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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Сталий розвиток України можливий лише за умови високого рівня 

освіченості її громадян, що передбачає всеосяжну трансформацію 

освітнього сектора держави, оскільки в ньому накопичилися численні 

проблеми системного характеру, основними з яких є зниження якості 

педагогічних кадрів і криза педагогічної освіти, професійна деградація 

частини учительських кадрів; брак ефективної системи моніторингу і 

контролю якості освіти, тощо [2].  

Дискусії навколо того, що саме, і в якому напрямі треба 

реформувати у вітчизняній системі освіти, тривають не перший рік. І 

незважаючи на те, що з більшості питань до єдиної думки дійти так і не 

вдалося, якість освіти в країні більшість так чи інакше пов’язують з 

діяльністю науково-педагогічних працівників вишів. Саме на них 

покладається основне завдання із внутрішнього забезпечення якості у 

вищих навчальних закладах. 

Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах присвячені 

праці Л. Віткіна, С. Лаптева, Е. Короткова, Л. Петриченко, С. Піддубної, 

Т. Фінікова, Г. Хімічевої, Є. Яковлєва. Значна увага в роботах науковців 

присвячена питанням оцінювання професійної діяльності викладачів 

вищої школи (І. Аннєнкова, О. Васильєва, Щ. Гранична, О. Титова, 

С. Трапіцин, А. Шостак).  

Однак, при безумовній важливості цих досліджень, поза увагою 

залишилися важливі практичні аспекти: чи зміниться при цьому сутність 

діяльності науково-педагогічних працівників, і якщо зміниться, то як 

саме. 

Отже, метою нашої статті є визначення сутності професійної 

діяльності науково-педагогічних працівників в умовах реформування 

освітньої системи країни з метою забезпечення її якості. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» розрізняються 

науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники (ст. 53). Перші з 

яких провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, 

мистецьку) та організаційну діяльність, другі не займаються науковою 

діяльністю, треті звільнені від навчальної та методичної [1].  

Оскільки, професорсько-викладацький склад є головною 

конкурентною перевагою ВНЗ, розглянемо більш детально вимоги до 

посад науково-педагогічних працівників, визначені наказом Міністерства 

освіти і науки України № 665 від 01 червня 2013 року «Про затвердження 

кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та 

науково-педагогічних працівників навчальних закладів» [4]. 
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Головними складовими компетентностями педагогічних і науково-

педагогічних працівників у наказі визнано такі:  

· професійна компетентність – якість дії працівника, що 

забезпечує ефективність вирішення професійно-педагогічних проблем і 

типових професійних завдань, які виникають у реальних ситуаціях 

педагогічної чи науково-педагогічної діяльності, і залежить від 

кваліфікації, загальноприйнятих цінностей моралі та етики, володіння 

освітніми технологіями, технологіями педагогічної діагностики 

(опитування, індивідуальні та групові інтерв’ю) та психолого-

педагогічної корекції, життєвого досвіду, постійного удосконалення та 

впровадження у практику ідей сучасної педагогіки, методів навчання та 

викладання навчальних дисциплін і предметів, використання наукової 

літератури та інших джерел інформації для створення сучасних форм 

навчання, впровадження оціночно-ціннісної рефлексії;  

· інформаційна компетентність – якість дій працівника, що 

забезпечують ефективний пошук, структурування інформації, її 

адаптацію до особливостей педагогічного процесу і дидактичних вимог, 

формулювання навчальної проблеми різними інформаційно-

комунікативними способами, кваліфіковану роботу з різними 

інформаційними ресурсами, професійними інструментами, готовими 

програмно-методичними комплексами, що дозволяють проектувати 

рішення педагогічних проблем і практичних завдань, використання 

автоматизованих робочих місць педагогічного та науково-педагогічного 

працівника в освітньому процесі; регулярну самостійну пізнавальну 

діяльність, готовність до ведення дистанційної освітньої діяльності, 

використання комп’ютерних і мультимедійних технологій, цифрових 

освітніх ресурсів в освітньому процесі, ведення документації 

навчального закладу на електронних носіях;  

· комунікативна компетентність – якість дії працівника, що 

забезпечує ефективний прямий та зворотній зв’язок з особою, яка 

навчається, контакт з учнями (вихованцями, дітьми) різного віку, 

студентами, батьками (особами, які їх заміняють), колегами, здатність до 

розробки стратегії, тактики і техніки взаємодії з людьми, організацію 

їхньої спільної діяльності для досягнення певних суспільно значимих 

цілей; здатність переконувати, стверджувати свою позицію; володіння 

державною мовою, грамотним усним та писемним діловим мовленням, 

ораторським мистецтвом, професійним етикетом, а також навичками 

публічної презентації результатів роботи, вміннями обирати відповідні 

форми і методи презентації;  

· правова компетентність – якість дії працівника, що забезпечує 

ефективне використання у діяльності законодавчих та інших 

нормативних документів органів державної влади для вирішення 

відповідних професійних завдань.  

