дав можливість 
сформулювати перелік заходів, котрі 
необхідно вжити в процесі модер-
нізації інформаційно-аналітично-
го забезпечення, зокрема подальші 
дослідження будуть зосереджені на 
автоматизації обліку й контролю 
створення разових спеціалізованих 
вчених рад, їх персонального складу 
та аналізу системи атестації здобу-
вачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії. 
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INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT  
IN THE PROCESS OF DOCTORS OF PHILOSOPHY 

CERTIFICATION
Abstract. The purpose of the article is to study approaches to the formation of a network 
and composition of one-time specialized scientific councils in Ukraine according to the 
Resolution of the Cabinet of Ministers «Procedure for conducting an experiment for awarding 
the degree of Doctor of Philosophy» dated March 6, 2019, No. 167. An analysis was made of 
the existing extensive network of specialized scientific councils in Ukraine and the procedure 
for conducting an experiment for awarding the degree of Doctor of Philosophy by specialized 
scientific councils of the institutions of higher education and scientific institutions. The main 
objects of the study are institutions of higher education and scientific institutions which have 
received the right for performing educational activities in higher education at the third 
educational and scientific level in the field of knowledge and specialties for which Doctors of 
Philosophy are trained. During 2016–2019, 251 institutions of higher education in 118 
specialties and 189 scientific institutions in 64 specialties received a license to train Doctors 
of Philosophy. As of January 1, 2020, there were 25,245 postgraduate students in 226 
institutions of higher education and 191 scientific institutions (excluding postgraduate 
students from foreign countries), including 15,447 full-time postgraduate students, which is 
61,2 % of the total number of postgraduate students, 9,798 postgraduate students attend 
evening and correspondence courses (38,8 %). The statutory period for the preparation of a 
Doctor of Philosophy in postgraduate studies, regardless of the form of study, is four years, 
and a Doctor of Science in doctoral studies is two years. Doctors of Philosophy training began 
in 2016, with the first graduation of Doctors of Philosophy in 2020, respectively. According to 
the data of the State Statistics Service of Ukraine, the number of persons enrolled in graduate 
studies was 6 609 in 2016, 7 274 persons – in 2017, 7 172 persons – in 2018, 7 381 persons – in 
2019. To conduct an experiment on the Doctors of Philosophy certification, the structure of 
the application for the opening of one-time Specialized Scientific Councils for institutions of 
higher education and scientific institutions, as well as the mechanism of database filling was 
developed. Further research on the development of information and analytical system for the 
training of scientific and scientific-pedagogical staff should be focused on the development of 
information and analytical system for the automated accounting and monitoring of the 
establishment of one-time specialized scientific councils, the procedure of the Doctors of 
Philosophy certification and records of diplomas issued.
Keywords: specialized scientific councils, higher education institution, scientific institution, 
scientific staff, scientific and pedagogical staff, Doctor of Philosophy.
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Досягнутий рівень розвитку еко-
номіки країни та перспективи його 
підвищення визначаються цілим 
комплексом різних чинників, чільне 
місце серед яких належить сформо-
ваному на поточний момент у краї
ні науковоосвітньому потенціалу. 
Від того, наскільки прогресивними 
освітніми технологіями озброєні за-
клади вищої освіти (ЗВО), наскільки 
глибокі й науково обґрунтовані про-
фесійні знання інноваційного харак-
теру нагромаджуються та переда-

ються професорськовикладацьким 
складом студентам і наскільки моти-
вованими для цього є обидві сторони 
навчального процесу, залежатиме 
конкурентоспроможність молодого 
фахівця на ринку праці, а отже, і його 
готовність до високоефективної й 
високопродуктивної праці на благо 
суспільства. Саме тому можна ствер-
джувати, що ЗВО відіграє провідну 
роль у стратегічному забезпеченні 
соціальноекономічної стабільності в 
регіоні та країні, досягненні високої 
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ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ТИМЧАСОВУ 

ОКУПАЦІЮ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ  
ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, АНЕКСІЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню втрат, що їх починаючи з 2014 р. зазна-
ють заклади вищої освіти, переміщені через тимчасову окупацію частини території 
Донецької й Луганської областей, анексію АР Крим, а також оцінці внеску науково- 
педагогічних працівників, котрі мають статус внутрішньо переміщених осіб, у науко-
во-освітній потенціал України. Розглянуто проблеми переміщених ЗВО та визначено, 
що основні з них пов’язані з втратою для України певної частки професорсько-викла-
дацького складу ЗВО Донецької і Луганської областей, АР Крим, основних фондів та 
документації таких закладів; труднощами різного характеру, з якими зіткнулися в 
організації навчального процесу науково-педагогічні працівники, котрі евакуювалися 
разом із ЗВО на підконтрольні Україні території; різким падінням рівня та якості 
життя цих працівників. Проведено експертну оцінку можливої втрати науково- 
освітнього потенціалу переміщеного ЗВО через військовий конфлікт, а також внеску 
внутрішньо переміщених науково-педагогічних працівників у результати діяльності 
ЗВО, в якому вони тепер працюють. 
Ключові слова: заклад вищої освіти, науково-освітній потенціал, тимчасова окупація, 
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якості життя населення й набутті на-
ціональною економікою тенденцій 
перспективного зростання.

Протягом усього часу української 
державності з різною інтенсивні   
стю та результативністю відбувало-
ся формування її освітнього й науко-
вого середовища під впливом різно-
планових реформ у сфері освіти та 
науки, соціальноекономічних і демо-
графічних криз тощо. Проте карди-
нальні зміни в процесі побудови на-
уковоосвітнього потенціалу країни 
стались у 2014 р., коли через військо-
вий конфлікт на Донбасі та анексію 
АР Крим Україна зіткнулася з новим 
і аж ніяк не сприятливим за соціаль-
ноекономічними наслідками для 
перспективного розвитку території 
явищем – внутрішнім переміщенням 
населення. Тимчасово переміститися 
на підконтрольну Україні територію 
були змушені й ЗВО окупованих те-
риторій Донецької, Луганської об-
ластей та АР Крим. При цьому, якщо 
рішення про переміщення ЗВО було 
ініційоване Міністерством освіти і 
науки України, то науковопедаго-
гічні працівники цих закладів були 
поставлені перед важким вибором 
щодо подальшого життєвого шля-
ху. До того ж від рішення кожного 
науковопедагогічного працівника 
(далі – НПП) тимчасово окупованих 
та анексованих українських терито-
рій залежатимуть потенційні мож-
ливості зміни темпів нагромаджен-
ня людського капіталу в країні, що 
й обумовлює актуальність обраної 
теми дослідження.

Наукова тематика організацій-
ноправового й соціальноекономіч-
ного забезпечення потреб внутріш-
ньо переміщених осіб (далі – ВПО) в 
Україні є не дуже поширеною через 

новизну явища та його непопуляр-
ність як на державному рівні, так і 
в науковому середовищі. Здебіль-
шого окресленими проблемами на 
добровільних засадах займають-
ся науковці, котрі самі мають ста-
тус ВПО, або медикипсихологи, що 
з професійного погляду вивчають 
соціальнопсихологічні особливос-
ті адаптації таких осіб до життя на 
нових територіях (О. Іщук, В. Лехан, 
В. Пономарьов, С. Табачніков, А. Хім-
чан, Л. Шестопалова). Проблематика 
ж організації процедур внутрішнього 
переміщення ЗВО досліджена недо-
статньо й частково розкривається в 
працях В. Верьовкіна, О. Карамана, 
А. Касянової, А. Колосова, В. Курило, 
Л. Маліка, І. Миговича, С. Савченко 
[1–5]. Саме тому постала потреба в 
ґрунтовнішому аналізі втрат, яких 
зазнають переміщені ЗВО, та внеску 
НПП, котрі мають статус ВПО, в нау-
ковоосвітній потенціал ЗВО України 
починаючи з 2014 р., що й зумовило 
мету цього дослідження. 

У жовтні 2014 р. відповідними на-
казами Міністерства освіти і науки 
України ЗВО з окупованої території 
були в адміністративному порядку 
переміщені, практично без надання 
організаційноправової допомоги, 
до конкретних філіалів цих закладів 
(за умови їх наявності), розташова-
них у межах підконтрольних Україні 
районів. При цьому НПП були зму-
шені оперативно прийняти нелегке 
рішення про організацію свого по-
дальшого життя. Варто чітко розумі-
ти, що рішення про евакуацію було 
пов’язане з необхідністю залишити 
власні домівки, майно, налагоджене 
життя, рідних і друзів та практично 
з нуля будувати побут і навчальний 
процес на новій території. У резуль-
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таті за період 2014–2020 рр. частину 
науковоосвітнього потенціалу краї-
ни було втрачено через те, що певне 
число працівників науковопедаго-
гічного складу залишили ЗВО на не-
підконтрольних Україні територіях 
Донецької й Луганської областей, 
АР Крим, багато освітян і науковців 
виїхали за межі країни на тимчасо-
ве або постійне місце проживання, 
деякі з них кардинальним чином 
змінили вид діяльності. Зазначене 
потребувало невідкладних заходів 
щодо припинення цих процесів та за-
побігання надалі тенденціям втрати 
науковоосвітнього потенціалу й мі-
грації прогресивної частини освітян 
і науковців за межі України, адже це 
обмежує можливості реалізації ін-
новаційного сценарію її подальшого 
розвитку.

Територіальне переміщення ЗВО 
супроводжувалося численними про-
блемами, розв’язати які (або хоча б 
наблизитися до розв’язання) досі не 
вдалося ні державній, ні регіональ-
ній владі [6]. Найпершою й найбіль-
шою проблемою є втрата для Украї
ни певної частки професорськови-
кладацького складу ЗВО Донецької 
та Луганської областей, АР Крим. На 
жаль, скорочення людського капі-
талу переміщених ЗВО триває, й це 
негативно позначається на якості 
освітніх послуг та зменшує потен-
ційні можливості для поступового 
відновлення економіки регіону, що 
постраждав унаслідок військового 
конфлікту та окупації частини тери-
торії. 

Ілюстрацією цієї проблемної си-
туації може стати динаміка чисель-
ності НПП ДВНЗ «Донецький націо
нальний технічний університет» 
(далі – ДонНТУ), переміщеного в 

жовтні 2014 р. до м. Красноармій-
ська (нині – м. Покровськ) Донецької 
області. Так, на 21 грудня 2015 р.  
загальна чисельність НПП цього за-
кладу становила 218 осіб, 178 із яких 
були штатними працівниками. Однак 
на 15 грудня 2019 р. загальна чисель-
ність НПП скоротилася до 195 осіб, 
або на 10,6 %, а штатних працівни-
ків – до 163 осіб, тобто на 8,4 % [7]. 
Таким чином, спостерігається тен-
денція поступового зменшення чис-
ла штатних НПП за зростання кілько-
сті сумісників та інших працівників. 
Тобто чисельність НППдонеччан 
протягом чотирьох років поступово 
знижувалася, що спричинено без-
ліччю проблем у зв’язку з пошуком 
викладачами житла на новому місці, 
пристосовуванням до інших, гірших 
умов життя та особливостей нав
чального процесу тощо. До того ж 
протягом усього цього періоду від-
бувалося поступове скорочення ста-
вок професорськовикладацького 
складу: якщо на 21 грудня 2015 р. їх 
кількість становила 182,2 од., то на 
1 грудня 2018 р. – 156,1 ставки, що 
теж варто вважати вагомою причи-
ною виникнення у викладачів думок 
про доцільність зміни місця роботи. 

Одним із найпотужніших факуль-
тетів ДонНТУ був і залишається еко-
номічний. Станом на липень 2014 р. 
на цьому факультеті працювало 
98 НПП, із яких до м. Покровська пе-
ревелося лише 42 особи, або 42,9 %. 
Протягом 2015–2019 рр. 15 осіб 
(35,7 %) зі складу переміщених ви-
кладачів факультету звільнилися та 
перейшли до інших університетів 
України (Черкаського державного 
технологічного університету, Запо-
різького національного університе-
ту, Кременчуцького національного 
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університету імені Михайла Остро-
градського, Київського національ-
ного торговельноекономічного уні-
верситету, Національного авіаційно-
го університету, Дніпропетровського 
державного університету, Ужгород-
ського національного університету, 
Донецького національного універси-
тету імені В. Стуса) і світу (Білорусь-
кого державного економічного уні-
верситету) (рис. 1). 

Тобто з 98 викладачів економіч-
ного факультету ДонНТУ, котрі пра-
цювали там до початку військового 
конфлікту у 2014 р., на кінець 2019 р. 
залишилося лише 27 осіб (27,6 %) 
НППдонеччан. Таким чином, за роки 
окупації тільки один факультет уні-
верситету втратив 71 висококлас-
ного і високопрофесійного фахівця 
разом із їхнім науковоосвітнім по-
тенціалом. 

Щоб хоч би приблизно оцінити 
величину втрат, яких зазнав ДонНТУ  
через військовий конфлікт, прове-
дено анкетування 15 звільнених з 
переміщеного університету НПП, ви-
конане в межах дослідження «Вплив 
конфлікту на економіку в державі та 
можливі його наслідки: економіка 
війни (war economy), дивіденди від 
миру (peace dividends), сіра економіка 
(grey economy), корумпована еконо-
міка» в грудні 2019 р. на замовлення 
Міністерства з питань тимчасово оку-
пованих територій та внутрішньо пе-
реміщених осіб України [8] (таблиця).

Очевидно, що такі втрати (тим 
більше це лише невелика частина 
від загальних втрат університету) не 
могли не відбитися на результатах 
його діяльності. І справді, хоча впро-
довж 2014–2017 рр. позиції ДонНТУ  
у всеукраїнських і міжнародних 

Рис. 1. Напрями переміщення з метою працевлаштування науково-педагогічних 
працівників економічного факультету ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» через військовий конфлікт на Сході України
Джерело: [8].
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Т а б л и ц я
Узагальнені результати обробки анкет щодо результативності наукової 
та викладацької діяльності 15 колишніх викладачів ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» за період переміщення до інших ЗВО 
України і світу внаслідок конфлікту на Сході країни

Показник 2015 2016 2017 2018 2019
1. Кількість опублікованих наукових 
праць, усього 77 105 132 160 121
З них: 

у виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз Scopus або WoS 1 1 1 5 3
у фахових виданнях України 18 26 41 45 23
в зарубіжних виданнях 3 2 4 8 8
у монографіях, опублікованих в Україні – 3 5 9 10
в монографіях, опублікованих за 
межами України 1 1 2 1 1
у матеріалах конференцій 54 72 79 92 76

2. Отримання диплома та атестата: 1 – – 1 2
кандидата наук 1 – – – –
доктора наук – – – – 2
доцента – – – 1 –

3. Під керівництвом захистився: 1 2 – 2 3
кандидат наук – 1 – 2 –
доктор наук 1 1 – – 3

4. Кількість призових місць, отриманих 
студентами під керівництвом на 
Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт чи всеукраїнських 
олімпіадах, за місцями: – – 2 6 2

перше – – – – 1
друге – – 1 3 –
третє – – 1 3 1

5. Грант з будьяких джерел на наукові 
дослідження, грн – – – – 36 000
6. hіндекс на 2019 р. у Google Академія, 
осіб h9 – 1; h7 – 1; h4 – 2; h3 – 3; h2 – 4; h1 – 2

7. Отримання сертифіката про володіння 
іноземною мовою В2 – – – 1 1
8. Стажування в зарубіжному закладі 
вищої освіти, країна та кількість осіб

Словач-
чина (1), 
Чехія (2)

Словач– 
чина (1), 

Франція (1)

Словач-
чина (1), 

Канада (1)
Польща (1), 

Чехія (1)

Польща (1),
Туреч– 

чина (1)
9. Підвищення кваліфікації за 
професійною спрямованістю, осіб 3 5 4 3 6
10. Кількість ліцензованих 
спеціальностей та освітніх програм 2 2 5 7 5
11. Число акредитованих спеціальностей 
та освітніх програм 2 2 4 5 3
12. Відкриття аспірантури PhD – 1 – – –
13. Керівництво докторантом – – 2 3 1
14. Керівництво аспірантом 2 3 2 1 –
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рейтингах зберігалися, починаю-
чи з 2018 р. вони різко погіршилися 
(рис. 2). 

З метою стабілізації ситуації до-
цільно провести хоч би приблизну 
оцінку масштабів втрати науково 
освітнього потенціалу переміщени-
ми ЗВО України, котра й далі зростає, 
на основі чого має бути розроблений 
план заходів із відновлення їх науко-
воосвітнього потенціалу на корот-
ко й довгостроковий періоди. 

Другою проблемою є втрата пере-
міщеними ЗВО основних фондів і до-

кументації (архівної, фінансовогос-
подарської, навчальної та навчаль-
нометодичної), які через конфлікт 
залишилися на непідконтрольній 
Україні території. Це істотно впливає 
на результативність функціонування 
ЗВО, можливості їх перспективного 
розвитку. Так, через втрату лабора-
торного фонду під загрозою опини-
лась якість підготовки фахівців тех-
нічних спеціальностей, а цілковита 
втрата бібліотечного фонду обме-
жила можливості для професійного 
й особистісного розвитку всіх без 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019
15. Керівництво аспірантами PhD – – 1 2 1
16. Опонування дисертацій на здобуття 
наукового ступеня, всього 1 – – 1 1

кандидата наук 1 – – – 1
доктора наук – – – 1 –

17. Член спеціалізованої вченої ради 
щодо захисту дисертацій 4 4 4 3 3
18. Член редакційної колегії фахових 
видань України 4 3 3 3 3
19. Член редколегії зарубіжних видань – – – 2 2
20. Член комісії з акредитації та 
ліцензування – – – – 1
21. Публікація навчальнометодичних 
публікацій, усього 8 35 38 46 37

підручник – 1 – – –
навчальний посібник 1 2 4 3 2
методичні рекомендації 7 32 34 43 35

22. Участь у виконанні госпдоговірних 
досліджень – – 1 – –
23. Експерт НАЗЯВО – – – – 3
24. Інші здобутки в науковій та 
освітній сферах, які у Вас були, проте не 
потрапили до попереднього переліку

– Почесні 
грамоти 
голови 

Вінниць-
кої ОДА та 
обласної 
ради Він
ницької 
області, 
ректора 

універси-
тету

Подяка 
МОН

Почесні 
грамоти 
голови 

Вінниць-
кої ОДА та 
обласної 
ради Він
ницької 
області, 
ректора 

універси-
тету

Грамота 
МОН

Джерело: [8].

Закінчення таблиці
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винятку учасників навчального про-
цесу переміщених ЗВО. До того ж від-
сутність архівів унеможливлює про-
ведення документальних експертиз 
та видачу дублікатів втрачених до-
кументів, що обмежує права випуск
ників ЗВО. 

Третя проблема пов’язана з труд-
нощами різного характеру, з котрими 
зіткнулися при організації навчаль-
ного процесу НПП, яких було разом 
із їхніми ЗВО переміщено на підкон-
трольні Україні території. В цьому  
випадку заклади освіти почали  
працювати на базі наданих їм при-
міщень за умов повної відсутності 
доступу до інформації щодо всіх ас-
пектів їх попереднього існування та 
налагодженої системи організації 
навчального процесу. Через це пере-
міщення освітніх закладів і наукових 
установ із непідконтрольних Украї-
ні територій потребує ґрунтовного 
дослідження з метою встановлення 
результативності їх функціонуван-

ня впродовж 2014–2020 рр., визна-
чення проблемних аспектів та пер-
спектив розвитку, обґрунтування 
управлінських рішень, спрямованих 
на поліпшення умов їхньої діяльно-
сті й забезпечення достатньої якості 
освітніх послуг, що ними надаються, 
і наукових робіт, котрі ними викону-
ються. 

Четверта проблема стосується різ-
кого зниження рівня та якості життя 
НПП, які були вимушені змінити міс-
це свого проживання й роботи через 
військовий конфлікт. У цьому зв’язку 
потребують ґрунтовного досліджен-
ня рівень і якість життя внутріш-
ньо переміщених до інших регіонів 
України науковопедагогічних та на-
укових працівників. Адже від того, 
наскільки сприятливі умови будуть 
створені для освітян і науковців на 
місцях, залежатиме їх мотивація до 
продуктивної роботи, бажання якіс-
но працювати на території країни 
та нарощувати її науковоосвітній 

Рис. 2. Динаміка зміни позицій ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет» у всеукраїнських і міжнародних рейтингах університетів протягом 

2013–2019 рр.
Джерело: [8–11].
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потенціал. Тому за результатами екс-
пертної оцінки потрібно визначити 
основні напрями розв’язання наяв-
них проблем. 

Прикладом може слугувати оцін-
ка для 15 викладачів, звільнених за 
період 2015–2019 рр. з економічного 
факультету ДонНТУ, проведена в ме-
жах дослідження «Вплив конфлікту 
на економіку в державі та можливі 
його наслідки: економіка війни (war 
economy), дивіденди від миру (peace 
dividends), сіра економіка (grey 
economy), корумпована економіка» 
[8]. Оцінювання здійснено шляхом 
анкетування, за результатами якого 
встановлено, що:

1) середній вік опитаних виклада-
чів – 49,5 року;

2) посадова структура працівни-
ків погіршилася: станом на 2015 р. 
посаду завідувача кафедри обіймало 
5 осіб, доцента кафедри – 10 осіб; на 
2019 р. – обов’язки завідувача кафе-
дри виконували 2 особи; обіймали 
посаду професора кафедри 2 особи, 
доцента кафедри – 10 осіб; вступила 
до докторантури 1 особа;

3) на новому місці більшість НПП 
відчувають себе соціально незахи-
щеними, зокрема 6 осіб відчувають 
себе повністю соціально незахище-
ними; 5 – переважно незахищеними 
та 4 особи – переважно захищеними;

4) на новому місці спостерігається 
низький рівень задоволення профе-
сійних амбіцій: у 4х осіб вони повні-
стю не задоволені; в 6и переважно 
не задоволені; у 3х переважно задо-
волені та у 2х повністю задоволені;

5) наявна потреба в поліпшен-
ні житлових умов на новому місці: 
11 осіб потребують їх поліпшення 
(8 осіб мешкають у орендованому 
житлі та 1 особа в гуртожитку); 3 осо-

би переважно потребують; 1 особа не 
потребує;

6) більшість викладачів не задово-
лені власними побутовими умовами, 
якістю життя на новому місці, а саме: 
5 осіб повністю не задоволені; 7 осіб 
переважно не задоволені та 3 особи 
переважно задоволені.

Крім того, викликає занепокоєння 
той факт, що більшість викладачів, 
котрі виїхали за межі Донецької й 
Луганської областей, переважно не 
мають бажання повертатися до рід-
ної області та університету навіть за 
умови відновлення контролю Украї-
ни над територіями, що наразі є оку-
пованими. Така тенденція обмежує 
можливості щодо збільшення науко-
воосвітнього потенціалу зазначених 
областей, чия економіка перебуває в 
кризовому стані.

Нами перелічено лише основні 
проблеми, з котрими зіткнулися осві-
тяни й науковці окупованих терито-
рій. Якщо ж досліджувати глибше, 
то кожна людина, що вимушено по-
трапила в цю ситуацію, зіткнулася з 
цілим спектром різних проблем, для 
розв’язання яких не існує готових, 
універсальних рішень. Справді, при-
ймаючи рішення про евакуацію ра-
зом із власним ЗВО, НПП стикалися 
з комплексом проблем, розв’язати 
котрі власними силами було досить 
важко. Ідеться про організацію на-
вчального процесу за умови повної 
відсутності допоміжного персоналу 
й підрозділів забезпечення цього 
процесу, браку науковопедагогічних 
кадрів та труднощів із переміщенням 
студентів і викладачів до місця нав-
чання; різке погіршення умов життя 
й праці, зниження купівельної спро-
можності; відірваність від родини та 
відсутність можливостей для її пере-
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везення; важкий моральнопсихоло-
гічний стан тощо [12]. Не дивно, що 
працівники, які мали найбільше не-
розв’язаних проблем, почали шукати 
шляхи поліпшення власного життя 
та нові робочі місця в інших регіонах 
України і світу.

Зміна місця роботи не усувала всіх 
проблем переміщених працівників, 
проте давала можливість змінити 
життєву обстановку на більш психо-
логічно здорову і стабільну завдяки 
територіальній віддаленості військо-
вих дій та налагодженості навчаль-
ного процесу в новому ЗВО. Проте 
додавалися різні негативні емоційні 
стани, пов’язані як із внутрішніми 
(ностальгія за колишнім життям, рід-
ним ЗВО й містом, власною домівкою 
тощо), так і зовнішніми (труднощі з 
адаптацією на новому місці до життя 
та праці, несприйняття оточуючими, 
зменшення соціальної ролі особисто-
сті в суспільстві, новому трудовому 
колективі та ін.) причинами. Втім, 
незважаючи на наявність психоло-
гічних, соціальних, фінансових і ма-
теріальних проблем, із котрими що-
дня стикаються переміщені НПП, як, 
до речі, й інші ВПО, вони багато сил 
віддають новому місцю роботи, у та-
кий спосіб підвищуючи його рейтин-
ги завдяки вагомим освітнім та нау-
ковим здобуткам. 

Відсутність офіційного статистич-
ного обліку внеску переміщених НПП 
у результати й рейтинги ЗВО, де вони 
працюють, не дає змоги об’єктив-
но оцінити його позитивний вплив. 
Зробити це можливо лише дослід-
ним шляхом і для кожної приймаю-
чої установи окремо. Подібну оцінку 
було проведено для Черкаського дер-
жавного технологічного університе-
ту (далі – ЧДТУ) в межах досліджен-

ня «Вплив конфлікту на економіку 
в державі та можливі його наслідки: 
економіка війни (war economy), диві-
денди від миру (peace dividends), сіра 
економіка (grey economy), корумпо-
вана економіка» [8].

Під час дослідження виявлено, що 
протягом 2014–2019 рр. універси-
тет прийняв до свого штату 12 осіб 
професорськовикладацького скла-
ду, які тимчасово були переміщені з 
непідконтрольних Україні територій 
Донецької та Луганської областей, із 
них 10 викладачів різних ЗВО м. До-
нецька (в тому числі один із ДонНТУ) 
та 2 викладачі різних ЗВО м. Луган-
ська. Середній вік цих НПП становив 
43,5 року. На початок 2014 р. п’ятеро 
з них мали статус завідувача, четве-
ро – доцента, троє – асистента кафе-
дри. На момент дослідження посадо-
ва структура працівників змінилася 
в гірший бік (2 завідувачі, 5 профе-
сорів, 3 доценти та 2 викладачі кафе-
дри), що було добровільним і зваже-
ним рішенням кожного з них.

З метою кількісного оцінювання 
науковоосвітнього потенціалу, ко-
трий через військовий конфлікт на 
Сході України було додано до здо-
бутків ЧДТУ, було проведено анкету-
вання працівників ЧДТУ, що мають 
статус ВПО. Розроблена з цією метою 
анкета містила два блоки питань, 
спрямованих на констатацію й кон-
кретизацію результатів науковопе-
дагогічних досягнень та самооцінку 
рівня і якості життя кожного праців-
ника. За результатами заповнення 
та обробки анкет встановлено, що 
впродовж 2015–2019 рр. 12 виклада-
чів отримали такий науковопедаго-
гічний здобуток:

1. Кількість опублікованих нау
кових праць, усього – 501, з них:  
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у виданнях, що входять до міжнарод-
них нау кометричних баз Scopus або 
Web of Science, – 27; у фахових видан-
нях України – 146; у зарубіжних ви-
даннях – 37; у монографіях, опубліко-
ваних в Україні, – 47; у монографіях, 
опублікованих за межами України, – 
21; у матеріалах наукових конферен-
цій – 223.

2. Отримано 2 дипломи кандидата 
наук, 2 атестати доцента і 2 атестати 
професора.

3. Під керівництвом захистилося 
9 докторів наук та 13 кандидатів наук.

4. Кількість призових місць, отри-
маних студентами на Всеукраїнсько-
му конкурсі студентських наукових 
робіт або всеукраїнських олімпіадах, 
за місцями: перше місце – 1; третє 
місце – 1.

5. Грант з будьяких джерел на на-
укові дослідження – 36 000 грн.

6. Середній hіндекс у Google Ака-
демії – 3,5.

7. Отримання сертифіката про во-
лодіння іноземною мовою В2 – 6 осіб.

8. Стажування в зарубіжному ЗВО: 
Франція – 1 особа, Польща – 11 осіб.

9. Підвищення кваліфікації за про-
фесійною спрямованістю – 7 осіб.

10. Кількість ліцензованих спеці-
альностей та освітніх програм за без-
посередньою участю – 7, акредитова-
них – 14.

11. Відкриття аспірантури PhD – 
2 спеціальності.

12. Керівництво докторантом – 
4 особи, аспірантом PhD – 10 осіб.

13. Захист аспіранта PhD – 1 особа.
14. Опонування дисертацій на здо-

буття наукового ступеня: кандидата 
наук – 7 разів; доктора наук – 3 рази.

15. Член спеціалізованої вченої 
ради щодо захисту дисертацій – 
4–10 разів у різні роки.

16. Член редакційної колегії фа-
хових видань України – 6–12 видань 
у різні роки, зарубіжних – 2 видання.

17. Член комісії з акредитації та лі-
цензування – 3 рази.

18. Публікація навчальномето-
дичних видань, усього – 82, з них: 
навчальний посібник – 22, методичні 
рекомендації – 60.

19. Експерт Національного агент-
ства із забезпечення якості вищої 
освіти (НАЗЯВО) – 2 особи.

20. Рецензування монографій – 
11 од.

Отже, університет за останніх 
п’ять років отримав досить потуж-
ний приріст науковоосвітніх здобут-
ків, завдяки чому, серед іншого, зріс 
його рейтинг. Так, у Консолідованому 
рейтингу ЗВО України ЧДТУ в 2019 р. 
посів 120–122е місце, тимчасом як у 
2015 р. – 145е місце [10]. 

Окрім того, завдяки анкетуванню 
виявлено, що вагомий науковоосвіт-
ній доробок викладачів спостерігав-
ся на тлі незадовільного рівня їх соці-
ального забезпечення, зниження рів-
ня та якості життя. Самооцінка рівня 
соціальної захищеності дала такі ре-
зультати: повністю соціально захи-
щеною себе відчуває лише одна осо-
ба, тимчасом як шестеро – переважно 
й повністю незахищеними; повністю 
задоволені професійні амбіції в но-
вому ЗВО лише в однієї особи, в чо-
тирьох – переважно та повністю не 
задоволені; тільки двоє мають влас-
не житло на підконтрольній Україні 
території, інші вимушені орендувати 
його або проживати в гуртожитках; 
не потребує поліпшення житлових 
умов і повністю задоволена побуто-
вими умовами лише одна особа [12].

Хоча це дослідження виконано на 
прикладі одного ЗВО, його резуль-
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тати можна поширити на більшість 
закладів, до кадрового складу яких 
було залучено науковопедагогіч-
них працівників, котрі мають статус 
ВПО. Водночас викликає занепоко-
єння той факт, що переважна части-
на ВПО серед викладацького складу 
мають незадовільний рівень життя 
та потребують його поліпшення, що 
негативно позначається на їхньому 
моральнопсихологічному стані, а 
отже, й на безпосередніх результатах 
їхньої роботи. Тому, щоб запобігти 
остаточній втраті науковоосвітньо-
го потенціалу переміщених осіб, ЗВО, 

регіональні й національні органи 
влади, профільні міністерства та ві-
домства повинні розробити і своє-
часно запровадити дієві програми 
підтримки НПП, котрі мають статус 
ВПО. Основним спрямуванням цих 
програм повинне стати надання їм 
кваліфікованої психологічної, соці-
альної й матеріальної допомоги, що 
дасть змогу максимально підвищи-
ти рівень їх соціальної захищеності 
та задоволеності теперішнім рівнем 
життя, а також стане умовою подаль-
шого зростання ефективності освіт-
ньої й наукової праці.
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OF UKRAINE AS A RESULT OF THE TEMPORARY OCCUPATION 
OF PART OF THE TERRITORY OF DONETSK AND LUHANSK 

REGIONS, ANNEXATION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Abstract. In 2014, as a result of the military conflict in the East of Ukraine and the annexation 
of the Republic of Crimea, a new phenomenon has emerged in the country’s educational 
space – the movement of higher educational institutions from the occupied territories to 
areas controlled by the Ukrainian authorities. This process was accompanied by a number of 
psychological, social, economic, intellectual, property and legal problems. The greatest 
negative influence of the listed reasons is experienced by the scientific and pedagogical 
workers of the displaced higher educational institutions. The purpose of the article is to 
study the number of losses incurred by displaced institutions of higher education and the 
contribution that scientific and pedagogical workers with the status of internally displaced 
persons add to the scientific and educational potential of Ukraine due to the temporary 
occupation of a part of the territory of Donetsk and Luhansk regions, the annexation of the 
Republic of Crimea. The main research methods were questionnaires, systematization and 
generalization of information. The article concretizes the problems of displaced higher 
educational institutions of Ukraine due to the temporary occupation of a part of the territory 
of Donetsk and Luhansk regions, the annexation of the Republic of Crimea: loss of teaching 
staff; lack of basic funds and documentation for previous years of work; difficulties of various 
kinds in the organization of the educational process; declining living standards and quality 
of life of scientific and pedagogical workers. An expert assessment of the possible loss of the 
scientific and educational potential of the displaced higher educational institutions due to 
the military conflict was carried out by questioning the scientific and pedagogical workers 
who quit after the moment of evacuation. The contribution of internally displaced scientific 
and pedagogical workers to the results of the activities of the higher education institutions 



“Освітня аналітика України” • 2020 • № 4 (11)

ВИЩА ОСВІТА

59

in which they work is evaluated. This assessment was carried out based on the results of a 
questionnaire survey of scientific and pedagogical workers with the status of internally 
displaced persons.
Keywords: higher education institution, scientific and educational potential, temporary 
occupation, annexation, internally displaced persons, scientific and pedagogical workers.
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Суспільство, частина громадян 
якого не бере участь в активному 
житті, втрачає у своєму розвитку. 
Тому інклюзія є необхідною скла-
довою як сучасного соціуму, так і 
особистості. Дитина з особливими 
освітніми потребами, включена в 
систему дошкільної й шкільної осві-
ти, отримує можливість реалізувати 
себе у подальшому житті й принести 

користь собі та своїй країні. Отже, ін-
клюзивна освіта стає не лише однією 
з гуманітарних засад розвитку сучас-
ного освітнього процесу, але й прин-
ципом включення людини в життя 
суспільства та її права реалізувати 
себе як особистість відповідно до 
прагнень і вподобань.

Відомо, що приблизно 15 % насе-
лення світу – люди з інвалідністю. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  
ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: 

КРОКИ РЕФОРМИ, ІНДИКАТОРИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
Анотація. У статті розглядаються питання реформування та організації інклю-
зивної освіти крізь призму освітніх індикаторів, розроблених авторами для визна-
чення стану впровадження інклюзїї в освітній процес закладів загальної середньої 
освіти. Підставою для формування тематики індикаторів слугувала Конвенція «Про 
права осіб з інвалідністю», прийнята Організацією Об’єднаних Націй у 2006 році. Дже-
релами – форми статистичної звітності про діяльність закладів загальної серед-
ньої освіти та освітні моніторингові дослідження. Представлені індикатори охоп
люють два напрями організації освітнього процесу відповідно до потреб дітей з 
особли вими освітніми потребами, а саме: індикатори організації освітнього процесу 
та індикатори організації освітньої діяльності. У статті проаналізовано деякі ас-
пекти загальнодержавного моніторингового дослідження з упровадження НУШ в 
контексті організації інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потреба-
ми в закладах загальної середньої освіти. Результати дослідження розглянуті в роз-
різі розроблених нами освітніх індикаторів, які посприяють органам управління осві-
тою у прийнятті аргументованих управлінських рішень з удосконалення організації 
інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.
Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзія, індикатори, особливі освітні потреби, 
статистичні дані, моніторингові дослідження.
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Серед них половина (а це більше пів 
мільярда) – діти з особливими освіт-
німи потребами (ООП) [1]. З огляду 
на це, питання організації рівного до-
ступу до освіти дітей з ООП наразі є і 
в подальшому залишаються актуаль-
ними. У грудні 2006 р. Украї на як дер-
жава – учасниця Організації Об’єдна-
них Націй (ООН) прийняла Конвен-
цію «Про права осіб з інвалідністю», 
у якій наголошується, що держави- 
учасниці, поміж іншим, мають зби-
рати статистичні й дослідні дані, що 
відображають стан участі держави у 
житті людей з особливими потреба-
ми. Отримані за цим напрямом дані 
дають змогу розробляти й здійсню-
вати стратегії для забезпечення пра-
ва дітей з ООП на повноцінне життя 
в суспільстві [2, ст. 31]. Організація 
Об’єднаних Націй з питань освіти,  
науки і культури (ЮНЕСКО) включає 
до категорії дітей з ООП осіб із фізич-
ними, інтелектуальними, соціаль-
ними, емоційними, мовленнєвими 
та іншими особливостями [3]. Отже, 
це не тільки діти з інвалідністю, а й 
«безпритульні та діти, які працюють, 
діти з віддалених районів або вихід-
ців із кочового населення, діти, які 
належать до мовних, етнічних або 
культурних меншин та діти інших, 
менш сприятливих або маргіналізо-
ваних районів чи груп населення» [3]. 
Ці категорії дітей потребують «до-
даткової постійної чи тимчасової під-
тримки в освітньому процесі з метою 
забезпечення їх права на освіту» [4], 
а саме – інклюзивної освіти. Поняття 
інклюзії (англ. inclusion – включення; 
франц. inclusive – той, хто включає в 
себе; лат. include – заключає, вклю-
чає) означає процес активного вклю-
чення в суспільні стосунки всіх гро-
мадян, незалежно від їхніх фізичних, 

культурних, мовних, національних 
та інших особливостей [5]. Отже, не 
тільки дитина з ООП має пристосову-
ватися до суспільства, а й суспільство 
мусить активно залучати таких осіб 
до різноманітних сфер діяльності 
держави, зокрема до здобуття осві-
ти. Інклюзивна освіта передбачає не 
лише адаптацію учнів до існуючої ор-
ганізації процесу навчання, а також 
адаптацію закладу освіти до потреб 
дитини з ООП [6]. Уперше термін і си-
стема принципів «інклюзивної осві-
ти» введені Саламанською деклара-
цією, яка прийнята за результатами 
роботи Всесвітньої конференції, 
організованої ЮНЕСКО у 1994 р. Ця 
міжнародна організація розглядає ін-
клюзивну освіту як «процес звернен-
ня і відповіді на різноманітні освітні 
потреби дітей через забезпечення 
їхньої участі у навчанні, культурних 
заходах і житті громади та зменшен-
ня виключення в освіті» [6].

Реформа спеціальної освіти і пе-
рехід до інклюзивної у ряді країн 
Західної Європи та США розпочала-
ся у 70-х роках XX ст. Наразі у США 
функціонує Національний освітній 
центр для дітей з ООП, місією якого 
є надання консультаційних послуг 
батькам дітей з ООП. У Італії в 1972 р. 
була запроваджена шкільна рефор-
ма, яка враховувала потреби дітей з 
ООП. Наразі це єдина країна Європи, 
у якій 99,6 % учнів з ООП отримують 
загальну середню освіту разом з усі-
ма учнями. В Австрії у 1993 р. вперше 
«Закон про освіту» надав можливість 
учням з ООП навчатися у закладах 
загальної середньої освіти (ЗЗСО) за 
місцем проживання. Нині в Австрії 
опікуються навчанням учнів з ООП 
в освітніх закладах Центри спеціаль-
ної освіти. У Бельгії ще з 1960 р. існує 
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служба психолого-медико-соціаль-
ного супроводу дітей з ООП. У Норве-
гії відповідно до Закону «Про освіту» 
з 1998 р. діти з ООП змогли навчати-
ся у ЗЗСО за місцем проживання. Нор-
везький Директорат з освіти та під-
готовки кадрів надає консультаційну 
допомогу закладам освіти з адаптації 
освітніх програм до потреб учнів з 
ООП. Таким чином, процес включен-
ня дитини з ООП в соціум, її залучен-
ня до освітнього процесу є ключовим 
питанням освітньої політики Європи 
і світу загалом.

В Україні з 2016 р. започатко-
вано реформу інклюзивної освіти, 
результатом якої було прийняття 
постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження Положення 
про інклюзивно-ресурсний центр» 
від 12.07.2017 № 545. Відповідно до 
постанови «Інклюзивно-ресурсний 
центр є установою, що утворюється 
з метою забезпечення права дітей 
з особливими освітніми потребами 
віком від 2 до 18 років на здобуття 
дошкільної та загальної середньої 
освіти, в тому числі у закладах про-
фесійної (професійно-технічної) 
освіти та інших закладах освіти, які 
забезпечують здобуття загальної се-
редньої освіти, шляхом проведення 
комплекс ної психолого-педагогіч-
ної оцінки розвитку дитини (далі – 
комплексна оцінка), надання психо-
лого-педагогічних, корекційно-роз-
виткових послуг та забезпечення їх 
системного кваліфікованого супро-
воду» [7].

Упродовж 2016–2019 рр. Мініс-
терство освіти і науки України спря-
мовувало зусилля на розбудову ін-
клюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ). 
У результаті реалізації реформи ін-
клюзивної освіти загалом по країні 

було відкрито 633 ІРЦ (станом на 
вересень 2020 р.). Основними їхніми 
завданнями є проведення комплекс-
ної оцінки дітей з ООП й надання їм 
допомоги під час навчання, надання 
необхідних консультацій педагогіч-
ним працівникам та батькам учнів з 
ООП тощо [7]. У 2017 р. було запро-
ваджено державне фінансування ін-
клюзивної освіти, що суттєво збіль-
шило кількість інклюзивних класів. 
Так у 2017/2018 н. р. кількість інклю-
зивних класів складала 5 033, нато-
мість у 2019/2020 н. р. їх налічува-
лось 13 497, тобто у 2,7 раза більше.  
У 2 рази збільшилася кількість шкіл з 
інклюзивними класами (з 2 620 шкіл 
у 2017/2018 н. р. до 5 331 шкіл у 
2019/2020 н. р.) та в 2,6 раза зрос-
ла кількість учнів у таких класах 
(з 7 179 учнів у 2017/2018 н. р. до 
18 643 учнів у 2019/2020 н. р.) [8].  
У 2019/2020 н. р. 35,14 % шкіл мали 
інклюзивні класи [8]. Такі зміни ста-
ли можливими, зокрема, завдяки 
прийняттю нового Закону Украї-
ни  «Про освіту», в якому ряд статей 
(ст. 19 «Освіта осіб з особливими 
потребами» та ст. 20 «Інклюзивне 
навчання») присвячені освіті дітей з 
ООП. Так у ст. 20 зазначається, що «у 
разі звернення особи з особливими 
освітніми потребами або її батьків 
заклад освіти утворює інклюзивний 
клас та/або групу в обов’язковому 
порядку», а також, що «заклади осві-
ти створюють умови для навчання 
осіб з особливими освітніми потре-
бами відповідно до індивідуальної 
програми розвитку та з урахуванням 
їхніх індивідуальних потреб і можли-
востей» [4].

Багато років в Україні збиралися 
статистичні дані про навчання дітей 
з ООП у ЗЗСО, а власне – у спеціальних  
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школах. На сьогодні поле збору ста-
тистичних даних про дітей з ООП 
суттєво розширилось, оскільки дер-
жавна статистична форма звітності 
ЗНЗ-1 також збирає ці дані у денних 
закладах загальної середньої освіти. 
Вони (дані) є вкрай важливими для 
характеристики стану забезпечен-
ня державою освітнього процесу в 
ЗЗСО для дітей з ООП і допомагають 
державним та регіональним органам 
управління освітою якісно організо-
вувати освітній процес для цієї кате-
горії здобувачів освіти. Разом із тим 
розвивається і система моніторинго-
вих досліджень, які сприяють збору 
інших кількісних і якісних показни-
ків, що дають можливість виявити 
ряд проблем: організація освітньо-
го процесу в рамках інклюзивного  
навчання, ставлення до нього власне 
суб’єктів освітнього процесу – учите-
лів, учнів та батьків учнів тощо. Для 
збирання, узагальнення й аналізу 
таких даних у межах моніторинго-
вих досліджень нами розробляються 
освітні індикатори.