Крім того, в наказі затверджені також кваліфікаційні 

характеристики професора, доцента, старшого викладача, викладача. 
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Природно, що вони відрізняються: на професора покладаються функції 

планування та контролю наукової та навчально-методичної діяльності 

(контроль за методичним забезпеченням дисциплін, керівництво 

підготовкою підручників, навчальних і навчально-методичних посібників 

і т. ін.), тоді як на доцента – функції виконання (розробляє методичне 

забезпечення дисциплін, що вивчаються, готує підручники і навчально-

методичні посібники та ін.).  

Різниця простежується і в результатах порівняння навчальної та 

організаційної діяльності професорів та доцентів. Однак, на наш погляд, 

ці розбіжності мають досить умовний характер. Так, на доцента 

покладаються функції контролю якості навчального процесу, він 

здійснює контроль якості проведення викладачами кафедри всіх видів 

навчальних занять з дисциплін, що вивчаються, забезпечує високий 

науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у 

повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності, напряму 

підготовки, тоді як на професора покладаються консультативні функції, 

він може вносити пропозиції щодо вдосконалення навчальної та науково-

методичної роботи кафедри.  

Наразі більшість науково-педагогічних працівників кафедр – це 

доценти, тому говорити про контроль з їхнього боку за іншими 

викладачами недоречно. З іншого боку, вони мають право, навіть більше 

– зобов’язані, вносити пропозиції та вдосконалювати навчальну та 

науково-методичну роботу кафедр. Це ж стосується і представлених у 

наказі організаційних рівнів керівництва науково-методичною роботи, де 

відзначено, що професор має забезпечувати це керівництво на рівні 

факультету/освітнього закладу, доцент – на рівні кафедри/факультету.  

Отже, названий документ, хоча, як ми встановили, і досить 

приблизно окреслює кваліфікаційні характеристики науково-педагогічних 

працівників, наголошує на тому, що їх діяльність є складно організованою 

і складається з декількох взаємопов’язаних між собою видів. 

Наказом Міністерства освіти і науки № 450 від 07.08.2002 р. «Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 

переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів» [5] визначено основні види професійної діяльності науково-

педагогічного працівника вищої школи: навчальна, наукова, методична 

та організаційна.  

Навчальна діяльність спрямована на організацію процесу навчання 

відповідно до нормативних документів і полягає у визначенні мети, 

завдань і змісту навчання з конкретного предмета та у здійсненні процесу 

навчання. Навчальна діяльність забезпечується знанням дидактики та 

психології вищої освіти, високим рівнем загальнонаукових та 

професійних знань і вмінь, досконалим володінням змістом дисциплін, 

що викладаються, дидактичними здібностями, прагненням до 

оволодінням педагогічною майстерністю. 
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Наукова діяльність – це інтелектуальна, творча діяльність, 

спрямована на одержання й використання нових знань. Наукова 

діяльність є неодмінною складовою професійної діяльності кожного 

викладача вищої школи, служить могутнім джерелом підвищення його 

професійної кваліфікації. Одним із її напрямків є залучення студентів до 

дослідницької діяльності.  

Методична робота науково-педагогічного працівника ВНЗ 

передбачає розробку і впровадження нових форм, методів і технологій 

навчання; методичного забезпечення навчального процесу; підготовку, 

рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників; 

участь у складанні навчальних планів, навчальних програм.  

До організаційної діяльності відносять підготовку матеріалів на 

засідання кафедри, вчених рад, участь у проведенні профорієнтаційної 

роботи, роботу в приймальній комісії, участь у підготовці матеріалів для 

проходження ліцензування та акредитації спеціальностей [5]. 

Таким чином, професійна діяльність науково-педагогічного 

працівника вищої школи об’єднує функції викладача, науковця, 

методиста, вихователя, управлінця, і є досить складною. 