У статті ми розглянемо індика-
тори організації забезпечення інклю-
зивного навчання у ЗЗСО. Для форму-
вання індикаторів ми обрали кілька 
джерел отримання статистичних 
даних й аналітичної інформації, зо-
крема Державну службу статистики. 
Орієнтиром для визначення темати-
ки освітніх індикаторів і напрямів 
збору статистичних даних слугува-
ла Конвенція «Про права осіб з інва-
лідністю». Наприклад, ст. 24 Конвен-
ції, у якій наголошено, що «особи з 
інвалідністю повинні мати нарівні 
з іншими доступ до інклюзивної, 
якісної та безплатної початкової 
й середньої освіти в місцях свого 
проживання» [3], дала можливість 

виділити ряд індикаторів, які харак-
теризують власне стан організації 
освіти відповідно до потреб дітей з 
ООП. Таким чином, було сформовано 
низку індикаторів: 

 – «частка дітей з ООП, які відвіду-
ють ЗЗСО, від загальної кількості дітей 
з ООП»;

 – «частка дітей з ООП, які навча-
ються в інклюзивних класах / індиві-
дуально/дистанційно»; 

 – «кількість дітей з ООП на один 
інклюзивний клас»; 

 – «частка дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, 
від загальної кількості дітей у ЗЗСО»; 

 – «частка дітей з інвалідністю від 
кількості дітей в інклюзивних кла-
сах»; 

 – «частка дітей із числа внутріш-
ньо переміщених осіб від загальної 
кількості дітей у ЗЗСО»; 

 – «частка учнів 9/11 класу (ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування) від загальної 
кількості учнів 9/11 класу в ЗЗСО».

У процесі розробки індикаторів 
було враховано необхідність реалі-
зації статті 3 Конвенції: «універсаль-
ний дизайн» – дизайн предметів, об-
становки, програм та послуг, макси-
мально придатних для використан-
ня для всіх людей без необхідності 
адаптації чи спеціального дизайну 
[3]. Відповідно до цієї статті були 
виокремлені додаткові індикатори: 

 – «кількість асистентів учителя на 
одну дитину з ООП»; 

 – «динаміка кількості інклюзивних 
шкіл/класів; співвідношення кіль-
кості пандусів та поручнів, ліфтів до 
кількості дітей з ООП у ЗЗСО»; 

 – «кількість у їдальнях або буфетах 
посадкових місць до кількості дітей з 
ООП у ЗЗСО»; 
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 – «частка учнів з ООП, для яких 
організовано підвезення до ЗЗСО, від 
кількості таких учнів, які потребують 
підвезення».

Для характеристики організації 
освітньої діяльності в ЗЗСО також 
розроблено ряд нових індикаторів. 
В основу цієї групи покладено тезу 
«інклюзія – складова європейських 
цінностей». Тут ми керувалися прин-
ципом, що в суспільстві, а отже і се-
ред педагогічних працівників, має 
відбутися переорієнтація свідомості 
щодо толерантного й неупереджено-
го ставлення до дітей з ООП і їхньо-
го місця в шкільному й суспільно-
му житті. Зміна ставлення, на нашу 
думку, опосередковано реалізуєть-
ся, наприклад, через готовність чи 
неготовність учителів працювати з 
дітьми з ООП, здатність організува-
ти інклюзивне навчання в класі. Для 
визначення рівня таких показників 
збирається статистична інформація 
під час моніторингових досліджень і 
використовуються наступні розроб-
лені індикатори:  

 – «готовність учителя працювати 
в класі з дітьми з ООП (у рамках за-
безпечення рівних прав дітей з ООП 
на  освіту)»; 

 – «підготовленість класу до інклю-
зивного навчання»; 

 – «підготовленість школи до без-
бар’єрного доступу дітей з ООП до 
закладу освіти». 

При аналізі індикаторів, для роз-
рахунку яких використано статис-
тичні дані моніторингових дослі-
джень, треба пам’ятати, що вони є 
суб’єктивними оціночними суджен-
нями учасників освітнього процесу – 
учителів та батьків учнів (у рамках 
забезпечення в класі/школі «універ-
сального дизайну», «розумного при-

стосування») тощо. Проте кореляція 
аналогічних запитань із цієї темати-
ки, наприклад, між відповідями вчи-
телів та батьків учнів або вчителів та 
заступників директора, дасть змогу-
виявляти певні закономірності, які 
слугуватимуть формуванню індика-
торів. Крім того, залишаючи частину 
запитань незмінними в інструмен-
тарії (анкетах) під час кількох етапів 
дослідження, можна прослідкувати 
динаміку зміни думки (оціночних 
суджень) респондентів дослідження, 
що допоможе у формуванні індика-
торів цієї групи.

У травні–червні 2020 р. ДНУ «Ін-
ститут освітньої аналітики» спільно 
з МОН проводив черговий етап за-
гальнодержавного моніторингового 
дослідження з упровадження рефор-
ми НУШ (Нова українська школа). 
У рамках дослідження проводилося 
анкетування учителів і батьків уч-
нів 2-го класу з вибіркою 2 023 ЗЗСО 
міських поселень та із сільської міс-
цевості. Узяли участь у дослідженні 
82,8 % (3352 особи) учителів і 64,5 % 
(26 086 осіб) батьків другокласників. 
За концепцією дослідження, зокре-
ма, вивчалося питання блоку «Умови 
навчання дітей з ООП». У статті пред-
ставимо деякі результати, що стосу-
ються саме інклюзивного навчання.

Так було з’ясовано, що лише 
чверть опитаних учителів (25,5 %) 
мали досвід роботи у 2019/2020 н. р. 
з дітьми з особливими освітніми по-
требами. У міських поселеннях таких 
учителів 63,2 %, решта – у сільській 
місцевості (рис. 1). Такі дані можна 
пояснити або відсутністю дітей з 
ООП у сільській місцевості, або неба-
жанням батьків таких дітей навча-
ти їх у закладах загальної середньої 
освіти.
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Тенденційною виявилась стур-
бованість учителів через необлаш-
тованість класів для інклюзивного 
навчання (відсутність так званого 
розумного пристосування) як у ЗЗСО 
міських поселень, так і в сільській 
місцевості. А саме: «повністю або 
більше погоджуються» з тим, що в 
класі створені умови для навчання 

дітей з ООП 53,6 % усіх учителів, се-
ред них 54,1 % учителів міських по-
селень і 45,9 % сільської місцевості. 
Решта вчителів «більше погоджу-
ються або більше не погоджують-
ся» з таким станом речей. «Не пого-
джуються» 12,1 %, серед них 72,7 % 
учителів міських поселень і 27,3 % 
сільської місцевості (рис. 2, 3). Така 

Рис. 1. Розподіл відповідей учителів щодо навчання дітей з ООП в класі за типом 
місцевості, де розташований ЗЗСО, %

Побудовано авторами за даними: Всеукраїнського моніторингового дослідження  
з упровадження реформи НУШ / ДНУ «Інститут освітньої аналітики». 2020.
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Рис. 2. Розподіл відповідей учителів щодо створення умов для інклюзивного 
навчання учнів з ООП

Побудовано авторами за даними: Всеукраїнського моніторингового дослідження  
з упровадження реформи НУШ / ДНУ «Інститут освітньої аналітики». 2020.
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Рис. 3. Розподіл відповідей учителів щодо створення умов для інклюзивного 
навчання учнів з ООП за типом місцевості, де розташований ЗЗСО
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з упровадження реформи НУШ / ДНУ «Інститут освітньої аналітики». 2020.
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істотна різниця у ставленні до пи-
тання «розумне пристосування» у 
розрізі місто/село вимагає додат-
кового дослідження цього питання, 
наприклад, з використанням методів 
фокус-групового та глибинного ін-
терв’ю.

Таким чином, отримане оціноч-
не судження вчителів ми трансфор-
мували в кількісні показники і, на-
клавши їх на статистичні дані про 
кількість пандусів/ліфтів тощо, от-
римали інформацію щодо реалізації 
в ЗЗСО принципу «розумного присто-
сування» для дітей з ООП.

Велике питання у нас, дослідни-
ків, викликають дані про готовність 
учителів до роботи з дітьми з ООП. 
Загалом лише 16,0 % учителів ува-
жають себе «повністю готовими» до 

роботи з дітьми з ООП. Більше поло-
вини (59,1 %) – «загалом готові», «не 
готові» – 1,3 % (рис. 4).

Серед тих, хто «повністю готовий» 
викладати в інклюзивних класах, 
70,5 % – учителі міських поселень, 
серед тих, хто «не готовий» – учите-
лів міських поселень майже така ж 
кількість (71,0 %) (рис. 5).

Позитивним, на нашу думку, є те, 
що більшість (93,6 %) учителів розу-
міють необхідність спеціальної під-
готовки для успішної роботи з діть-
ми з ООП, серед них 63,8 % учителів 
міських поселень і 36,2 % – сільської 
місцевості (рис. 6, 7).

Суб’єктивні оціночні судження, 
отримані за результатами дослі-
дження і трансформовані в кількісні 
дані, дають нам підстави говорити, 

Рис. 4. Розподіл відповідей учителів щодо готовності до роботи з дітьми з ООП
Побудовано авторами за даними: Всеукраїнського моніторингового дослідження  
з упровадження реформи НУШ / ДНУ «Інститут освітньої аналітики». 2020.
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Рис. 5. Розподіл відповідей учителів щодо готовності до роботи з дітьми з ООП  
за типом місцевості, де розташований ЗЗСО
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з упровадження реформи НУШ / ДНУ «Інститут освітньої аналітики». 2020.
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що положення Конвенції «Про права  
осіб з інвалідністю» ще не повністю 
втілено в освітній процес ЗЗСО. І за-
безпечення «розумного пристосу-
вання», і якісна освіта для дітей з 
ООП – ці питання залишаються ак-
туальними і відкритими на сьогодні. 
А це, відповідно, потребує проведен-
ня додаткових досліджень з питань 
організації інклюзивного навчання 
в ЗЗСО для збору статистичної ін-
формації і формування тематичних 
освітніх індикаторів, що дасть мож-
ливість сформувати шляхи побудо-
ви якісного провадження освітньої 
діяльності для всіх без винятку дітей 
шкільного віку.

З огляду на вищезазначене, збір, 
узагальнення та аналіз статистичних 
й аналітичних даних і подальші моні-
торингові дослідження із заявленого 
питання є актуальними. Для визна-
чення стану і шляхів організації ос-
вітньої діяльності в ЗЗСО з урахуван-
ням специфічних потреб дітей з ООП 
на основі вже зібраних статистичних 
даних і сформульованих висновків, 
необхідно в подальшому розширю-
вати прийоми моніторингових до-
сліджень, застосовуючи методи фо-
кус-групових і глибинних інтерв’ю 
учасників освітнього процесу із за-
стосуванням наративного аналізу.
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IMPROVING THE ORGANIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION 
FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:  

REFORM STEPS, INDICATORS OF IMPLEMENTATION
Abstract. The article considers the results of the allUkrainian monitoring study on the 
implementation of NUS in the context of inclusive education for children with special 
educational needs in general secondary education on the example of primary school, which 
for the second year implements the New Ukrainian School Concept. We consider the 
organization of inclusive education in general secondary education institutions through the 
prism of educational indicators developed by the researchers. The developed indicators 
record the state of the organization of inclusive education in general secondary education 
institutions. We chose the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, adopted by 
the United Nations in 2006, as the basis for the development of indicators. The educational 
indicators presented in the article cover two areas of organization of the educational process 
in accordance with the needs of children with special educational needs: indicators of the 
organization of the educational process and indicators of the organization of educational 
activities. For the first direction, for example, the following indicators are proposed: the 
number of teacher assistants per child with special educational needs, for the second 
direction – the teacher's willingness to work in the classroom with children with special 
educational needs. We form the first group of indicators from statistical data obtained from 
the State Statistics Service of Ukraine, the second group – from statistical and analytical 
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data collected during monitoring studies. The results of the monitoring study are considered 
in the context of the educational indicators we have presented, which will allow education 
authorities to obtain objective information on a given issue and to make informed 
management decisions to improve the organization of inclusive education for children with 
special educational needs. Thus, it was found that the provisions of the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities have not yet been fully implemented in the educational 
process of general secondary education institutions. Both the provision of «smart 
accommodation» and quality education for children with special educational needs – these 
issues remain relevant and open today. And this in turn requires the organization of additional 
research on the organization of inclusive education in general secondary education 
institutions.
Keywords: inclusive education, inclusion, indicators, special educational needs, statistical data, 
monitoring researches.
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OF THE 1 GRADE IN 2018/2019 SCHOOL YEAR 
Abstract. The article presents an analysis of the survey results of the students’ parents of 
studying on the conceptual basis of the New Ukrainian School. The survey of respondents was 
conducted as part of a Nationwide study of the implementation of the NUS Concept in general 
secondary education institutions through questionnaires, the results were processed and 
visualized using graphs and charts. The survey of parents of students focused mainly on the 
pedagogy of partnership, on what the student feels during lessons, whether he likes to go to 
school, what are the relationships with classmates and the teacher, and so on. The results of 
the research also showed what skills and abilities the student acquired after the end of the 1st 
grade and how the communication between parents and teachers took place during the 
school year. This study was conducted for the first time, so the collected statistical information 
will serve as a starting point for further monitoring studies on the introduction of the 
conceptual foundations of the New Ukrainian School in educational practice. Similar studies 
are planned to be conducted in the future, in particular to identify trends in educational 
reform. Among the main results of the survey should be noted the generally positive attitude 
of parents to the reform of NUS and its support. This is supported by the fact that most 
parents of students note the positive educational results of their children, the creation of a 
positive psychological microclimate within the educational teams, which contributes to 
student satisfaction with learning. Based on the analysis, it was found that there is no 
significant difference in the number of parents satisfied with the results of their children's 
education, in terms of "village/city". The conducted correlation analysis showed that the 
level of parents' satisfaction with the results of students' education does not depend on the 
degree of their awareness in the NUS reform. Also, according to the results of the research, no 
connection was found between the awareness of parents of students in the NUS reform and 
trust in the school/teacher; interaction of parents with the teacher on the child's success  
and parents' satisfaction with learning outcomes; parental responsibility for the child's 
development and student learning outcomes.
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The "New Ukrainian School" 
(hereinafter – NUS) Concept is a 
large-scale multifaceted reform of 
general secondary education which 
is designed, among other things, to 
address the needs of the pupil in the 
educational process [1, p. 7]. Conceptual 
bases of NUS reform – a joint product 
of scientists, educational experts, 
practitioners, managers, employers, 
which are legally enshrined in the Law 
of Ukraine "On Education" [2, p. 8], the 
recently adopted Law of Ukraine "On 
General Secondary Education" [3, p. 16] 
and other legislative acts. The last 2018–
2019 school year was marked by the 
beginning of reform in all institutions of 
the general secondary education. What 
this year was like, especially for those 
directly involved in the educational 
process: students, did they like to 
study, what challenges did they have 
to overcome? These questions can be 
answered indirectly through  pupils' 
parents who, in accordance with Article 
52 of the Framework Law of Ukraine 
"On Education" as well as education 
seekers (pupils) are participants of the 
educational process [2, p. 6].

The implementation of the NUS 
education reform have made it 
advisable to conduct a nationwide 
study of the introduction of the NUS 
Concept in general secondary education 
institutions in order to understand how 
parents are familiar with the Concept 
of Reform, how much they support it 
and how they assess its effectiveness. 
The research was сarried out by the 
State Scientific Institution "Institute 
of Educational Analytics" with the 
participation of the State Scientific 
Institution "Institute for Modernization 
of Educational Content" and with the 
support of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine. This study also 
aimed to record the first year of the NUS 
reform implementation and to identify 
relationship between a number of the 
NUS components and pupils’ expected 
learning outcomes.

The purpose of the article is to 
analyze the results of the survey of 
pupils’  parents as an integral part 
of the study and an effective tool for 
monitoring the implementation of the 
NUS conceptual foundations.

Nationwide research of the 
process of implementing the NUS 
Concept of the in general secondary 
education institutions was conducted 
in compliance with the Order of the 
Ministry of Education and Science of 
July 09, 2019 under No. 943 from 15 
to 25 July 2019 [4]. Its participants 
(respondents) were primary school 
teachers, who taught in the 1st grade in 
the 2018–2019 school year, as well as 
parents of first-graders. The study was 
conducted using the online survey tool 
Google Forms. 

Among the objectives of the survey, 
in the area of parents' interviews, was 
to find out the presence or absence of 
a difference in the number of parents 
satisfied with the educational results 
(hard skills, soft skills) of their children 
in urban and rural areas; identifying 
the relationship between parents' trust 
in school/teachers, as well as parents' 
satisfaction with the results of pupil's 
education from parental awareness in 
the ideas of reform; establishing the 
impact of parent-teacher interaction 
on their pupil's learning outcomes 
on parents' satisfaction with learning 
outcomes.

To fulfill the research tasks, a 
questionnaire for parents was developed 
by the working group, which consisted 



“Освітня аналітика України” • 2020 • № 4 (11)

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

72

of six blocks. The questionnaire used 
closed questions, closed questions 
with answer options and closed with 
rating scale. It should be noted that the 
working group included experts and 
developers of the State Standard of 
Primary General Education and typical 
educational programs for grades 1-2 
of the NUS. Thematic and substantive 
distribution of the questionnaire is 
presented in the table. 

The study involved about 10 
thousand (9996) parents of pupils, 
more than 60 % of them indicated 
that children attended secondary 
schools located in urban areas, in 
particular 32,9 % – in large cities (with 
a population of over 250 thousand) 
and 27,6 % – in small towns (with a 
population of less than 250 thousand). 
Slightly more parents took their child 
to school for the first time – 56 % of 
respondents, compared to 44 % of 
parents whose children were already in 
first grade. Only 14,3 % of first-graders 
did not attend preschool. Among the 
knowledge and skills that children had 
before going to school, the parents' 
answers were distributed in the 
following way. Most parents (over 90 % 
and 80,9 %, respectively) noted that the 
child knew that she/he lived in Ukraine 
and could operate independently with 

a tablet/smartphone (for example, 
turning on cartoons, playing games, 
setting an alarm clock, etc.). Also, 
according to parents, two-thirds of 
children knew the letters and read 
individual words, 44,3 % – wrote some 
words, and 27,1 % – read sentences and 
short texts. As for mathematical skills, 
65,8 % of children were able to count 
up to 10 before school, and 40,8 % – 
up to 100. Only one in ten children 
independently determined the air 
temperature by thermometer and time 
by the clock. The detailed distribution 
of parents' answers to questions what 
the child knew and could do before 
going to school is presented in Fig. 1. 

Аnswering the question, did their 
children like going to school, two-
thirds of parents said "yes, they liked" 
and almost 24 % said that they "rather 
liked." Less than 1 % of respondents 
noted that the child did not like going to 
school and less than 4 % – "rather did 
not liked". Among the reasons why first-
graders liked school, almost 70 % of 
parents indicated that the child liked the 
teacher; 64 % indicated that the child 
had friends in the class. Almost half of 
the parent respondents said that their 
child enjoyed exploring, observing and 
learning. Also, 46,4 % of first-graders 
liked classmates, and 43,9 % of children 

T a b l e
Content of the questionnaire for parents

Name of the survey block List of questions
1. General information about the respondent (socio-demographic block) 1, 2
2. General information about a child who graduated from the first grade in 2019 3–6
3. Child at the school 7–10
4. Parents' interaction with school 11–12
5. Educational achievements of the child 13
6. Awareness of NUS reform / support for reform 14–16

Compiled by the authors in accordance with the thematic blocks of the nationwide study of 
the NUS Concept implementation in general secondary education institutions.
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liked the school because there were lots 
of different games, 40, 8 % – could play 
and learn with LEGO at school (Fig. 2). 

Based on the child's emotional 
and psychological state during the 
first grade, the researchers took the 
children's stories at home, asking 
parents how often a first-grader told 
about certain aspects of school life, both 
enthusiastically and with inspiration, 
and vice versa – about what the child 
complained at home.

According to the parents, every 
day their child spoke enthusiastically 
and with inspiration about classmates 
(almost 70 % of respondents); about 
teachers (56,1 % of respondents); 
about the good attitude of the teacher 
(almost 44 % of respondents); about 
mathematics lessons (almost 50 % of 

respondents); about literacy lessons 
(almost 45 % of respondents); about the 
lessons "I explore the world" (43,5 % 
of respondents). At least once a week, 
first-graders enthusiastically and with 
inspiration talked about art lessons 
(over 50 % of parents); about physical 
education lessons (49,4 % of parents). 
Also, at least once a week, according 
to 40 % of respondents, children 
shared their impressions of the school 
premises, the classroom, toys, books, 
equipment in the classroom. 36,4 % and 
31,0 % of parents, respectively, reported 
on the morning cycle and their child's 
participation with enthusiasm and 
inspiration every day or at least once a 
week. The detailed distribution of the 
parents' responses to the enthusiastic 
first-grade stories is presented in Fig. 3. 

Fig. 1. Distribution of parents' answers to questions what the child knew and could  
do before going to school, %

Compiled by the authors based on the results of a survey of pupils' parents of the nationwide 
study of the NUS Concept implementation in general secondary education institutions.
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Fig. 2. Distribution of parents' answers to the question, what, in their opinion,  
was the reason why the child liked to go to school, %

Compiled by the authors based on the results of a survey of pupils' parents of the nationwide 
study of the NUS Concept implementation in general secondary education institutions.

42,1

30,5

49,3

49,0

40,8

43,9

64,1

69,0

46,4Child likes classmates

Child likes teacher

Child has friends in class

There`re many different games at school

It was possible to play and learn with LEGO

Child enjoyed to learn at school

Child enjoyed to explore and observe

Child enjoyed to do exercises in copybook

Child likes new school stuff and school equipment

Fig. 3. Distribution of parents' answers to the question that the child often talked 
about at home with enthusiasm and inspiration, %
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Regarding children's complaints, 
according to the parents' answers, only 
every tenth first-grader complained 
almost every day that the teacher did not 
ask him/her today. However, children 
never or almost never complained 
during the first grade that their 
proposal/question was not reacted to 
by teachers or classmates (62,5 %), that 
school is boring and they did not want 
to go there (59,1 %), that other children 
did not want to work with him/her in 
the group (58,7 %) (Fig. 4).

The pedagogy of partnership as 
one of the conceptual foundations of 
the NUS is called to "help to reveal 
and develop the abilities, talents and 
possibilities of each child based on 
the partnership between the teacher, 
pupil and parents" [1, p. 14]. Almost 
half of the parents had direct contact 
with the teacher who taught the child 
several times a week, and 29,5 % of 

the parents – once a week. One in ten 
respondents reported attending school 
several times a week, while almost half 
of the parents never attended school. 
About 60 % of parents attended parents’ 
meetings a couple of times a quarter. 
Several times a week, 29,6 % of parents 
communicated by phone with a teacher 
on study questions, and 37,0 % – in the 
Viber groups, social networks on issues 
related to the class. About half of the 
parent respondents indicated that they 
almost never communicated directly 
with the management of the school 
where the child studied (Fig. 5).

Most often, the parents of first-
graders spoke to the teacher about the 
child's success (82,2 % of respondents) 
or to warn about the child's absence 
from school (51,9 % of respondents). 
About 40 % of parents had to contact 
with teacher about their child's behavior. 
Almost every fourth respondent stated 

Fig. 4. Distribution of parents' answers to the question of what the child complained 
about at home, %

Compiled by the authors based on the results of a survey of pupils' parents of the nationwide 
study of the NUS Concept implementation in general secondary education institutions.
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that the purpose of communicating with 
the teacher was to clarify the school 
assignment or get advice on additional 
learning materials useful to the child, 
and every fifth respondent offered help 
in organizing children's leisure (or 
other assistance). In order to consult 
on the development of one of the child's 
cross-cutting skills, 14,1 % of parents 
most often consulted in order to obtain 
clarifications about the organization 
of the educational process in NUS – 
12,5 % of parents, and to discuss the 
conflict situation – 12,1 %. Only 7,9 % 
of respondents said that they most often 
had a conversation with a teacher to 
obtain an explanation on the material 
support of NUS, and 2,9 % – in order to 

attend a class. Correlation analysis was 
used to examine whether the level of 
parent-teacher interaction on a child's 
performance depends on the level of 
parental satisfaction with the results of 
the education. No such relationship was 
found.

Parents, as participants in the  
educational process, are also respon-
sible for the development of their child 
on an equal basis with the teacher. 
During the child's education in the first 
grade, the largest proportion of parents 
(67,6 %) noted that they spent a lot of 
time with their children relaxing and 
walking in nature. Almost the same 
number of parents (less than 60 %) 
indicated that when spending time 

Fig. 5. Distribution of parents' answers to the question of how often during the school 
year they interacted with the school where their child studied in an appropriate way, %

Compiled by the authors based on the results of a survey of pupils' parents of the nationwide 
study of the NUS Concept implementation in general secondary education institutions.
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together with first-graders, they had 
fun (amusement park, playland, games 
at home, watching movies, cartoons – 
58,4 %); do some housework (cooking, 
crafts, cleaning, planting, digging, etc. – 
58,3 %), and also did school work 
(58,1 %). Visits to cultural institutions 
were relevant for one-third of parents 
(33,4 %). More details about spending 
time together during the child's 
education in the first grade can be 
found in Fig. 6.

The correlation analysis carried out 
did not show a relationship between 
the responsibility of parents for the 
development of the child (according to 
the indicators of spending time with a 
school child) and the results of pupils' 
education (based on the indicator of 
pupils' educational achievements). 

To evaluate the educational achie-
vements of their children, parents 
were offered a scale ranging from "very 
well" to "unfortunately not good". Most 

parents rated their child's educational 
achievements in different competences 
at the end of the first grade as "very 
good" and "quite good", namely:

 • add / subtract numbers within 
10 – 95,8 % of respondents;

 • distinguish the main geometric 
figures – 95,1 % of respondents;

 • tell about the weather or natural 
phenomena, with the results of their 
observations – 89,2 % of respondents;

 • count and compare numbers in the 
range of 100 – 87,3 % of respondents;

 • orient in time (in days of the 
week, the sequence of months, seasons, 
precedence-following phenomena – 
82,4 % of respondents;

 • read short text according to the 
intonation of the sentence – 80,4 % of 
respondents;

 • with respect for others to defend 
their position – 78,4 % of respondents;

 • navigate and operate in monetary 
units – 77,5 % of respondents;

Fig. 6. Distribution of parents' answers to questions about classes during  
the joint time during the child's first grade, %

Compiled by the authors based on the results of a survey of pupils' parents of the nationwide 
study of the NUS Concept implementation in general secondary education institutions.
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 • discuss what they have read and 
expressed their views – 76,4 % of 
respondents;

 • collaborate in a team – 75,9 % of 
respondents;

 • organize their activities – 75,9 % of 
respondents;

 • present their own creative products 
to others – 75,3 % of respondents;

 • write down under dictation words, 
sentences, explaining the choice of a 
letter – 74,1 % of respondents;

 • create a coherent text of several 
sentences that explains what this text is 
about – 69,4 % of respondents;

 • initiate class or intra-group 
activities (hiking, competitions, games, 
environmental improvement, etc.) – 
65,3 % of respondents.

However, among the expected 
educational outcomes after the first 
grade, the highest proportion of 
children is not quite good (27,5 %) and, 
unfortunately, not good (7,2 %) able to 
initiate class or intra-group activities 
(hiking, competitions, games, improving 
the environment, etc.) (Fig. 7).

It is worth noting that the analysis of 
the results of parents' answers suggests 
that there is no significant difference 

Fig. 7. Distribution of parents' answers to questions about their children's educational 
achievements at the end of the first grade, %

Compiled by the authors based on the results of a survey of pupils' parents of the nationwide 
study of the NUS Concept implementation in general secondary education institutions.
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in the number of parents who rated 
educational achievement as "very good" 
/ "quite good" and "not very good" / 
"unfortunately not good", according to 
the indicator "village/city".

Regarding parents' awareness 
of the NUS reform, almost the same 
number of parents are both fully and 
partially familiar with the main ideas 
of the NUS reform (42,5 % and 43,8 %, 
respectively). However, about 10 % 
of respondents found it difficult to 
answer this question, choosing the 
option "difficult to say". Only 4,3 % of 
respondents said they were unfamiliar. 
A correlation analysis was also carried 
out, as a result of which no correlation 
was found between the degree of 
awareness of parents in the NUS reform 
and the level of their satisfaction with 
the results of their children's education.

In order to identify the most 
problematic issues related to 
their children's learning, such as 
the decline in the achievement of 
languages and mathematics, the loss 
of interest in learning, the difficulty 
of communicating with the teacher 

or classmates – the researchers asked 
parents to rate on a scale from 1 to 5 
(where "1" – there is no risk, and "5" – 
very high risk), how high the risk is 
that in the second grade their child 
may have these problems. The answers 
to this question is a definite indicator 
of parents' confidence in the school/
teacher. In general, most parents trust 
the school/teacher because they are 
confident that their children will not 
have the above problems in the next 
school year. At the same time, almost 
a third of parents estimated the 
probability of a decrease in language 
performance by two points, as well as 
a loss of interest in learning – 30,9 % of 
respondents, and 28,8 % of parents – a 
decrease in math performance (Fig. 8).

Also based on the correlation 
analysis, it can be stated that there is 
no relationship between the trust of 
parents in the school/teacher (according 
to parents' answers to questions about 
possible risks of problems in learning 
and communication in the second 
grade) and the level of awareness in the 
ideas of the NUS reform.

Fig. 8. Distribution of parents' answers to the question of how high the risk  
is that in the second grade their child may have such problems, %

Compiled by the authors based on the results of a survey of pupils' parents of the nationwide 
study of the NUS Concept implementation in general secondary education institutions.
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Parents were also asked to rate 
on a scale of 1 to 5 (where "1" is the 
least acute problem, "5" is a very acute 
problem), how acute in the school where 
their child is studying, certain problems 
arise. Only 12,2 % of parents consider 
the provision of textbooks to be an acute 
problem, and 9,4 % of parents consider 
the provision of educational game kits to 
be a problem. The least acute problem 
among respondents is the consideration 
of the position of parents in solving 
school issues (Fig. 9).

Thus, parents' survey, as part of a 
nationwide study, made it possible to 
identify the main trends in the process 
of implementing the New Ukrainian 
School Concept in general secondary 
education institutions.

Following the objectives of the 
survey in the part of parents' interview, 
it was found that there is no significant 
difference in the number of parents 
satisfied with the results of their 
children's education, on the indicator 
"village/city"; and the level of parental 
satisfaction with the results of pupils' 
education does not depend on the 

level of awareness of the NUS reform. 
Also, the results of the study showed 
no relationship between the awareness 
of pupils' parents in the NUS reform 
and the trust in the school/teacher; 
interaction of parents with the teacher 
on the child's performance and parents' 
satisfaction with learning outcomes; 
parental responsibility for the 
development of the child and the results 
of the pupils' education.

However, the results of the study 
revealed that the children liked and 
rather liked going to school. Among the 
main reasons why the child enjoyed 
attending school is the teacher he/she 
liked, as well as the new friends who 
appeared in the class. The attitude of 
parents to the new school is an indicator 
of a successful start of the NUS reform. 
Most parents evaluated the educational 
achievements of their child on different 
competences at the end of the first grade 
as "very good" and "quite good".

Interviewing the parents of pupils 
in the NUS context is an important part 
of evaluating the effectiveness of the 
reform itself, as it provides feedback to 

Fig. 9. Distribution of parents' answers to the question of how acute the following 
problems are at school, %

Compiled by the authors based on the results of a survey of pupils' parents of the nationwide 
study of the NUS Concept implementation in general secondary education institutions.
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prevent and timely correct errors in the 
reform process. It is planned to continue 
the analysis of the obtained data, in 
particular, to investigate the presence 
and strength of correlation between 

different evaluation parameters. The 
survey of parents of pupils studying 
under the NUS reform should be made 
regularly in order to make it an effective 
instrument of reform.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ  
В ПРАКТИКУ ОСВІТИ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД НУШ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВ 
2018/2019 н. р.

Анотація. У статті представлено детальний аналіз результатів опитування 
батьків учнів, які навчаються за концептуальними засадами Нової української шко-
ли. Опитування респондентів проводилося в межах загальнодержавного досліджен-
ня запровадження Концепції НУШ у закладах загальної середньої освіти шляхом анке-
тування, результати було опрацьовано та візуалізовано за допомогою графіків  
і діаграм. Таке дослідження проводилося вперше, тому отримана статистична  
інформація слугуватиме точкою відліку для подальших моніторингових досліджень 
щодо запровадження концептуальних засад Нової української школи в освітню прак-
тику. Серед основних результатів опитування варто відмітити загалом позитивне 
ставлення батьків до реформи НУШ та її підтримку. На користь цього свідчить той 
факт, що більшість батьків учнів відзначає позитивні освітні результати своїх  
дітей, створення позитвного психологічного мікроклімату всередині навчальних  
колективів, що сприяє задоволеності учнів навчанням. На основі проведеного аналізу 
було з’ясовано, що відсутня значна різниця в кількості батьків, задоволених резуль-
татами навчання їхніх дітей, за показником «село/місто». Подібні дослідження за-
плановано проводити й надалі, зокрема для виявлення тенденцій розвитку освітньої 
реформи Нової української школи.
Ключові слова: Нова українська школа, освітня реформа, освітній процес, педагогіка 
партнерства.
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The need to adopt common standards 
for quality assurance of education 
within the European Higher Education 
Area is due to the high mobility of 
the workforce and the need to create 
common approaches to the recognition 

of degrees and diplomas obtained 
in different countries. In addition to 
internal quality assurance, the standards 
for the European Higher Education Area 
also provide for external evaluation. 
Since 2003, it has been determined in 
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the framework of the Bologna Process 
that the main responsibility for the 
quality of higher education services 
lies within the HEIs themselves, which 
conduct internal quality assurance, 
i.e. they implement a set of measures 
and procedures to ensure the quality 
of proposed educational programs and 
compliance with certain criteria, which 
are determined both by the HEI itself 
and by education quality assurance 
agencies.

Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher 
Education Area (ESG) were adopted 
in 2005 by the Ministers responsible 
for higher education on a proposal 
prepared by the European Association 
for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA) in collaboration with 
the European Students Union (ESU), the 
European Association of Institutions in 
Higher Education (EURASHE) and the 
European University Association (EUA). 
Since 2005, significant progress has 
been made in quality assurance, as well 
as in other areas of the Bologna Process, 
such as qualifications frameworks, 
recognition of qualifications and 
promotion of learning outcomes, which 
are oriented towards student-centered 
teaching and learning.

The main function of the external 
evaluation of the quality of education is to 
provide feedback and recommendations 
to the HEIs and objective and unbiased 
information to stakeholders. The 
principles, procedures and criteria 
for assessing the quality of education 
should apply to all methods of providing 
educational services and teaching. 
It should be noted that ESG are not 
quality standards as such, they do not 
define quantitative criteria or regulate 
the implementation process, they are 

guidelines that define the main areas 
that need special attention to ensure 
quality services and create a favorable 
educational environment [1].

Thus, the ESG is the basis for the 
implementation of quality assurance 
in the European Higher Education 
Area, and the national ministries 
responsible for higher education use 
it to develop national approaches 
to quality assessment. For external 
quality control of higher education, 
national education quality assurance 
agencies are established, which are 
usually accredited by the European 
Association for Educational Quality 
Assurance, which increases the level 
of cross-border recognition of national 
diplomas, facilitates academic mobility 
and simplifies enrollment.

Over time, the procedure for external 
quality assessment became more 
complex. Currently, agencies have 
several types of evaluation procedures: 
evaluation of each individual program, 
cluster evaluation, an audit of quality 
systems, review of individual faculties 
and HEIs in general, and so on. Despite 
significant progress in this area, some 
problems continue to arise in the process 
of quality assurance, especially when 
it comes to its consistency between 
agencies in different countries. The 
main problem remains, it’s about the 
disagreement about what to consider 
quality. Among the criteria often used 
are excellence, compliance with the 
thresholds of the criteria, the potential 
for transformation, compliance with the 
goals, transparency and accountability. 
As a result, national agencies are 
sometimes forced to change criteria 
according to the policies of their 
governments. As a result, in many 
countries, there is a constant process of 
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procedural changes or reorganization of 
agencies. The most popular evaluation 
criteria today are the quality of teaching 
and learning, institutional risks and 
employment of graduates [2].

According to experts, especially 
the representatives of international 
organizations, the agencies do not 
always take into account all the 
necessary aspects, and some criteria are 
very difficult to quantify. Moreover, they 
emphasize that it is almost impossible to 
quantify the long-term consequences of 
external quality assurance. As a result, 
the only way is to gradually build a 
culture of quality of institutions through 
constant interaction between internal 
and external quality assurance. Very 
often this does not happen for political 
reasons.

According to the level of implemen-
tation of the main components of 
external quality assurance within the 
ESG for the European Higher Education 
Area, there are four main groups of 
countries.

1. Countries with a highly developed, 
fully functional quality assurance 
system, in which all higher education 
institutions undergo a continuous and 
regular external evaluation procedure 
by an agency that successfully complies 
with all ESG procedures and standards 
by registering in the European 
Register of Quality Assurance (EQAR). 
This group of countries includes 
Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, 
Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Georgia, Germany, 
Hungary, Ireland, Kazakhstan, Latvia, 
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
the Netherlands, Poland, Norway, 
Romania, Slovenia, Spain, Switzerland, 
Great Britain. As you can see from this 
list, this includes not only developed 

countries with a long tradition of well-
known HEIs, but also the countries of 
Central and Eastern Europe, which have 
only recently joined the competitive 
market of educational services [3; 4].

For example, the United Kingdom 
joined the EQAR in 2014. In this country, 
the external assessment of the quality 
of education takes place at the level of 
higher education institutions, and the 
HEIs cannot choose the agency that 
will conduct their evaluation, this is 
regulated at the legislative level. On the 
other hand, for the joint educational 
programs, the HEIs can apply the so-
called European approach to external 
evaluation. All HEIs accredited by the 
relevant agency may establish their 
own diplomas in accordance with the 
national law [5].

In turn, Poland has been a member of 
the EQAR since 2008. Higher education 
institutions in this country include 
two types of institutions – university 
and non-university. In 2012–2016, the 
assessment was conducted at the level 
of the higher educational institutions, 
after the relevant amendments to the 
Law on Higher Education, the evaluation 
at the level of institutions is no longer 
conducted, and evaluation criteria were 
introduced at the level of individual 
educational programs. As a result of 
the assessment, 4 possible levels can be 
obtained: impeccable (valid for 8 years), 
positive (for 6 years), conditional (with 
the date of the next revaluation) and 
negative. The HEIs may independently 
select an agency to conduct an external 
assessment, provided that it is a member 
of the EQAR. An external evaluation is 
also required to open a postgraduate 
and doctoral program. Foreign HEIs 
can open branches in Poland, provided 
that they have been accredited by any 
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agency registered with the EQAR. The 
European approach can be used when 
evaluating joint educational programs 
[6].

Among the Scandinavian countries, 
this group includes Norway, which 
has been a member of the EQAR 
since 2008. Higher education can be 
obtained at universities, specialized 
university institutions, university 
colleges, university art colleges, other 
public university colleges that are 
not accountable to the Ministry of 
Education and Science, and private 
HEIs. The system of higher education 
consists of three cycles, except for some 
short programs. In 2010, the basic 
principles for assessing and developing 
the quality of higher education and 
vocational education were defined by 
the law. At the initial stage, universities 
and colleges are accredited at the 
institutional level and receive the right 
to issue national diplomas. After that, 
universities and specialized university 
institutions receive the right to self-
accreditation of certain educational 
programs. University colleges are 
eligible for self-accreditation of 
undergraduate programs but must 
receive external accreditation for 
masters and postgraduate programs. 
University colleges that do not have 
institutional accreditation must accredit 
each educational program separately. 
External accreditation at the level of the 
HEIs is conducted every eight years. The 
HEIs do not choose the agency that will 
conduct the evaluation independently. 
The European approach to the 
evaluation of joint programs can be used 
only by those HEIs who do not have to 
accredit each program separately [7].

2. Countries that have a fully 
functional quality assurance system, 

however, undergo only a regular 
external evaluation by an agency that 
successfully complies with all ESG 
procedures and standards by registering 
in the European Quality Assurance 
Register for Higher Education (EQAR). 
This group of countries includes the 
Czech Republic, Greece, the Vatican, 
Iceland, Italy, Moldova, Montenegro, 
Russia, Serbia, Slovakia, Sweden, and 
Turkey [3].

For example, Italy joined the EQAR 
only in 2018. Higher education in 
Italy can be obtained at universities 
(including polytechnics), art and music 
HEIs, higher language schools, higher 
technical institutions. Assessment of 
the quality of education takes place 
at two levels: internal (conducted by 
the HEIs themselves) and external 
(National Agency for Quality Assurance 
in Education). The National External 
Evaluation System was introduced 
in 2013 (as amended in 2016) and 
provides for: (1) accreditation at the 
level of the HEIs, which is conducted 
every 5 years; (2) program-level accre-
ditation conducted every three years. 
The European approach to joint pro-
grams is not applied in the country [8].

On the other hand, Sweden is not 
a member of the EQAR at all, although 
it uses certain ESG. Higher education 
in the country can be obtained in state 
universities and state university colleges, 
as well as in some private HEIs that have 
received the appropriate accreditation. 
All HEIs undergo an external evaluation 
at the level of institutions and a separate 
evaluation of each program. This is done 
only by the national agency, as a result, 
the European approach cannot be used 
when evaluating joint programs [9].

The Czech Republic joined the EQAR 
in 2013. The HEIs in this country can 
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be public, state and private. According 
to the Law on Higher Education, the 
HEIs can be of the university type (they 
offer educational programs at all three 
levels of higher education) and of the 
non-university type (they offer mainly 
bachelor’s programs). Each HEI must 
have its own internal quality assessment 
system. External evaluation of the HEIs 
and educational programs they offer 
is carried out by the Accreditation 
Commission of the Czech Republic. 
Accreditation of educational programs 
is carried out for a period of up to 10 
years, if you are refused accreditation, 
the next attempt may be only after 
2 years. Accreditation of the HEIs is 
granted for 5 (if it is a second attempt) or 
10 years. If the accreditation is carried 
out in a certain field of science, the 
HEIs can independently open several 
educational programs within this field. 
The HEIs may be accredited by a foreign 
agency that is a member of the EQAR, 
however, its results must be approved 
by the Accreditation Commission at the 
national level. The European approach 
cannot be used when evaluating joint 
programs [10].

3. Countries with a national 
education quality assurance system 
but are not yet fully compliant with the 
ESG principles. Such countries include 
Albania, Andorra, Azerbaijan, Bosnia 
and Herzegovina, Malta, Northern 
Macedonia, and Ukraine [3].

In particular, Azerbaijan joined the 
EQAR in 2015. Higher education in this 
country can be obtained from public 
or private HEIs, which are accountable 
to the Ministry of Education and other 
overseeing bodies. Each HEI must 
obtain a permit to provide educational 
services. The decision on accreditation 
is made by the Accreditation Council, 

headed by the Minister of Education, 
on the basis of certain requirements 
and criteria. Accreditation takes place 
every 5 or 3 years (in the case of foreign 
HEIs). The HEIs cannot select an agency 
from the EQAR list and cannot use the 
European approach to joint programs 
[11].

4. Countries that do not have a system 
of quality assurance in education. 
Currently, only Belarus belongs to this 
group [3].

The ultimate goal of the compre-
hensive implementation of the ESG is 
the general recognition of the quality 
assurance agencies included in the EQAR 
in all countries of the European Higher 
Education Area so that the HEIs are free 
to choose the agency at their discretion 
from among the accredited. As a result, 
it is believed that this will increase the 
level of recognition of national diplomas 
and qualifications in other countries, as 
well as create a European dimension of 
quality assurance.

Currently, the degree of recognition 
of foreign quality assessment agencies 
in different European countries 
varies. There are three main groups of 
countries.

1. Countries that recognize 
EQAR-registered agencies as part of 
national requirements for external 
quality assurance in education. These 
countries include Armenia, Austria, 
Belgium, Bulgaria, Cyprus, Finland, 
Germany, Hungary, Kazakhstan, Latvia, 
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Moldova, Poland, Romania, Slovakia, 
Switzerland, and Ukraine.

2. Countries that recognize 
individual foreign agencies, but have 
their own requirements and criteria for 
them. These countries include Albania, 
the Czech Republic, Denmark, Estonia, 
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France, Georgia, Malta, Montenegro, the 
Netherlands, Portugal, and Turkey.

3. Countries that do not recognize 
foreign agencies as part of the national 
system of external quality assurance 
of education. These countries include 
Andorra, Azerbaijan, Belarus, Bosnia 
and Herzegovina, Croatia, Greece, the 
Vatican, Iceland, Ireland, Northern 
Macedonia, Norway, Russia, Serbia, 
Slovenia, Spain, Sweden, and the United 
Kingdom [12].

It should be noted that the 
recognition of foreign agencies in the 
national system is not the main criterion 
for dividing countries into groups 
according to the level of implementation 
of the ESG.

Recently, in the European Higher 
Education Area, joint programs, which 
are being developed by HEIs from 
different countries, have become 
increasingly popular. They are designed 
to stimulate the mobility of students and 
teachers, share experiences and create 
long-term cooperation to improve the 
quality of educational programs offered. 
One of the conditions for the existence of 
such programs is the issuance of a joint 
or double diploma. At the same time, 
the implementation of joint programs 
is hampered by serious problems, 
especially the issue of recognition 
and quality assurance, as different 
countries have their own accreditation 
requirements and recognition criteria, 
which can sometimes contradict each 
other. As a result, a European approach 
to quality assurance of joint programs 
has been established, which sets 
common standards based on defined 
criteria that do not take into account 
national standards [4].

The European approach is applied in 
the following cases:

(1) If the HEIs creating a joint 
program requires an external quality 
assessment at the level of educational 
programs, the relevant agency should be 
selected from the EQAR list for further 
evaluation.

(2) The selected agency, guided by 
parts B and C of the ESG, conducts one 
evaluation or accreditation of the entire 
joint program, the results of which 
are recognized in all EHEA countries; 
these results are also recognized at the 
national level in the countries where the 
program is proposed.

(3) No additional assessment or 
accreditation is required. The offered 
program can be joined by the HEIs of 
non-EHEA countries, however, such 
HEIs must make sure that the results of 
such accreditation will be recognized at 
their national level [4].

At this stage, European countries are 
at different steps of implementation of 
the European approach. There are three 
main groups of countries.

1. Countries in which the European 
approach can be applied by all the 
HEIs. Such countries include Armenia, 
Belgium, Bulgaria, Denmark, Finland, 
Hungary, Kazakhstan, Liechtenstein, 
Lithuania, Malta, Moldova, the 
Netherlands, Poland, Switzerland, and 
the United Kingdom.

2. Countries in which the European 
approach can be used only by certain 
HEIs, or in which special requirements 
for its application are established. These 
countries include Austria, Bosnia and 
Herzegovina, Cyprus, Estonia, France, 
Georgia, Germany, Ireland, Luxembourg, 
Norway, Portugal, Russia, Serbia, 
Slovenia, and Spain.

3. Countries where the European 
approach cannot be used. These 
countries include Albania, Andorra, 
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Azerbaijan, Belarus, Croatia, Czech 
Republic, Greece, Vatican, Iceland, 
Italy, Latvia, Montenegro, Northern 
Macedonia, Romania, Slovakia, Sweden, 
Turkey, Ukraine [13].

Thus, it can be concluded that 
currently, countries are in no hurry 
to abandon the establishment of 
national criteria for the accreditation 
of educational programs, so progress in 
this direction is quite slow.

Since 2014, there has been a gradual 
increase in the number of quality 
assurance agencies included in the 
EQAR (Fig. 1).

Also, there is a certain increase in the 
number of evaluations of the proposed 
programs, the HEIs as institutions and 
joint programs (Fig. 2).

The vast majority of assessments 
were conducted at the level of 
individual educational programs, while 

Fig. 1. Number of education quality assurance agencies registered  
with the EQAR in 2014–2019

Complied by the author based on data from the EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/
external-qa-activities/#some-key-take-aways-from-the-policy-brief.
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Fig. 2. Number of evaluations conducted by education quality assurance agencies 
registered with the EQAR in 2014–2019

Complied by the author based on data from the EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/
external-qa-activities/#some-key-take-aways-from-the-policy-brief.
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the share of assessments at the level of 
the HEIs and joint programs remained 
consistently low. This indicates the 
transition of most EHEA countries to 
a more individualized approach and 
reduced autonomy of the HEIs in some 
countries.

Conclusions. The need to adopt 
common standards for quality assurance 
of education within the European 
Higher Education Area is due to the 
high mobility of the workforce and the 
need to create common approaches to 
the recognition of degrees and diplomas 
obtained in different countries. In 
addition to internal quality assurance, 
the standards for the European Higher 
Education Area also provide for external 
evaluation. 

The main function of the exter-
nal evaluation of the quality of educa-
tion is to provide feedback and recom-
mendations to the HEIs and objective and 
unbiased information to stakeholders. 
The principles, procedures and criteria 
for assessing the quality of education 
should apply to all methods of providing 
educational services and teaching. 

Over time, the procedure for external 
quality assessment became more 
complex. Currently, agencies have 
several types of evaluation procedures: 
evaluation of each individual program, 
cluster evaluation, the audit of quality 
systems, review of individual faculties 
and HEIs in general, and so on. Despite 
significant progress in this area, some 
problems continue to arise in the process 

of quality assurance, especially when 
it comes to its consistency between 
agencies in different countries. The 
main problem remains, it’s about the 
disagreement about what to consider 
quality. Among the criteria often used 
are excellence, compliance with the 
thresholds of the criteria, the potential 
for transformation, compliance with the 
goals, transparency and accountability. 

The ultimate goal of the compre-
hensive implementation of the ESG is 
the general recognition of the quality 
assurance agencies included in the EQAR 
in all countries of the European Higher 
Education Area so that the HEIs are free 
to choose the agency at their discretion 
from among the accredited. As a result, 
it is believed that this will increase the 
level of recognition of national diplomas 
and qualifications in other countries, as 
well as create a European dimension of 
quality assurance.

Recently, in the European Higher 
Education Area, joint programs, which 
are being developed by HEIs from 
different countries, have become 
increasingly popular. They are designed 
to stimulate the mobility of students and 
teachers, share experiences and create 
long-term cooperation to improve the 
quality of educational programs offered. 
As a result, a European approach to 
quality assurance of joint programs has 
been established, which sets common 
standards based on defined criteria 
that do not take into account national 
standards.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ  

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ESG) 

Анотація. У статті розглянуто стандарти й рекомендації щодо забезпечення яко-
сті в Європейському просторі вищої освіти (ESG) з точки зору їх імплементації для 
проведення зовнішнього оцінювання якості вищої освіти. Проаналізовано діяльність 
агенцій з оцінки якості освіти, її основні форми та інструменти. Зазначено, що ESG 
були прийняті у 2005 р. міністрами, котрі відповідають за вищу освіту. В рамках Бо-
лонського процесу ще у 2003 р. було встановлено, що за якість наданих послуг вищої 
освіти відповідають передусім самі ЗВО, які здійснюють її внутрішнє оцінювання, 
тобто забезпечують комплекс заходів і процедур, котрі гарантують якість запропо-
нованих освітніх програм та відповідність наданих послуг певним критеріям, що ви-
значаються як самим ЗВО, так і агенціями з оцінки якості освіти. Основною функцією 



“Освітня аналітика України” • 2020 • № 4 (11)

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНИЙ ПРОСТІР

92

її зовнішнього оцінювання є надання ЗВО відгуків і рекомендацій, а також об’єктивної 
та неупередженої інформації зацікавленим особам. Принципи, процедури й критерії 
оцінювання якості освіти повинні застосовуватися щодо всіх способів надання освіт-
ніх послуг і форм викладання. 
Ключові слова: cтандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейсько-
му просторі вищої освіти (ESG), оцінювання якості вищої освіти, внутрішнє оцінюван-
ня якості освіти, зовнішнє оцінювання якості освіти, агенції з оцінки якості освіти, 
європейський підхід..
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Інтеграційні процеси та глобалі-
заційні зміни сучасного суспільства 
актуалізують потребу у здійсненні 
якісних міжнародних перевезень – па-
сажирських, вантажних і поштових, 
що вимагає посилення ролі авіаційної 
галузі, а отже, забезпечення цієї сфери 
кваліфікованими кадрами. Оскільки 
саме льотний екіпаж, зокрема пілоти, 
перебувають у центрі авіаційної сис-

теми, несучи відповідальність за успіх 
виконання льотних завдань, наукові 
розвідки, присвячені вивченню особ
ливостей підготовки таких фахівців у 
розвинутих країнах світу, видаються 
перспективними й мають практичне 
значення, адже їх результати можуть 
бути екстрапольовані на теорію і 
прак тику підготовки вітчизняних  
фахівців аналогічного профілю. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПІЛОТА В КАНАДІ
Анотація. Метою статті є огляд кваліфікаційних вимог для набуття професійного 
статусу пілота в Канаді, а також аналіз напрямків модернізації системи підготовки 
таких фахівців. Для досягнення цієї мети використано такі методи: загальнонаукові 
(аналіз, синтез, порівняння, узагальнення – для вивчення праць зарубіжних науковців, 
офіційних і нормативно-правових документів); конкретно-наукові: категоріальний 
аналіз – для розкриття змісту та уточнення визначень основоположних понять  
дослідження; структурно-функціональний аналіз – для визначення організаційних, 
змістових і процесуальних особливостей професійної підготовки пілотів у Канаді. 
Встановлено, що будь-яка особа, котра займається повітроплаванням у цій країні, 
має одержати ліцензію чи дозвіл, кваліфікаційні вимоги для отримання яких різнять-
ся залежно від категорії повітряних суден, котрими керуватиме майбутній фахівець, 
та характеру цієї діяльності. Виявлено, що всі зазначені вимоги можна виконати за 
програмами центрів льотної підготовки або навчаючись за університетськими  
програмами чи програмами в льотному коледжі. Досліджено, що підготовка пілотів 
у Канаді традиційно включає теоретичний (вивчення ряду дисциплін та складання 
іспитів) і практичний (години нальоту та специфіка умов його здійснення) компонен-
ти. Виокремлено такі тенденцій модернізації підготовки пілотів: перспективність її 
організації на засадах компетентнісного підходу, зниження вартості підготовки но-
вого покоління пілотів і підвищення її ефективності за рахунок упровадження новіт-
ніх технологій у навчальний процес. Зроблено висновок про практичну орієнтова-
ність навчального процесу й доцільність запровадження аналогічної освітньої прак-
тики в Україні. 
Ключові слова: пілоти, Канада, професійна підготовка, кваліфікаційні вимоги, модер-
нізація. 
JEL classification: І29.
DOI: 10.32987/261785322020493101.
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Різноманітні аспекти підготов-
ки фахівців авіаційної галузі були 
предметом наукових досліджень 
М. І. Рубець, А. П. Бамбуркіна, О. В. Зад
кової, О. М. Керницького, Ю. М. Ру-
денко, Т. О. Ковалькової, І. Л. Смирно-
ва, О. Г. Калініна, І. Б. Файн ман та ін.  
Проблеми професійної підготовки 
льотнодиспетчерського складу роз-
глядались у працях Р. М. Макарова, 
С. М. Неділько, О. В. Гар наєва, Л. П. Гри-
мак, М. М. Громова, О. М. Васюкович, 
Л. С. Немлій, О. І. Москаленко. Однак 
низка важливих аспектів теорії і прак-
тики підготовки пілотів у Канаді за-
лишаються невисвітленими. 

Метою статті є огляд кваліфіка-
ційних вимог для набуття професій-
ного статусу пілота в Канаді, а та-
кож аналіз напрямків модернізації 
системи підготовки таких фахівців. 
Зазначена мета конкретизується в 
таких завданнях: 1) провести аналіз 
нормативноправового регулювання 
набуття статусу пілота в цій краї ні; 
2) виокремити вимоги щодо теоре-
тичного та практичного аспектів 
професійного навчання таких фахів-
ців у Канаді; 3) окреслити недоліки 
чинної системи їх навчання та шляхи 
їх усунення. 

Авіація в Канаді є однією з про-
відних галузей економіки, котра 
динамічно розвивається, що обу-
мовлено такими специфічними ри-
сами цієї країни, як велика площа 
(9 985 000 км²) [1] та розрізнена гус-
тота населення. Тому доставка їжі, за-
безпечення сполучення з віддалени-
ми арктичними регіонами й шести-
годинні внутрішні рейси з Ванкувера 
до Галіфакса є її типовими функція-
ми. Відповідно, ця сфера народного 
господарства потребує забезпечення 
кваліфікованими кадрами. 

Будьяка особа, що займається по-
вітроплаванням у цій країні, повинна 
одержати ліцензію або дозвіл, ква-
ліфікаційні вимоги для отримання 
яких залежать від категорії повітря-
них суден, котрими керуватиме май-
бутній фахівець, та характеру діяль-
ності – на професійній основі чи як 
хобі. 

Ліцензування пілотів регулюєть-
ся Міністерством транспорту Кана-
ди (Transport Canada) відповідно до 
Закону про повітроплавання (Aero-
nautics Act) [2] і Канадських норм 
авіа перевезень (Canadian Aviation 
Regulations – CARs) [3], тобто на феде-
ральному рівні.

Згідно із вказаними норматив-
ноправовими документами, в Ка-
наді існують ліцензії й дозвіл для 
пілотіваматорів (Recreational Pilot 
Permit – RPP), приватних пілотів 
(Private Pilot’s License – PPL), піло-
тів комерційної авіації (Commercial 
Pilot’s License – CPL) і лінійного пі-
лота авіакомпанії (Airline Transport 
Pilot’s License – ATPL). У трьох остан-
ніх випадках передбачено окремі 
свідоцтва для пілотів літака й вер-
тольота. Наявність RPP уможлив-
лює управління повітряним судном, 
що має більше ніж один двигун, цей 
дозвіл дійсний лише на території Ка-
нади. PPL визнано на міжнародному 
рівні. CPL дає можливість здійсню-
вати польоти на професійній основі, 
включаючи роботу на пасажирських 
авіалайнерах у ролі другого пілота, 
ATPL – літати також як командир по-
вітряного судна. CPL і ATPL теж ви-
знаються поза межами Канади. 

Крім названих ліцензій, у канад-
ській системі підготовки пілотів, 
існують кваліфікаційні відмітки пі-
лота (так звані Ratings) – професійні 
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права, котрі можуть бути додані до 
ліцензії. Для їх отримання необхід-
но пройти додаткове навчання, а в 
окремих випадках також письмовий 
або польотний тест. Кваліфікаційні 
відмітки надають дозвіл, зокрема, 
керувати багатомоторним літаком 
(MultiEngine Rating), одномоторним 
літаком згідно з правилами польо-
ту за приладами в разі несприят-
ливих погодних умов (Single Engine 
Instrument Rating), багатомоторним 
літаком при виконанні аналогічних 
польотів (Multi Engine Instrument 
Rating), літакомамфібією (Float 
Rating), а також навчати інших піло-
тів (Instructor Rating) [4]. 

Зосередимо увагу на вимогах 
до отримання ліцензії CPL і ATPL, 
оскільки саме ці свідоцтва є своєрід-
ними кваліфікаційними рівнями для 
професії пілота в Північній Америці. 

Наприклад, згідно з підрозділом 
421 CARs, що має назву «Дозвіл, лі-
цензування та оцінювання членів 
екіпажу» (Flight Crew Permits, Licences 
and Ratings), для отримання ліцензії 
пілота літака комерційної авіації не-
обхідно відповідати таким вимогам:

Досягнення 18річного віку.
Задовільний стан здоров’я – на-

явність медичної довідки категорії 1 
(Category 1 Medical Certificate).

Проходження теоретичної під-
готовки (ground school instruction) 
тривалістю щонайменше 80 год, що 
передбачає вивчення як мінімум та-
ких дисциплін: канадські норми авіа
перевезень; аеродинаміка та теорія 
польоту; метеорологія; фюзеляж, 
двигуни й системи; льотні прилади; 
радіо та електронна теорія; навіга-
ція; польотні операції, ліцензійні ви-
моги й людський фактор, включаю-
чи прийняття рішень пілотом.

Складання письмового іспиту з 
чотирьох обов’язкових предметів із 
показником успішності щонаймен-
ше 60 %, а також загального пись-
мового іспиту «пілот комерційної 
авіації – пілот літака»: повітряне 
право – положення, правила та роз-
порядження, котрі стосуються об-
слуговування повітряного руху, дій 
і процедур, а також вимоги, що їх 
передбачає ліцензія; навігація – на-
вігація, радіотехнічне обладнання 
та електронна теорія; метеорологія; 
аеронавтика – загальні відомості 
про фюзеляж, двигуни й системи, 
теорія польоту, льотні прилади та 
льотні операції.

Вимоги до досвіду виконання 
польотів: щонайменше 200 год на-
льоту, в тому числі мінімум 100 год 
як командир повітряного судна, 
включаючи 20 год на маршрутно-
му польоті; в разі наявності ліцен-
зії приватного пілота (private pilot 
licence) вимагається 65 год нальоту, 
з них: 35 год польоту з інструктором 
(у тому числі 5 год нічних, при цьо-
му щонайменше 2 год на маршрут-
ному польоті); 5 год маршрутного 
польоту (що може включати години, 
передбачені попереднім підпунк-
том); 20 год за правилами польоту за 
приладами, 10 год із котрих можуть 
бути отримані на тренажерах.

30 год одноосібних польотів 
(із яких 25 год польотів у радіусі 
300 морських миль від місця вильоту 
та здійснення мінімум трьох призем
лень, окрім аеропорту відправлення, 
і 5 год нічних польотів, під час котрих 
було принаймні 10 злетів, призем
лень та кіл польотів). 

За 12 місяців до подання заявки 
на отримання ліцензії кандидат по-
винен пройти польотний тест (Flight 
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Test for the Issuance of a Commercial 
Pilot Licence – Aeroplane) [3]. 

Типовою помилкою є думка, що 
отримання цієї ліцензії необхідне 
для роботи пілотом комерційних 
авіаліній. Насправді вона надає пра-
во брати плату за авіаперевезення.  
Її наявність надає кілька варіантів 
працевлаштування, наприклад піло-
том одномоторного літака для чар-
терних перевезень, пілотомфотоко-
респондентом, пілотом для польотів, 
пов’язаних із надзвичайними ситуа-
ціями (виявлення й гасіння лісових 
пожеж, медична евакуація), викидом 
парашутного десанту тощо. 

Альтернативним шляхом є мож-
ливість продовжити навчання та 
отримати ряд кваліфікаційних від-
міток пілота, найперспективнішими 
з котрих є здобуття права пілоту-
вати багатомоторні літаки (Multi 
Engine Rating) та права здійснювати 
польоти за приладами, що має наз-
ву «MultiEngine Class I Instrument 
Rating», оскільки більшість авіаком-
паній використовують літаки саме 
такого типу й потребують пілотів, 
здатних виконувати рейси за не-
сприятливих погодних умов. Або ж 
отримати ліцензію лінійного пілота 
авіакомпаній (ATPL).

Для одержання ліцензії ATPL пе-
редбачені аналогічні вимоги: досяг-
нення 21річного віку, задовільний 
стан здоров’я (наявність медичної 
довідки категорії 1), складання 
письмових іспитів та певні показни-
ки успішності, наявність відповід-
них годин нальоту й рівня набутих 
навичок. Розглянемо ці пункти де-
тальніше.

Отже, кандидати повинні скласти 
три іспити з показником успішності 
щонайменше 70 % з таких предметів: 

метеорологія, радіонавігація і плану-
вання польотів (SAMRA), включаючи 
такі теми: загальна система збору та 
поширення інформації про погоду; 
метеорологічні карти, прогноз пого-
ди, скорочення, символи й номенкла-
тура на позначення погоди; баричні 
системи та їх зв’язок із фронтами, 
хмарними формами й обледенінням; 
рух вітрів у верхніх шарах атмосфери 
та їх вплив на здійснення польотів; 
циркуляри погодних служб та ін-
струкції щодо метеорологічної служ-
би на повітряних маршрутах, котрі 
пов’язані з використанням повітря-
них суден, і процедури радіозв’язку, 
що стосуються експлуатації повіт
ряних суден; повітряне право, екс-
плуатація літака та основи навігації 
(SARON), що передбачає вивчення 
таких тем: основні принципи аерона-
вігації, формули, прилади та інші на-
вігаційні засоби, які зазвичай засто-
совуються в навігації літальних апа-
ратів; основні принципи розподілу 
навантаження й ваги та їх вплив на 
характеристики польоту; канадські 
норми авіаперевезень, правила і про-
цедури здійснення повітряного руху; 
інформаційні циркуляри та NOTAM, 
людський фактор, прийняття рішень 
пілотом; доступ пілота до польоту 
за приладами. 

Як бачимо, предмети й навчальні 
теми в їх рамках, окрім останньої, за-
галом повторюють теми іспитів для 
ліцензії CPL, хоча для ATPL їх перелік 
є детальнішим.

Вимоги до кількості годин нальо-
ту є значно серйознішими та переви-
щують необхідний мінімум для CPL у 
7,5 раза. Так, від майбутніх власників 
ліцензії ATPL вимагається щонай-
менше 1500 год нальоту, включаю-
чи мінімум 900 год польотів саме на 
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літаках. При цьому в години нальоту 
повинні входити:

 • 250 год у ролі капітана корабля, 
в тому числі 100 год з інструктором. 
100 год із 250и мають бути присвя-
чені маршрутним польотам і 25 год 
набрані на нічних польотах;

 • 100 додаткових годин у ролі ко-
мандира повітряного судна на марш-
рутних польотах або 200 в ролі дру-
гого пілота;

 • 75 год польотів за приладами, з 
котрих максимум 25 год набрані під 
час вправ на тренажерах та 35 год по-
льотів на вертольотах. Ці показники 
не включаються в загальну кількість 
1500 год. 

За 12 місяців до подання заявки 
на отримання ліцензії кандидат по-
винен уміти виконувати як звичайні, 
так і аварійні польотні процедури та 
маневри відповідно до типу літака, 
на котрому проводяться льотні ви-
пробування; здійснювати всі мане-
ври й процедури для здобуття права 
на польоти за приладами [3].

Наявність ліцензії ATPL обов’яз-
кова для працевлаштування пілотом 
авіаліній та визнається як у Канаді, 
так і в усьому світі, згідно зі стандар-
тами ІКАО. 

Зазначені вимоги можна викона-
ти або самостійно, у власному темпі, 
в центрах льотної підготовки, або 
навчаючись за програмами в універ-
ситеті чи в льотному коледжі. Деякі 
центри афілійовані з відповідними 
університетськими програмами. За 
даними Міністерства транспорту Ка-
нади, станом на 15 квітня 2019 р. у 
Канаді функціонувало 360 таких цен-
трів [5, c. 9].

Діяльність льотних шкіл регу-
лює стандарт 426 «Центри льотної 
підготовки» (Flight Training Units), 

розміщений у частині 4 CARs під наз-
вою «Ліцензування та підготовка 
персоналу» (Personnel Licensing and 
Training) [3]. Цим стандартом перед-
бачено, що центри льотної підготов-
ки можуть пропонувати майбутнім 
пілотам три типи так званих інтегро-
ваних курсів. Розглянемо їх нижче. 

Мета інтегрованого курсу для пі-
лотів літаків комерційної авіації 
(Commercial Pilot Licence – Aeroplane 
(CPL(A)) Integrated Course) полягає 
в навчанні пілотів для досягнення 
рівня майстерності, необхідного для 
здобуття відповідної ліцензії та ви-
конання інших авіаційних операцій, 
окрім навчання на інструктора й до-
пуску пілота до польотів за прилада-
ми. Згідно зі стандартом 426, такий 
курс повинен тривати від 9 до 24 мі-
сяців, мати структурований навчаль-
ний план підготовки та передбачати 
300 год теоретичної підготовки з 
предметів, наведених вище. У рамках 
курсу здобувачі також повинні мати 
можливість набрати 150 год нальоту, 
з яких 10 год може бути витрачено 
на наземне тренування за прилада-
ми (80 год – польоти з інструктором; 
70 год – у ролі командира корабля з 
інструктором; 30 год – маршрутні по-
льоти як командир корабля, в тому 
числі польоти за візуальними прави-
лами в радіусі 300 морських миль від 
місця вильоту й такі, що передбача-
ють здійснення трьох посадок літа-
ка; 10 год нічних польотів, із них 5 – з 
інструктором, 2 – маршрутний політ, 
5 – одноосібний політ, що передба-
чає 10 злетів, кіл польоту та призе-
млень; 20 год польоту за приладами 
з інструктором, із них 10 год можуть 
бути набрані на тренажерах; 5 год на 
літаку з автоматизованими система-
ми управління), а також скласти по-
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льотний тест. Для зарахування на та-
кий курс попередньої підготовки не 
вимагається. Проте в разі наявності 
ліцензій RPL і PPL попередньо отри-
мані години нальоту можуть зарахо-
вуватися. 

Є також інтегровані курси для пі-
лотів літаків комерційної авіації, що 
надають право на польоти за прила-
дами (Commercial Pilot Licence – Aero
plane/Instrument Rating (CPL(A)/IR) 
Integrated Course). Такі курси спря-
мовані на набуття знань, умінь і на-
вичок із метою досягнення рівня 
підготовки, достатнього для того, 
щоб літати на однопілотних, багато-
моторних літаках комерційної авіа-
ції. Тривалість такого курсу може 
бути більшою, ніж попереднього, – 
від 9 до 36 місяців, як і кількість го-
дин на теоретичну підготовку, котра  
у випадку CPL(A)/IR становить 
400 год. Окрім базових предметів, 
навчання включає курси, пов’яза-
ні з польотами за приладами. Обсяг 
обов’язкових годин нальоту також 
збільшений на 40 год, до 190 год, із 
яких 40 год може бути витрачено на 
наземне тренування за приладами 
(100 год – польоти з інструктором, 
90 – у ролі командира корабля з ін-
структором); 50 – маршрутні польо-
ти як командира корабля, в тому чис-
лі за візуальними правилами в радіусі 
300 морських миль від місця вильоту 
й такі, що передбачають здійснення 
трьох посадок літака; 10 год нічних 
польотів – цифра аналогічна попе-
редній ліцензії з однаковим розподі-
лом годин на види діяльності; 60 год 
польотів за приладами, 40 із котрих 
можуть бути набрані на тренажерах 
(із них 40 год – на польоти за при-
ладами з інструктором, один марш-
рутний політ у реальних або змоде-

льованих складних погодних умовах 
довжиною щонайменше 100 мор-
ських миль за правилами польоту за 
приладами); 5 год на літаку з автома-
тизованими системами управління. 
Необхідне також успішне проходжен-
ня польотних тестів, передбачених 
для PPL(A), CPL(A) та управління ба-
гатомоторним літаком, і здійснення 
польотів за приладами. 

Наступний доступний варіант 
серед пропонованих інтегрованих 
курсів – це курс лінійного пілота авіа-
компанії Airline Transport Pilot Licence 
(ATP(A) Integrated Course). Його мета –  
підготувати пілотів для набуття 
знань, умінь і навичок, необхідних 
для роботи пілотом на багатомотор-
них літаках із членами екіпажу в ко-
мерційних повітряних перевезеннях 
та отримання ліцензії ATP(A). Такий 
курс триває від 12 до 36 місяців та 
передбачає 750 год тео ретичної під-
готовки з предметів, необхідних для 
CPL(A)/IR і включених у мінімум 
CARs; 205 год нальоту, з яких 55 год 
може бути витрачено на наземне 
тренування за приладами (105 год – 
польоти з інструктором); 100 год – у 
ролі командира корабля з інструкто-
ром; 50 год – маршрутні польоти як 
командира корабля, в тому числі за 
візуальними правилами в радіусі 300 
морських миль від місця вильоту й 
такі, що передбачають здійснення 
трьох посадок літака; години нічних 
польотів та їх розподіл відповідають 
двом попереднім курсам; 75 год по-
льоту за приладами з інструктором, 
із котрих 30 год можуть бути витра-
чені на наземне тренування за прила-
дами, а 55 год набрані на тренажерах 
польотів за приладами (включаючи 
15 год на навчання взаємодії між чле-
нами екіпажу, для чого може застосо-
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вуватись або багатомоторний літак, 
що повинен експлуатуватися з дру-
гим пілотом, або відповідний льот-
ний тренажер). Як і в попередньому 
випадку, вимагається успішне скла-
дання польотних тестів, передбаче-
них для PPL(A), CPL(A) та управління 
багатомоторним літаком, і здійснен-
ня польотів за приладами. 

Таким чином, критерії для отри-
мання ліцензій CPL(A), CPL(A)/IR та 
ATP(A) здебільшого є однаковими. 
Різниця полягає лише в кількості 
годин, передбачених на виконання 
тих чи інших видів робіт, і наявності 
декількох специфічних вимог, якот 
політ у складних погодних умовах чи 
навчання взаємодії між членами екі-
пажу. 

Варто зазначити, що серед про-
понованих інтегрованих курсів най-
ширші професійні права надає курс 
ATP(A), який передбачає ґрунтовні-
шу теоретичну підготовку, але порів-
няно меншу кількість годин нальоту. 

Як бачимо, модель підготовки пі-
лотів, зокрема її практичний аспект, 
базується на кількості годин нальо-
ту: щоб відповідати кваліфікаційним 
вимогам для отримання будьякої 
ліцензії пілот має провести певний 
час, фактично пілотуючи літак або 
здійснюючи наземне тренування за 
приладами.

Утім, серед науковців, педагогів і 
фахівцівпрактиків наразі поширена 
теза про те, що такий підхід є заста-
рілим. На противагу йому згадуєть-
ся компетентнісний підхід. Зокрема, 
професор С. Кірнс (S. Kearns) заува-
жує, що подібне навчання базується 
на виокремленні ряду професійних 
навичок, наявність котрих визначає 
готовність особи перейти на новий 
професійний рівень. У свою чергу, 

С. Пейлард (C. Paillard) стверджує, що 
лише декілька навчальних центрів 
у Канаді використовують елементи 
цієї системи, оскільки такий підхід 
не відповідає кваліфікаційним вимо-
гам, закріпленим на законодавчому 
рівні, та унеможливлює співпрацю 
з Міністерством транспорту. Д. Басс 
(D. Buss) наголошує на необхідності 
складання переліку акредитованих 
профільним міністерством навчаль-
них центрів, що дасть їм змогу за-
пропонувати альтернативні програ-
ми навчання, схвалені цим органом.  
У таких умовах паралельно з май-
бутніми пілотами, які навчаються 
у схвалених установах за новими 
стандартами, могли б функціонувати 
установи з їх підготовки відповідно 
до чинних вимог [5, c. 18–19]. Варто 
зазначити, що така ініціатива знай
шла відгук серед урядовців. Більше 
того, схожа програма вже створена 
для підготовки фахівців із технічно-
го обслуговування літака. 

Пріоритетним напрямом є також 
зниження вартості підготовки ново-
го покоління пілотів та підвищення 
її ефективності. І тут спостерігається 
певна суперечність. Так, виконання 
останнього завдання можливе шля-
хом упровадження в навчальний 
процес новітніх технологій, адже 
тренажери уможливлюють залучен-
ня ширшого кола осіб і навчання на 
регулярнішій основі, навіть за над-
складних погодних умов, ніж трену-
вання на літаках. Окрім того, ці тех-
нології є дешевшими щодо ремонту 
й підтримання належного стану та 
не шкодять навколишньому середо-
вищу. Однак, за словами Д. Басса, 
віцепрезидента асоціації авіапере-
візників Канади, багатьом навчаль-
ним центрам наразі бракує авіацій-
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них тренажерів та іншого технічного 
обладнання, оскільки їхня вартість 
наближається до вартості придбан-
ня нового літака. До того ж сучасні 
кваліфікаційні вимоги обмежують 
кількість годин на тренажерах, що 
зараховуються майбутнім пілотам 
як години нальоту, – для отримання 
ліцензій час на роботу з тренажера-
ми на 25–50 % менший за фактичну 
кількість годин у повітрі [5, c. 19]. 
Водночас збільшення кількості го-
дин на навчання у змодельованих 
умовах позитивно позначилося б 
на продуктивності та якості роботи 
льотних центрів. 

Проблему забруднення навко-
лишнього середовища й високої 
вартості тренувальних польотів 
допоможуть розв’язати літаки на 
електродвигунах [5, c. 19], що будуть 
корисними хоча б для тренування 
таких польотних операцій, як зліт і 
приземлення. 

Проведене дослідження норма-
тивноправової бази та кваліфіка-
ційних вимог до майбутніх пілотів 
дає підстави для висновку про те, що 
підготовка таких спеціалістів у Кана-
ді спрямована на озброєння майбут-

ніх фахівців знаннями й навичками, 
необхідними їм у майбутній профе-
сійній діяльності. На нашу думку, 
цей результат досягається завдяки 
тому, що одним із ключових освітніх 
провайдерів, поряд із відповідни-
ми програмами університетів і ко-
леджів, виступають центри льотної 
підготовки – вузькоспеціалізовані 
льотні школи, котрі дають можли-
вість здобути кваліфікацію пілота за 
2–3 роки. Вважаємо, що аналогічні 
навчальні центри можуть бути ство-
рені для підготовки вітчизняних пі-
лотів. Можливостям екстраполяції 
досвіду Канади на українські реалії 
можуть бути присвячені подальші 
наукові розвідки. 

Разом із тим варто зауважити, що, 
незважаючи на міжнародний авто-
ритет і світове визнання, канадська 
система підготовки пілотів має низ-
ку недоліків. Так, модернізації потре-
бують кваліфікаційні вимоги та на-
вчальні програми в аспекті залучен-
ня до навчального процесу відповід-
них технічних засобів, що можливо 
за умови вдосконалення матеріаль-
нотехнічного забезпечення льотних 
центрів. 
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SPECIFICS OF ATTAINING THE QUALIFICATION  
OF A PILOT IN CANADA

Abstract. The aim of the paper is to give an overview of the qualification requirements for 
future pilots in Canada and to discuss trends in such professionals training modernization. The 
methodological framework of the research is comprised of general scientific methods (analysis, 
synthesis, comparison, generalization – to study the works of foreign scientists, official and 
legal documents); specific-scientific methods (categorial analysis – to reveal the essence and 
clarify the definitions of the basic concepts of the study), and the structural and functional 
analysis – to determine the organizational, content and procedural features of pilot training in 
Canada. The analysis of the normative and legislative documents showed that the most 
professionally important licenses giving a pilot a professional right to work in the aviation 
industry and civil aviation are the Commercial Pilot’s License – CPL and the Airline Transport 
Pilot’s License – ATPL. The paper concentrates on the analysis of the requirements for knowledge 
and skills that a pilot has to possess and develop as well as a number of important steps to be 
completed to get the CPL and ATPL as specified in the corresponding sections of the Canadian 
Aviation Regulations. In order to obtain a license, a future pilot has to comply with the 
requirements for age, health status, a number of written examinations and flight training – 
flight hours, flight conditions and the level of skills. The qualification of a pilot can be attained 
at Flight Training Units or following the completion of university and college programs. The 
paper describes the specifics of integrated courses offered by the former – the Commercial Pilot 
Licence – Aeroplane (CPL(A)) integrated course, Commercial Pilot Licence – Aeroplane/
Instrument Rating (CPL(A)/IR) Integrated Course, and Airline Transport Pilot Licence – ATP(A) 
Integrated Course. The conclusion is made that the types of flights and pilot activities in terms 
of CPL (A), CPL (A) / IR and ATP (A) licenses are largely the same. The difference lies in the 
number of hours provided for certain activity types and several specific requirements such as 
flying in difficult weather conditions or interaction between crew members. Among pilots’ 
training modernization trends we single out the following: its organization based on the 
competence approach, a reduction in the cost of training a new generation of pilots and 
increasing its efficiency through the introduction of new technologies in the training process.
Keywords: pilots, Canada, professional training, qualification requirements, modernization.
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МЕТА ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ 

«АВТОМАТИЗОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС 
ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

Анотація. Стаття висвітлює напрями модернізації програмно-апаратного комп-
лексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (ПАК 
«АІКОМ») – оновленої версії інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна 
інформаційна система освіти», адміністратором якої є Державна наукова установа 
«Інститут освітньої аналітики» (ДНУ «ІОА»). Авторами окреслено основні підходи 
та визначено інструментарій для подальшої модернізації ПАК «АІКОМ», шляхи запро-
вадження принципів електронного врядування в освітній галузі та розширення спек-
тра актуальних інформаційних послуг, котрі будуть надаватися всім зацікавленим 
сторонам і учасникам освітнього процесу. Наведено алгоритм роботи цієї інформа-
ційної системи й переваги її використання для ідентифікації впливу освіти на стан 
особи на ринку праці через технологію «ідентифікації освітньої траєкторії особи». 
Наголошено, що модернізація ПАК «АІКОМ» покликана забезпечити підвищення якос-
ті інформаційного забезпечення сфери управління МОН та виконання завдань, деле-
гованих ДНУ «ІОА», на основі комплексної обробки оперативних, аналітичних, норма-
тивно-довідкових, експертних даних, обробки деперсоніфікованих особистих даних 
учасників освітнього процесу, взаємодії систем і баз освітніх даних, сумісності інфор-
мації шляхом застосування єдиних стандартів та процедур побудови баз даних і об-
міну інформацією. Доведено, що використання подібної інформаційної системи в 
Україні дасть можливість встановити тісніший зв’язок між ринком праці і сферою 
вищої освіти, вдосконалити механізм бюджетного фінансування закладів освіти, 
зміст освітніх послуг і процес їх надання з метою отримання особою переваг у дорос-
лому житті. 
Ключові слова: освіта, інформаційна система управління освітою, інформаційно- 
аналітична система, програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформа-
ційний комплекс освітнього менеджменту» (ПАК «АІКОМ»).
JEL classification: I21, І28.
DOI: 10.32987/2617-8532-2020-4-102-112.
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Сьогодні одним із пріоритетних 
напрямів реформування в Україні є 
реалізація ефективної державної ос-
вітньої політики та підвищення рів-
ня надання якісних освітніх послуг, 
а отже, оптимізація системи збору 
достовірної галузевої статистичної 
інформації, що давала б можливість 
відслідковувати відповідні процеси 
та приймати зважені управлінські рі-
шення в ході імплементації освітніх 
реформ [1]. 

У 2016 р. у межах проєкту «Систем-
ний підхід із метою поліпшення 
освітніх результатів» (The Systems 
Approach for Better Education Results – 
SABER) [2] Світовий банк уперше 
оцінив функціонування державних 
інформаційних систем управління 
освітою в Україні [3, с. 11] з ураху-
ванням підсумків реформ у освітній 
галузі [4]. 

Система управління освітою в 
Україні потребує забезпечення її 
прозорості. До сьогодні учасники ос-
вітнього процесу мають обмежений 
доступ до детальної статистичної ін-
формації, яка відображає стан і тен-
денції в освіті, її фінансове забезпе-
чення. Створення відкритої, інтегро-
ваної інформаційної системи освіти, 
котра містить персональні дані пе-
дагогічних працівників та здобувачів 
освіти, є необхідною умовою пере-
ходу до децентралізованої держав-
но-громадської моделі управління на 
всіх рівнях освіти на основі системи 
відкритих доказових даних і запро-
вадження електронного врядування 
в системі освіти.

З метою отримання актуальної,  
достовірної й репрезентативної ста-
тистичної освітньої інформації у 
2016 р. у дослідну експлуатацію було 
введено інформаційно-телекомуніка-

ційну систему «Державна інформа-
ційна система освіти» (ІТС «ДІСО») [5]. 
Це комплекс програмних і апаратних 
засобів, які на базі інформаційно- 
телекомунікаційних технологій за-
безпечують створення єдиного, інте-
грованого інформаційного середови-
ща у сфері загальної середньої освіти 
(ЗСО), одержання, обробку та форму-
вання інформації, необхідної для до-
кументів про ЗСО державного зразка, 
а також для збору освітньої статис-
тики [6]. ІТС «ДІСО» була розроблена 
в рамках гранту Світового банку для 
Проєкту «Зміцнення науково обґрун-
тованої розробки державної політики 
на основі освітньої статистики та ана-
літики» і впроваджується Державною 
науковою установою «Інститут освіт-
ньої аналітики» (ДНУ «ІОА») [1] за під-
тримки Міністерства освіти і науки 
України (МОН).

МОН використовує інформацій-
ну систему управління освітою як 
основний інструмент для збору й 
обробки даних офіційних форм ста-
тистичних спостережень сфери ЗСО. 
Починаючи з 2016 р. ця система 
застосовувалася для збору статис-
тичних даних (відповідно до форм 
статистичної звітності ЗНЗ-1, ЗНЗ-2, 
83-РВК, 77-РВК, 1-ЗСО). Перший збір 
даних у 2016 р. був пілотним, а вже 
у 2017–2019 рр. система охопила всі 
заклади загальної середньої освіти 
України. З 2017 р. деталізований до 
рівня окремого респондента (закла-
ду освіти) масив даних є базою для 
розрахунку розподілу освітньої суб-
венції на оплату праці педагогічних 
працівників сфери ЗСО та численних 
вибірок, на базі котрих приймаються 
управлінські рішення. 

ДНУ «ІОА», що є власником і тех-
нічним адміністратором ІТС «ДІСО», 
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на основі інформації у сфері ЗСО, на-
даної працівниками, вповноважени-
ми складати й подавати державну 
статистичну звітність, забезпечує 
передавання даних, автоматизацію 
формування обов’язкової державної 
статистичної звітності та інших адмі-
ністративно-управлінських процесів 
на рівні органів управління освітою, 
а також їх подальшу передачу до ІТС 
«ДІСО». Однак у процесі функціону-
вання цієї системи було виявлено 
ряд обмежень, а саме: використання 
ІТС «ДІСО» потребує спеціального 
програмного забезпечення на один 
комп’ютер у кожній школі; в ній не 
передбачена дієва система відсте-
ження показника ефективності шкіл, 
педагогічного складу та учнів у ре-
жимі реального часу; вона не надає 
місцевим органам влади поглибле-
ного аналізу освітньої інформації, 
отже, останні не можуть використо-
вувати його при ухваленні рішень; 
лише незначна частина батьків може 
використати ІТС «ДІСО» при виборі 
школи для дітей та ін. Таким чином, 
на сьогодні ІТС «ДІСО» не в змозі 
комплексно оцінити реальний стан 
і перспективні тенденції в освітній 
галузі, зокрема щодо питань фінан-
сового забезпечення. Враховуючи 
попередній досвід, пропозиції й по-
бажання зацікавлених сторін, було 
прийнято рішення про необхідність 
модернізації попередньої інформа-
ційної системи управління освітою 
та створення новітнього автомати-
зованого інструменту моніторингу 
освітньої інформації. 

Програмно-апаратний комплекс 
«Автоматизований інформаційний 
комплекс освітнього менеджменту» 
(ПАК «АІКОМ») – це онлайн-система 
зі збору, зберігання, управління, ви-

користання даних у сфері освіти, що 
дає можливість приймати обґрунто-
вані й ефективні управлінські рішен-
ня. Ця система генерує статистику в 
межах системи освіти, забезпечує її 
моніторинг завдяки багатогранній 
структурі, зокрема технологічним 
та інституційним механізмам для 
збору, обробки й поширення даних. 
Стратегічною метою ПАК «АІКОМ» 
є інформаційне забезпечення для 
прийняття управлінських рішень 
щодо поліпшення якості навчання, 
раціонального використання коштів 
і відстеження ефективності витрат, 
підвищення конкурентоспромож-
ності шкіл загалом [7]. На рисунку 
зображено схему інформаційних по-
токів, цикл інформаційних відгуків і 
коментарів ПАК «АІКОМ».

ПАК «АІКОМ» передбачає періо-
дичний збір даних у сфері освіти з 
усіх початкових, середніх і старших 
шкіл, управління яким здійснює 
ДНУ «ІОА», а також їх перевірку. Було 
встановлено процедури та строки 
збору даних із використанням форм 
щорічної шкільної звітності – ЗНЗ-1 
(відомості про учнів) та 83-РВК (ві-
домості про педагогічний склад). 
Видатки на ПАК «АІКОМ» щоріч-
но передбачаються в бюджеті ДНУ 
«ІОА» та включають обслуговуван-
ня, технічну підтримку й оплату 
праці персоналу. 

Модернізація ПАК «АІКОМ» у ча-
стині розроблення модуля збору та 
обробки особистих даних уможли-
вить на першому етапі збір даних 
для формування Реєстру педагогіч-
них працівників ЗСО, завдяки чому 
можна буде в автоматичному режимі 
отримувати зведені деперсоналізо-
вані дані, необхідні Державній служ-
бі статистики України та для автома-



“Освітня аналітика України” • 2020 • № 4 (11)

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

105

Ри
су

но
к.

 С
хе

ма
 ін

ф
ор

ма
ці

йн
их

 п
от

ок
ів

, ц
ик

л 
ін

ф
ор

ма
ці

йн
их

 в
ід

гу
кі

в 
і к

ом
ен

та
рі

в 
ПА

К 
«А

ІК
ОМ

»
Дж

ер
ел

о:
 [8

].



“Освітня аналітика України” • 2020 • № 4 (11)

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

106

тичного формування статистичної 
форми звітності 83-РВК.

Також передбачено можливість 
створення модуля для збору й оброб-
ки особистих даних учнів із метою 
формування в майбутньому Реєстру 
здобувачів ЗСО. Обробка знеособле-
ної інформації з цього Реєстру дасть 
змогу створювати форми звітності 
щодо здобувачів освіти (ЗНЗ-1, ЗНЗ-2,  
77-РВК, 1-ЗСО).

Головною метою модернізації є 
розроблення модулів збору, обробки 
та верифікації особистих даних пе-
дагогічних працівників і здобувачів 
ЗСО для подальшого складання всіх 
необхідних агрегованих звітів, зо-
крема форм статистичної звітності. 
Модулі повинні розроблятись окре-
мо, після перевірки й підтвердження 
коректності їх роботи, бути інтегро-
ваними (підключеними) до основної 
системи та при цьому не обмежувати 
й не погіршувати її попередній функ-
ціонал. У ході модернізації потрібно 
забезпечити ключові функціональ-
ні особливості ПАК «АІКОМ», такі як 
конструктор форм і звітів, вебрішен-
ня; дотримання загальної архітекту-
ри програмно-апаратного комплексу, 
котра має побудовану й атестовану 
КСЗІ; наявність вбудованих алгорит-
мів верифікації та контролю досто-
вірності і якості інформації, а також 
функціоналу накладання КЕП як під-
твердження останньої та елемента 
посилення відповідальності за вве-
дені/верифіковані дані; можливість 
автоматичного передання за допо-
могою ПАК «АІКОМ» відомостей до 
Реєстру педагогічних працівників 
ЗСО ЄДЕБО; функціонування чинної 
системи, що дає можливість збирати 
агреговані статистичні дані до рів-
ня респондента – закладу освіти – за 

встановленими формами статистич-
ної звітності, тощо.

Отже, ПАК «АІКОМ» – це сукуп-
ність апаратно-програмних засобів 
для формування єдиного інфор-
маційного простору статистики й 
аналітики закладів дошкільної, за-
гальної середньої освіти (в майбут-
ньому – всіх інших закладів освіти) 
України задля підвищення ефектив-
ності діяльності органів управління 
у сфері освіти на всіх функціональ-
них рівнях в умовах децентралізації 
та становлення державно-громад-
ської моделі управління освітою, 
забезпечення національної й регіо-
нальних статистичних служб якіс-
ною інформацією для бюджетного 
процесу (формування бюджету та 
оцінки ефективності його виконан-
ня), створення відкритих інформа-
ційних аналітичних систем на прин-
ципах і засадах Open Data з метою 
оповіщення освітянської спільноти, 
широких кіл громадськості про стан 
і результати діяльності закладів 
освіти на всіх рівнях за критеріями 
якості, забезпечення перед умов для 
переходу до електронного вряду-
вання в системі освіти.

Основні завдання, котрі виконує 
ПАК «АІКОМ»:

1. Збір достовірних, актуальних, 
доказових даних про стан системи 
освіти за затвердженою системою 
показників.

2. Збір необхідної Держстату ін-
формації та забезпечення органів 
регіональної статистики даними про 
стан освітньої галузі на національно-
му й регіональному рівнях.

3. Забезпечення фінансовою ін-
формацією бюджетного процесу на 
національному та регіональному рів-
нях у розрізі окремих закладів осві-
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ти, ОТГ, районів із метою планування 
видатків на освіту на основі повних, 
актуальних, достовірних даних і об-
ґрунтованих, прозорих, підзвітних 
принципів та процедур розподілу ос-
вітньої субвенції, а також можливості 
аналізу ефективності використання 
бюджетних коштів на рівні ЗЗСО, ОТГ, 
району, країни.

4. Реалізація інтероперабельності 
ПАК «АІКОМ» із різними освітніми 
системами та базами даних (ЄДЕБО, 
бази даних УЦОЯО, органи управлін-
ня у сфері освіти, проєкти досліджен-
ня її якості тощо).

5. Забезпечення органів управ-
ління у сфері освіти й широких кіл 
громадськості доказовими даними 
про стан і результати освітньої ді-
яльності для моніторингу якості 
освіти.

6. Забезпечення органів управлін-
ня й громадськості доказовими да-
ними з метою прийняття ними ефек-
тивних управлінських рішень щодо 
підвищення доступності освіти та її 
якості.

Робота модернізованої ПАК «АІКОМ» 
має базуватися на однорідному ін-
терфейсі, з використанням загаль-
ноприйнятих і загальнозрозумілих 
термінів, мнемонічних та графічних 
позначень. АРМ повинне бути реалі-
зоване без застосування спеціальних 
клієнтських додатків, виключно на 
вебтехнології, та бути сумісним із 
такими браузерами: Microsoft Edge, 
Google Chrome і Mozilla Firefox.

Результатами модернізації інфор-
маційної системи мають стати [9]:

 • Забезпечення додаткового 
функціоналу, що варто здійснити у 
вигляді нових, під’єднаних (підклю-
чених) програмних модулів, інтегро-
ваних у основну систему.

 • Відкрите АРІ або альтернативні 
варіанти відкритості (інтеропера-
бельності) для взаємодії інших ін-
формаційних систем із центральною 
базою даних.

 • Функціонування виключно на 
вебтехнологіях.

 • Забезпечення функціонування 
звітів для різних часових періодів із 
можливою зміною структури звітів.

 • Зручний спосіб реєстрації всіх 
користувачів через технологію за-
прошення на електронну пошту.

 • Автоматичне створення на пор-
талі форми звітності 83-РВК щодо 
особистих даних педагогічних пра-
цівників для закладів загальної се-
редньої освіти всіх форм власності 
та підпорядкування, відділів (управ-
лінь освіти) районних державних 
адміністрацій, виконавчих коміте-
тів міських рад, ОТГ, департаментів 
(управлінь) освіти й науки обласних 
та Київської міської державних адмі-
ністрацій, Міністерства освіти і нау-
ки України з урахуванням вимог, за-
значених у нормативних документах 
МОН, стосовно плану статистичних 
робіт на обраний період.

 • Наявність аналогічного функ-
ціоналу для даних здобувачів ЗСО й 
відповідних звітів у рамках майбут-
нього масштабування системи.

 • Забезпечення функціонування 
зручних автоматизованих форм по-
дання інформації. Доступність і тер-
міни внесення даних контролюють-
ся правами категорії користувача, 
наданої в системі.

У свою чергу, система повинна пе-
редбачати можливість обміну дани-
ми зі сторонніми ресурсами та інфор-
маційними системами (далі – зов-
нішні ІС) відповідно до наданих рів-
нів доступу. Регламент підключення  
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зовнішніх ІС, рівень доступу, про-
цедура взаємодії будуть описані 
та затверджені окремим докумен-
том адміністратора системи. Кожна 
зовнішня ІС, котра взаємодіє з цен-
тральним сервісом, повинна мати 
відповідний сертифікат чи інший 
документ, що підтверджують право й 
рівень взаємодії. Необхідно передба-
чити відкритий API для авторизації 
користувачів OAuth на зовнішніх ІС 
відповідно до наданих прав та ролей.

Зовнішні ІС можуть отримати ін-
формацію або взаємодіяти з ПАК 
«АІКОМ» лише за умови авторизації 
підтвердженого користувача цього 
програмно-апаратного комплексу 
на їхньому ресурсі й тільки в рамках 
відповідних прав доступу чи ролі 
вказаного користувача ПАК «АІКОМ» 
і рівня взаємодії з цією зовнішньою 
ІС. Таким чином, інформацію про за-
клад освіти стороння ІС може отри-
мати лише після того, як директор чи 
інший уповноважений користувач 
зазначеного закладу за допомогою 
власних прав доступу підтвердить 
право на її отримання.

Система буде забезпечувати гнуч-
ке налаштування взаємодії за API, 
тобто для окремих зовнішніх ІС мож-
ливе надання доступу на перегляд, 
зміну або створення певних полів, 
описаних у додатках до технічного 
завдання системи. Ці поля затвер-
джує адміністратор згідно з надани-
ми правами, їх буде детально описа-
но в регламенті підключення (за по-
треби поля можуть розширюватися 
й також включатися до API).

Для закладів, що не користують-
ся жодною із систем, необхідно роз-
робити функціонал заповнення (ве-
дення) електронних журналів на базі 
ПАК «АІКОМ», який уможливлювати-

ме створення електронного журна-
лу та доступу до нього, перегляд/за-
повнення такого журналу, перегляд 
електронних щоденників.

Архітектура бази даних системи 
налаштована з урахуванням прав до-
ступу до інформації на різних рівнях 
управління освітою:

– центральна база даних усіх за-
кладів освіти використовується за-
для аналізу звітності на національно-
му рівні та прийняття певних рішень 
органів управління у сфері освіти;

– обласні та районні, деталізовані 
до закладу освіти, бази даних доступ-
ні для відповідальних осіб ОУООР і 
ОУОРР.

З метою забезпечення захисту ін-
формації використовуються механіз-
ми розмежування доступу за прин-
ципом обмеження повноважень. 
Тобто кожний користувач має доступ 
лише до тієї інформації, що необхід-
на йому для виконання відповідних 
завдань. Наприклад, системний ад-
міністратор, який відповідає за ме-
режеве обладнання, не повинен мати 
доступу до інструментів адміністру-
вання баз даних ПАК «АІКОМ». Мож-
ливість розмежування прав доступу 
користувачів та їх категорій для роз-
ділення прав доступу за групами й 
дозволів (гнучке налаштування змі-
ни користувачів у групах і таке саме 
визначення складу учасників про-
цесу). Ідентифікація користувачів 
відбувається за логіном та паролем. 
Після автентифікації через вебінтер-
фейс користувач потрапляє до ПАК 
«АІКОМ». Наскрізний контроль тер-
мінів виконання звітів, надання ін-
формації, оповіщення виконавця чи 
інших посадових осіб про наближен-
ня, порушення термінів виконання 
завдань, про надання інформації.
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Розроблення типів контролю:
 – персональний контроль термінів 

виконання по завданнях, призначених 
до виконання в межах компетенції, що 
реалізується налаштуванням особи-
стого кабінету користувача та інфор-
муванням електронною поштою, а 
також контроль на рівні закладу осві-
ти, котрий здійснюється керівником 
у межах компетенції, що реалізується 
налаштуванням особистого кабінету 
користувача та інформуванням елек-
тронною поштою;

 – контроль на рівні закладу освіти, 
який здійснюється налаштуванням 
особистого кабінету користувача та 
інформуванням електронною пош-
тою;

 – наскрізний контроль у межах од-
нієї вертикалі шляхом інформування 
й налаштування звітів у розрізі дати, 
періоду, виконавця, закладу освіти, 
типу звіту.

Зауважимо, що порівняно з по-
передньою системою (ІТС «ДІСО») 
ПАК «АІКОМ» може збирати наба-
гато варіативніший обсяг даних, 
форми їх збору легко змінюються, 
передання інформації в централь-
ну базу даних може здійснюватися 
з будь-якого комп’ютера, підключе-
ного до мережі Інтернет, наявність 
порталу відкритих даних дає змогу 
всім, хто цікавиться станом загаль-
ної середньої освіти в Україні, бачи-
ти та опрацьовувати дані у вигляді 
інформативних графіків і звітів. Ок-
рім цього, важливою перевагою ПАК 
«АІКОМ» є наявність BI (Business 
Intelligence) – аналітичного модуля 
роботи зі статистичною звітністю (в 
тому числі щодо учнів та педагогіч-
ного складу).

Достовірна статистична інфор-
мація слугує базою для планування, 
забезпечення органів управління у 
сфері освіти даними, що сприяти-
муть формуванню освітньої політи-
ки та здійсненню реформаторських 
перетворень. Відстеження змін, ко-
трі відбуваються у сфері освіти, дає 
змогу приймати обґрунтовані й ви-
важені управлінські рішення. На сьо-
годні в Україні склалися прийнятні 
умови для глибокої модернізації ПАК 
«АІКОМ», подальшого руху із запро-
вадження принципів електронного 
врядування в освітній галузі та роз-
ширення спектра актуальних інфор-
маційних послуг, які надаватимуться 
всім зацікавленим сторонам. 

Підсумовуючи викладене, заува-
жимо: ПАК «АІКОМ» призначений 
для організації всіх видів робіт зі збо-
ру та опрацювання інформації по за-
кладах освіти в цифровому форматі, 
включаючи створення електронного 
архіву даних, автоматизоване управ-
ління процедурами їх збору, кон-
троль виконавської дисципліни, а 
також управління бізнес-процесами 
опрацювання інформації. Модерніза-
ція ПАК «АІКОМ» покликана забезпе-
чити підвищення якості інформацій-
ного забезпечення сфери управління 
МОН та виконання завдань, делего-
ваних ДНУ «ІОА», на основі комплекс-
ної обробки оперативних, аналітич-
них, нормативно-довідкових, екс-
пертних даних, обробки деперсоніфі-
кованих особистих даних учасників 
освітнього процесу, взаємодії систем 
і баз освітніх даних, сумісності інфор-
мації шляхом використання єдиних 
стандартів та процедур побудови баз 
даних і обміну інформацією.
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PURPOSE AND DIRECTIONS OF MODERNIZATION  
OF THE HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX «AUTOMATED 

INFORMATION COMPLEX OF EDUCATIONAL MANAGEMENT»
Abstract. The article is designed to cover the directions for modernization of the Ukrainian 
software and hardware complex «Automated information complex of educational 
management» (modernized information and telecommunication system «State information 
system of education»). The approaches to further development of the software and hardware 
complex «Automated information complex of educational management» are highlighted. 
The main definition of the «Automated information complex of educational management» is 
revealed. The tools for modernization of the «Automated information complex of educational 
management», ways of introducing the principles of e-government in the field of education 
and expanding the range of relevant information services available to all stakeholders are 
identified. A list of the main tasks and modern requirements of the system is given. The 
algorithm of this system operation and the advantages of its use to identify the influence of 
education on a person’s condition in the labor market using the technology «identification of 
the educational trajectory of a person» is shown. The authors describe the main mechanisms 
of interaction of the software and hardware complex «Automated information complex of 
educational management» with other systems. It is proved that the use of such an information 
system in Ukraine will establish a closer link between the labor market and higher education, 
improve the mechanism of budget funding of educational institutions, the content of 
educational services and the process of their provision in order to obtain benefits in an  
adult’s life.
Keywords: education, education management information system, information-analytical 
system, software and hardware complex «Automated information complex of educational 
management».
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Наразі українці починають звер-
тати увагу на свою освіту, але не ко-
жен має можливість приділяти бага-
то часу та коштів здобуттю сучасних 
знань. Тому онлайн-освіта є зручним і 
ефективним інструментом розвитку 

людини в оволодінні новими знання-
ми, навичками й компетенціями під 
керівництвом досвідчених експертів. 
Пріоритетами онлайн-освіти є: істот-
не розширення можливостей дис-
танційного навчання, забезпечення 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Анотація. У статті розглянуто сутність компетентності в освітньому середови-
щі відповідно до вітчизняних і зарубіжних нормативних документів із метою надан-
ня практичних рекомендацій щодо впровадження цифрових інструментів у освітнє 
середовище задля підвищення доступності освіти. Виявлено низку проблем, пов’яза-
них із цифровізацією освіти, а саме: брак фінансування, застарілість технологій, не-
готовність здобувачів та викладачів до навчання в онлайн-середовищі. Проведено 
порівняння можливостей цифрових технологій у освітньому процесі навчальних за-
кладів. Наведено характеристику цифрового освітнього середовища. Досліджено по-
зиції українських університетів у глобальних освітніх рейтингах відповідно до Times 
Higher Education Ranking (2019), QS Rankings (2019), Best Global Universities Rankings 
(2018). Узагальнено складники і сфери цифрової компетентності. На основі виконано-
го аналізу запропоновано модель взаємодії ключових елементів розвитку цифрових 
компетентностей. Систематизовано й наведено перелік цифрових платформ і сер-
вісів із можливістю впровадження цього інструментарію в освітній процес задля 
формування цифрових компетенцій. Зроблено висновок, що цифровізація освіти змі-
нює зміст викладання дисциплін, потік інформації; це не лише презентації чи відео, це 
вже пряме з’єднання з інформаційними мережами, базами даних, а викладач стає 
фасилітатором. 
Ключові слова: цифрові компетентності, фасилітатор, здобувач освіти, онлайн- 
освіта, цифрові навички.
JEL classification: D80, I25, M15.
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конкурентоспроможності та ефек-
тивності здобутих знань, взаємодія 
із закладами освіти, підприємствами, 
організаціями, державою, оскільки 
розвиток ринку електронних ресур-
сів створює відповідні кластери в 
усіх сферах національної економіки, 
використання яких надає більші пе-
реваги як на внутрішньому ринку 
праці, так і за кордоном.

Ціла низка останніх подій у світі 
кидає виклик здатності надання й 
використання цифрових технологій 
у бізнесі та освіті. Поява великої кіль-
кості нових ініціатив у бізнесі, котрі 
дедалі частіше обирають напрям 
потенційно-радикальних змін у со-
ціальній, екологічній і економічній 
сферах, вимагає відповідного роз-
витку освіти – в напрямі збільшення 
кількості ресурсів та інструментів у 
вільному доступі [1].

Зростання чисельності користу-
вачів онлайн-освітніми програмами 
із залученням до цифрового навчан-
ня стає ключовим чинником сти-
мулювання розвитку онлайн-ринку 
навчання, глобальної інтелектуаль-
ної освіти й цифровізації бізнесу. 
Саме співпраця освіти та бізнесу є 
основним постачальником ресурсів, 
обладнання і програмного забез-
печення для галузі освіти, а також 
практичних освітніх матеріалів із 
найкращими освітніми технологія-
ми для бізнесу. Ринок онлайн-освіти 
й ефективна практика в бізнесі – це 
нові ефективні, технологічні мето-
ди навчання, що приймають сучасні 
умови відповідно до вимог і потреб 
користувачів та замінюють звичай-
не навчання в аудиторії. Найбільшою 
перевагою онлайн-освіти є форму-
вання «відкритої освіти» як можли-
вості навчатись усюди за програмою 

ЗВО або займатися самоосвітою че-
рез інтернет, не відвідуючи ЗВО [1]. 

Цифровізація, поява нових тех-
нологій і сервісів на сьогодні стають 
пріоритетом соціального розвитку 
країни, забезпечують створення ро-
бочих місць, розбудову галузей еко-
номіки. Цифрова економіка має вели-
кий потенціал формування єдиного 
цифрового ринку, що сприятиме під-
вищенню економічних показників 
країни, рівня зайнятості, позитивно 
вплине на соціальну сферу.

З огляду на зазначене, вивчення 
цифрових технологій має бути вклю-
чено в програму вітчизняних нав-
чальних закладів. При цьому, оскіль-
ки Україна в питаннях цифровізації 
та інформатизації суспільства від-
стає від розвинутих країн, із метою 
широкого запровадження цифрової 
освіти потрібно створити інформа-
ційно-освітній простір для підтрим-
ки безперервного розвитку цифро-
вих компетентностей як викладачів, 
так і учнів та студентів. Адже цифро-
візація освіти є основним чинником 
ефективного розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні [2].

Поступовому досягненню цілей 
розвитку в нашій державі інформа-
ційного суспільства сприяло підпи-
сання Угоди про асоціацію з Євро-
пейським Союзом, а саме ініціатива 
«Циф ровий порядок денний для Єв-
ропи» («Digital agenda for Europe») [3]  
в рамках європейської стратегії еко-
номічного розвитку «Європа 2020: 
стратегія розумного, сталого і все-
осяжного зростання» [4], а також роз-
роблення Цифрової адженди Украї-
ни – 2020 (Digital Agenda for Ukraine – 
2020) [5], Концепції розвитку цифро-
вої економіки та суспільства України 
на 2018–2020 роки [6]. 
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У першу чергу ініціативи цифро-
візації в Україні реалізуються у сфе-
рі освіти. В зазначених документах 
вживаються поняття «цифрова гра-
мотність», «цифрові навички», «циф-
рова компетентність», «цифровий 
інтелект», вказується на доцільність 
формування наскрізної цифрової 
компетентності. Розбудову в нашій 
державі цифрової освіти погоджено 
європейськими документами «Циф-
рова компетентність на практиці: 
рамковий аналіз» [7], «План дій щодо 
цифрової освіти» (Digital Education 
Action Plan) [8; 9]. 

У липні 2019 р. опубліковано до-
слідження «Webometrics Ranking of 
World’s Universities» – традиційний 
рейтинг світових університетів за 
рівнем їх присутності в мережі Ін-
тернет. При складанні рейтингу 
беруться до уваги кількість проін-
дексованих пошуковими системами 
сторінок вебсайту навчального за-
кладу, зовнішні посилання на заклад, 
рівень цитування ресурсу, кількість 
завантажених на вебсайт ЗВО файлів 
та інші інтернет-показники, тобто 

оцінюється інформаційна і змістова 
складові вебсайту закладу.

Серед 50 університетів, що посі-
ли перші позиції в зазначеному рей-
тингу, 16 європейських ЗВО (за краї-
нами Великобританія, Фінляндія, 
Нідерланди, Бельгія, Норвегія) [10]. 
Загалом до рейтингу увійшло понад 
280 тис. університетів і навчальних 
закладів усього світу. Топ-10 вітчиз-
няних ЗВО в рейтингу «Webometrics 
Ranking July 2020» наведено в табл. 1 
[11]. Рейтинг вказує на те, що наяв-
ність навчальних онлайн-ресурсів 
є фундаментом інформатизації су-
спільства.

Відповідно до Індексу людського 
розвитку ООН, Україна є державою 
з високим рівнем розвитку завдяки 
масовості й доступності освіти, але 
до глобальних рейтингів потрапило 
лише 6 вітчизняних університетів 
(табл. 2) [12].

Безперечною перевагою онлайн- 
освіти є її доступність, адже багато 
ресурсів безкоштовно надають «знан-
ня» та гнучкий графік навчання. По-
пулярність онлайн-освіти зумовлена  

Т а б л и ц я  1
Топ-10 ЗВО України  

за дослідженням «Webometrics Ranking July 2020» 

ЗВО України Місце Місце 
у світі

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 1110
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут  
імені І. Сікорського» 2 1442
Сумський державний університет 3 1812
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4 2319
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 5 2355
Західноукраїнський національний університет 6 2463
Харківський національний університет радіоелектроніки 7 2770
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 8 2857
Львівський національний університет імені Івана Франка 9 3082
Вінницький національний технічний університет 10 3307

Складено авторами за: [11].



“Освітня аналітика України” • 2020 • № 4 (11)

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

116

відсутністю додаткових фінансових 
витрат, оскільки навчання в закла-
дах освіти є дорогим. 

Ринок онлайн-освіти швидко роз-
ширюється, чому сприяє активне 
залучення інвестицій. Так, у 2019 р. 
загальна сума інвестицій у Edtech 
(розвиток технологічних рішень  
для освіти) сягнула 18,66 млрд дол.,  
тобто на 14,2 % більше, ніж у 2018 р. 
Найвищі частки інвестицій при-
падають на США (42,9 %) і Китай 
(21,4 %), тому що інвестори вва-
жають пріоритетним вкладення 
коштів у інструменти навчання на 
основі ШІ (штучного інтелекту).  
Інвестиції в ці інструменти станови-
ли 19,7 % усіх інвестицій, у мобіль-
не навчання – 15,9, в електронне – 
1,7 % [13].

Основними чинниками розвитку 
в Україні ринку онлайн-освіти є [1; 
12; 13]: 

1) застаріла освітня база (через 
недофінансування та небажання 
оновлення з боку керівництва самих 
закладів), тому студенти в пошуках 
онлайн-курсів, котрі дають актуальні 
знання;

2) військовий конфлікт на Сході 
країни. Впровадження дистанційних 
і онлайн-курсів для учнів на непід-
контрольних територіях уможли-
вить проходження шкільної програ-
ми та згодом успішний вступ і нав-
чання у ЗВО України;

3) визнання університетами дис-
танційної форми як окремого фор-
мату навчання. Відбувається роз-
роблення навчальних програм для 
дистанційної освіти, формування 
цінової політики, вивчення попиту 
та використання інтернет-техноло-
гій. Якщо багато студентів проходять 
онлайн-курси під час стандартного 
навчального процесу, то в умовах 
пандемії та карантинних обмежень 
попит на них зросте.

У сучасній освіті значно більшого 
значення набуває наявність цифро-
вих компетентностей. У Концепції 
розвитку педагогічної освіти [14] 
підкреслено необхідність впрова-
дження в систему освіти та підго-
товки викладачів і здобувачів освіти 
особистісно-орієнтованого й компе-
тентнісного підходів, забезпечення 
формування універсальних компе-

Т а б л и ц я  2
Позиції українських університетів у глобальних освітніх рейтингах

Заклади вищої освіти
Times Higher 

Education Ranking 
(2019)

QS 
Rankings 

(2019)

Best Global 
Universities Rankings 

(2018)
Харківський національний університет  
імені В. Н. Каразіна 1001 481 –
Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка 1001 531–540 1023
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут  
імені І. Сікорського» 1001 601-650 –
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» – 701–750 –
Львівський національний університет  
імені Івана Франка 1001 751–800 –
Сумський державний університет – 751–800 –

Джерело: [12].
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тентностей (soft skills), опанування 
новітніх педагогічних технологій, 
посилення практичної складової пе-
дагогічної освіти. 

Згідно з Державним стандартом 
початкової загальної освіти, під ком-
петентністю слід розуміти набуту в 
процесі навчання інтегровану здат-
ність особистості, яка формується зі 
знань, досвіду, цінностей та ставлен-
ня, котрі можна цілісно реалізовува-
ти на практиці [15]. 

У глосарії освітнього європейсько-
го проєкту «Тьюнінг» зазначено, що 
компетентності – це «динамічне по-
єднання когнітивних та метакогні-
тивних вмінь і навичок, знань та ро-
зуміння, міжособистісних, розумових 
і практичних вмінь та навичок, а та-
кож етичних цінностей». Отже, роз-
виток компетентностей передбача-
ється в усіх навчальних дисциплінах 
та повинен бути оцінений на кожно-
му етапі програми. При цьому компе-
тентності поділяються на предметні 
(специфічні для навчальної галузі) 
й загальні (спільні для всіх курсів і 
програм) [16].

Відповідно до Європейської рам-
ки кваліфікації, компетентності фор-
муються завдяки знанням, умінням, 
компетенціям, тобто відповідально-
сті та автономності [17]. 

Дослідження матеріалів європей-
ських і вітчизняних дослідників та 
нормативних документів вказує на 
те, що цифрова компетентність є на-
бором певних характеристик, а саме 
критичного й відповідального вико-
ристання цифрових технологій, упро-
вадження їх у навчальний процес, ро-
боти і взаємодії у суспільстві [18]. 

Одними з перших вплив інновацій-
них вимог та важливість формуван-
ня цифрових компетентностей, що 

пов’язано з інтенсифікацією та інду-
стріалізацією виробництва, розвит-
ком суспільства і технологій, появою 
нового напряму наукових досліджень, 
відчувають саме освітяни й педагоги.

Найбільш точно набір компетент-
ностей та їх зміст описано в Європей-
ській рамці цифрової компетентно-
сті вчителя (European Framework for 
the Digital Competence of Educators – 
DigCompEdu). Отже, саме ця рамка є 
певним еталоном цифрових компе-
тентностей, необхідних при розроб-
ленні відповідних вітчизняних ос-
вітньо-професійних програм як для 
освітян, так і для здобувачів освіти.

DigCompEdu включає 22 навчаль-
них результати за такими напряма-
ми [19; 20]: 

1) професійне середовище;
2) пошук, створення та обмін циф-

ровими ресурсами; 
3) управління й використання 

цифрових інструментів у навчально-
му процесі;

4) інструменти і стратегії поси-
лення цифрового оцінювання; 

5) застосування цифрових інстру-
ментів із метою розширення можли-
востей здобувачів освіти;

6) формування цифрової компе-
тентності здобувачів освіти.

Основні напрямки та межі 
DigCompEdu зображено на рис. 1.

Відповідно до DigCompEdu, осві-
тяни вже позиціонуються як фаси-
літатори освітнього процесу, тобто 
професіонали у викладанні загаль-
них цифрових компетентностей для 
суспільного життя й роботи, котрі 
мають специфічно-педагогічні циф-
рові компетентності та є споживача-
ми ефективних цифрових техноло-
гій у повсякденному житті й діяль-
ності. 
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Рис. 2. Складники та сфери цифрової компетентності
Побудовано авторами за: [19].

Головна увага зосереджена на 
можливостях використання саме 
цифрових технологій у інновацій-
ному напрямку формування та 
підвищення якості освіти, а отже, 
й успішного працевлаштування.  
Всі складники та сфери рамки 

DigCompEdu є взаємопов’язаними 
(рис. 2).

На підставі викладеного та з ура-
хуванням цифрових програм освіти 
визначено, що найбільшої уваги по-
требує саме самостійне оволодін-
ня новими знаннями, вміннями й 

Рис. 1. Основні напрямки та межі рамки цифрової компетентності DigCompEdu 
Побудовано авторами за: [19].
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навич ками створення нового кон-
тенту, а також використання отри-
маних цифрових компетентностей 
(рис. 3).

Проведене дослідження дало 
можливість узагальнити основні на-

прями поліпшення цифрових компе-
тентностей як освітян, так і здобува-
чів освіти за рахунок виокремлення 
цифрових трендів у освіті, інновацій-
них технологій та методів, цифрових 
інструментів (рис. 4).

Рис. 3. Відповідність цифрових компетентностей у електронному навчанні
Побудовано авторами.

Рис. 4. Модель взаємодії основних елементів розвитку цифрових 
компетентностей

Побудовано авторами.
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Розглянувши пріоритети й клю-
чові напрямки цифрової освіти в 
Україні, можна запропонувати пере-
лік платформ і сервісів для набуття 
знань, навичок, компетенцій [1]: 

1. Для отримання цифрових нави-
чок та сертифікатів: 

 • Дія (https://diia.gov.ua);
 • Prometheus (https://prometheus.

org.ua);
 • Coursera (https://www.coursera.

org);
 • EdEra (https://www.ed-era.com);
 •  ВУМ (https://vumonline.ua);
 • TED (https://www.ted.com);
 • EduGet (https://www.eduget.com); 
 • BrainBasket foundation (https://

brainbasket.org); 
 • BitDegree (https://ru.bitdegree.org). 

2. Для комунікацій із групою: 
 • Zoom (https://zoom.us); 
 • Google Meet (https://www.meet.

google.com); 
 • Slack (https://app.slack.com); 
 • GoToMeeting (https://www.goto 

meeting.com); 
 • Skype (https://www.skype.com); 
 • Flowdock (https://www.flowdock.

com); 
 • Cisco WebEx Meetings (https://

www.webex.com). 
3. Для управління проєктом і за-

вданнями: 
 • Trello (https://trello.com); 
 • Jira (https://www.atlassian.com/

ru/software/jira); 
 • Asana (http://asana.com). 

4. Для спільної роботи та спільно-
го використання файлів: 

 • OneDrive (https://onedrive.live.
com/); 

 • GoogleDrive (http://drive.google.
com); 

 • Dropbox (https://www.dropbox.com).
5. Інструменти спільної візуалізації:

 • Padlet (https://uk.padlet.com); 
 • Mural MindMaps (https://www.

mural.co/templates/mind-maps); 
 • Canva (https://www.canva.com); 
 • Freemind (http://freemind.

sourceforge.net). 
6. Цифрові системи управління 

навчанням: 
 • Blackboard (https://www.blackbo 

ard.com); 
 • CenturyTech (https://www.century. 

tech); 
 • Seesaw (https://web.seesaw.me); 
 • Skooler (https://skooler.com); 
 • Google Classroom (https://

classroom.google.com); 
 • Moodle (https://moodle.org). 

Таким чином, Європейська рам-
ка цифрової компетентності фор-
мує певний перелік необхідних 
елементів цифрових компетенцій 
для освітян і педагогів, які створю-
ють власний потенціал цифрових 
технологій та впроваджують найе-
фективніші практики для розвит-
ку інноваційного напрямку освіт-
нього процесу. Саме тому сьогодні 
для кожного зростає актуальність 
розвитку цифрових компетентно-
стей у освітян і здобувачів освіти, 
можливість критичного мислення, 
якісного й ефективного застосуван-
ня цифрових систем та технологій.
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Abstract. The article explores the features of the introduction of digital tools into the 
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personality has been found. The article deals with issues related to the digitalization of 
educational processes and a number of problems in the development of digitalization in 
education, namely: funding, obsolete technologies, the reluctance of applicants and teachers to 
study online. The authors compared the level of implementation of digital technologies in 
educational institutions based on such world educational rankings as Times Higher Education 
Ranking (2019), QS Rankings (2019), Best Global Universities Ranking (2018). The article 
summarizes and presents the components of digital competences and features of their 
formation in distance learning. The authors also considered a com bination of soft and hard 
skills in the teaching and learning process to provide a compe tent approach based on the digital 
component. Digital competence should focus on cognitive, social and emotional factors of work 
and life in a digital environment. The authors have developed a model for interaction with the 
main elements of digital competence development. The results of the author's study revealed 
digital tools, innovative methods and technologies, as well as the impact of digital trends on the 
educational process. The authors concluded that the introduction of digital tools in the 
educational process affects the content of learning, the formation of competence of future 
specialists and changes the role of the teacher as a facilitator of the process.
Keywords: digital competence, facilitator, educational applicant, online education, digital skills.
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

У журналі «Освітня аналітика України» друкуються статті, що висвітлюють проблемні пи-
тання у сфері статистики, аналітики і економіки освіти, подають пропозиції щодо розв’язання 
проблем у виокремлених сферах, а також матеріали “круглих столів”, наукових семінарів, нау-
ково-практичних конференцій.

До друку приймаються статті українською та англійською мовами. Публікація матеріалів 
в журналі безкоштовна. Гонорари не сплачуються. Кожен автор отримує безкоштовно автор-
ський примірник видання. Статті, оформлені не за вимогами, до реєстрації не приймаються. 
Відповідальність за достовірність фактичної та цифрової інформації, власних імен, географіч-
них назв, цитат та інших відомостей несуть автори публікацій.

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають внутрішньому й зовнішньому рецензу-
ванню, яке здійснюють члени редакційної колегії журналу або фахівці відповідної галузі. Ре-
цензування проводиться конфіденційно. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зау-
важень стаття може бути відхилена або повернута автору(-ам) на доопрацювання. У випадку, 
коли автор(-и) не погоджується(-ються) з думкою рецензента, за рішенням Редакційної коле-
гії може бути проведено додаткове незалежне рецензування. Після внесення автором(-ами) 
змін відповідно до зауважень рецензента стаття підписується до друку.

Редакційна колегія має право на відмову публікації рукописів, що містять вже опубліко-
вані дані, а також матеріали, які не відповідають профілю журналу або матеріали досліджень, 
що були виконані з порушенням етичних норм (наприклад, конфлікти між авторами чи між 
авторами й організацією, плагіат і т. ін.). Редакційна колегія журналу залишає за собою право 
редагувати та скорочувати рукописи без порушення авторського змісту. Відхилені рукописи 
авторам не повертаються.

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

 • управління освітою;
 • вища, повна загальна середня, професійна (професійно-технічна) освіта;
 • економіка освіти;
 • міжнародний освітній простір;
 • актуальні питання, наукова дискусія;
 • практична статистика та аналітика освіти;
 • розвиток інформаційних освітніх технологій в освіті.

ПОДАННЯ РУКОПИСУ ДО ДРУКУ

Рукопис статті подається до редакції журналу в електронному вигляді на електронну 
адресу: editor.educationalanalytics@gmail.com. Разом із файлом статті необхідно додавати:

– Ліцензійний договір на використання твору, підписаний всіма співавторами (форму до-
говору можна отримати в редакції журналу або завантажити на сайті журналу Договір_ІОА.
pdf). Ліцензійний договір набуває чинності після прийняття статті до друку. Підписання лі-
цензійного договору автором(-ами) означає, що вони ознайомлені та погоджуються з умова-
ми договору.

– Відомості про кожного з авторів – прізвище, ім’я, по батькові повністю, посада, місце ро-
боти, наукове звання, науковий ступінь, контактна інформація (телефон, адреса електронної 
пошти), код ORCID (обов’язково). Відомості про авторів необхідно подавати одним файлом 
послідовно про кожного з авторів українською та англійською мовами (форму відомості мож-
на отримати в редакції журналу або завантажити: Автор_інфо.docx).

Якщо стаття подається англійською мовою, то необхідно додати переклад статті українсь-
кою мовою (технічний переклад).
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Наукова стаття повинна містити такі елементи:

Українською мовою
1) Індекс УДК, визначений за таблицями Універсальної десяткової класифікації.
2) Персональні дані автора(-ів):

 • прізвище та ініціали автора;
 • науковий ступінь, вчене звання, почесне звання;
 • посада та офіційна назва установи (підприємства, організації) за основним місцем ро-

боти; місто, країна;
 • електронна адреса;
 • ORCID ID автора (обов’язково) (ORCID ID: https://orcid.org/….-….-….-….).

3) Назва статті (має бути короткою, влучно відображати зміст статті, не містити абревіа-
тур та словосполучень на кшталт «Деякі питання…», «До проблеми…», «Дослідження питан-
ня…» та ін.).

4) Анотація (150-200 слів) повинна в стислій формі містити опис наступних параметрів, 
представлених в статті: мета, метод, результати, висновок.

5) Ключові слова – не більше 8-ми слів та словосполучень.
6) Код JEL Classіfіcatіon, визначений відповідно до системи класифікації, розробленої ви-

данням Journal of Economic Literature (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel).
7) Стаття.
Текст статті повинен мати таку структуру:
Вступна частина – де окреслено постановку проблеми, актуальність обраної теми, аналіз 

останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи;
Виклад основного матеріалу дослідження та його основні результати – де необхідно 

висвітлити: основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, от-
римані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та 
аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію висновків);

Висновки – найбільш важливі результати дослідження, що містять наукову новизну і 
мають теоретичне та (або) практичне значення у формі синтезу накопиченої в основній ча-
стині статті наукової інформації, тобто послідовний, чіткий, логічний виклад отриманих ав-
тором(-ами) найбільш важливих результатів та перспективи подальших досліджень.

Обсяг статті повинен становити не більше 20 сторінок формату А4, набраних у редакторі 
MS Word шрифтом «Times New Roman», кеглем 14, через 1,5 інтервалу, усі поля – по 2 см.

Виклад статті має бути чітким, структурованим, не переобтяженим графічним матеріа-
лом, таблицями та формулами. Не допускати повторів у тексті тієї інформації, що міститься 
в таблицях чи ілюстраціях. У тексті статті всі статистичні дані, таблиці, ілюстрації, цитати 
мають бути підкріплені наведеними у квадратних дужках посиланнями на номери джерел 
зі списку літератури із зазначенням сторінок, на які посилається автор (наприклад: [1, с. 25]; 
[2, с. 46–48]; [3; 4]; [5–8]). Посилання на застарілі за змістом публікації, навчальну та науково- 
популярну літературу і власні публікації є небажаними (останні допускаються лише в разі на-
гальної потреби). З метою підвищення наукового рівня статті варто посилатися на зарубіжні 
наукові джерела та періодичні видання, що входять до провідних міжнародних наукометрич-
них баз даних (Scopus, Web of Sciens та ін.).

Усі таблиці й рисунки повинні мати порядковий номер, стислу назву, що чітко відображає 
їхній зміст, умовні позначення та одиниці вимірювання всіх показників, а також посилання на 
джерело інформації, з якого вони запозичені чи на основі якого вони побудовані (або вказано, 
що вони самостійно складені автором).

Рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розта-
шовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.
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Графіки та діаграми повинні бути побудовані в редакторі Microsoft Excel, а відповідні фай-
ли додаватися до основного файлу статті. При цьому слід мати на увазі, що журнал є чор-
но-білим, тому всі графічні матеріали мають бути якісно й чітко відображені в чорно-білому 
варіанті, а елементи, якими зображено різні показники, позначаються різними штриховками 
(а не фоновими плашками), що покращує сприйняття користувачем видання.

Формули необхідно набирати у редакторах формул Equation або MathType. Нескладні фор-
мули та формульні показники по тексту потрібно набирати використовуючи можливості 
Word такі як верхній/нижній індекс у закладці «Шрифт» та «Вставка»-«Символ» (наприклад: 
х2, у3, Δf, α, ±, ≠, ≤, ≥, ÷, ×, β, γ, δ, ε, λ. π, φ, { }, Е = Δmc2; А = –(Еn2 – En1) і т. ін.).

8) Список використаних джерел наводиться наприкінці статті й включає тільки публіка-
ції, згадані в тексті у порядку появи посилань на них. Усі джерела слід писати мовою ори-
гіналу, без перекладу і давати повний бібліографічний опис, оформлений згідно з вимогами  
ДСТУ 8302:2015 «Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографіч-
не посилання. Загальні положення та правила складання».

Англійською мовою
9) Персональні дані автора(-ів):

 • ім’я та прізвище автора (повністю) так, як автор зареєстрований (цитований) у між-
народних наукометричних базах, або як вказано у закордонному паспорті;

 • науковий ступінь, вчене звання, почесне звання;
 • офіційна назва установи (підприємства, організації) за основним місцем роботи; мі-

сто, країна;
 • електронна адреса;
 • ORCID ID автора (обов’язково) (ORCID ID: https://orcid.org/….-….-….-….).

10) Назва статті перекладена на англійську мову.
11) Анотація (Abstract) обсягом 250–300 слів (фактично – реферат). Текст  повинен від-

повідати  вимогам міжнародних наукометричних баз, бути оригінальним (не копіювати ско-
рочену україномовну анотацію), містити стислий структурований виклад статті, загальний 
опис проблеми, що розглядається, мету статті, методи дослідження, основні наукові резуль-
тати та їх теоретичне та (або) практичне значення і висновки, що можуть супроводжуватися 
рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі. До анотації 
англійською мовою додається її український варіант, з якого був зроблений переклад.

12) Ключові слова (Keywords) перекладені на англійську мову.
13) References – це список літератури, перекладений англійською мовою й оформле-

ний відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American 
Psychological Association) style.

 

Після погодження статті до друку автор(-и) повинен(-ні) підписати кожну роздрукова-
ну сторінку макету і на останній сторінці засвідчити, що «Текст авторський, оригінальний», 
«Плагіат відсутній», «Підготовлено спеціально для журналу «Освітня аналітика України»,  
«Зауважень не має», «До друку». (дозволяється скан-копія).
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