Проте, з реформуванням системи вищої освіти, його професійна 

діяльність ускладнюється ще більше. Так, О. Граничина та С. Трапіцин, 

аналізуючи діяльність сучасного ВНЗ, визначили основні, допоміжні та 

управлінські процеси ВНЗ [6]. Якщо їх проаналізувати, то забезпечення 

всіх основних (реалізація основної і додаткової освітніх програм; 

здійснення науково-дослідної й інноваційної діяльності; здійснення 

підготовки кадрів вищої кваліфікації; здійснення інформаційної й 

культурно-освітньої діяльності), частини допоміжних (взаємодія із 

системами довузівської підготовки; інформаційне та навчально-

методичне забезпечення; міжнародна діяльність) та ряду управлінських 

(стратегічне проектування освітніх програм і навчальних процесів, 

маркетинг, здійснення процесів моніторингу й вимірювань) відбувається 

саме в процесі діяльності науково-педагогічних працівників. 

Взявши за основу процесну модель ВНЗ, розроблену Л. Віткіним та 

Т. Фініковим [3, с. 285], у якій вони найбільш впливовим з цих десяти 

ключових процесів діяльності ВНЗ називають інтегрований процес 

«випуск продукції», ми теж маємо визнати, що вимоги до результатів 

діяльності науково-педагогічних працівників ускладнюються і його 

відповідальність за кінцевий результат зростає. 

В чому саме ми вбачаємо це ускладнення? По-перше, відмова від 

галузевих освітніх стандартів і можливість кожного вищого навчального 

закладу формувати програму підготовки майбутнього фахівця покладає 

велику відповідальність на випускову кафедру загалом, і на кожного її 

викладача, зокрема.  

Розробка такої програми передбачає визначення потреби в таких 

фахівцях, встановлення переліку їх компетентностей, формування 

програмних результатів їх навчання; визначення підходів до викладання, 
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навчання та оцінювання; перевірку її збалансованості та реалістичності 

тощо. 

Природно, що розробники програми в системі професійної освіти 

повинні добре знати галузь, щоб забезпечити інтегративність та 

комплексність вивчення проблем в єдності економічних, соціальних, 

психологічних, управлінських та інших аспектів при чому не на тому рівні, 

який демонструє нам вітчизняний ринок праці, а на рівні світових тенденцій 

розвитку. Це забезпечується тривалим стажуванням за кордоном. 

По-друге, зросли вимоги щодо наукової діяльності науково-

педагогічних працівників: захисту дисертацій, отримання вчених звань, 

показників рейтингу. Успішність наукової діяльності викладача 

забезпечується, крім відповідної матеріально-технічної бази для її 

здійснення, знанням іноземних мов, стажуванням у провідних вишах 

світу, участю у міжнародних конференціях і т.д., що вимагає не лише 

сформованості певних професійних компетентностей, але й відповідного 

фінансування. 

По-третє, зростає навантаження науково-педагогічних працівників 

у плані їх організаційної діяльності. До студентоцентрованого навчання, 

яке передбачає збільшення часу на спілкування з кожним студентом, 

додається робота з працедавцями з питань розробки освітніх програм і 

працевлаштування випускників, профорієнтаційна робота з 

потенційними абітурієнтами та їхніми батьками, висвітлення власних 

досягнень та роботи кафедри в Інтернеті, проведення планових заходів з 

соціально-гуманітарної роботи тощо. 

Крім того, урядовці неоднозначно висловлюються з приводу того, 

що науково-педагогічні працівники мають самі заробляти кошти (шукати 

міжнародні гранди), не очікуючи заробітної плати від держави. Тобто, 

кожному варто навчитися розробляти і просувати проекти. 

Реформування освітньої системи передбачає і зміну в оплаті праці 

науково-педагогічних працівників, яка, як передбачається, буде 

оцінюватися не за кількісними, а за якісними показниками.  

На думку науковців (І. Аннєнкова, Т. Борова, С. Серьогін та ін.) 

результативність професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників можна визначити за такими показниками: рівнем розвитку 

навчально-методичної (ступінь складності навчального навантаження, 

методичне забезпечення навчальних дисциплін, видання підручників, 

навчальних посібників, методичних вказівок, розробка й впровадження 

засобів контролю знань студентів, зокрема електронних і т.п.); науково-

дослідної (підготовка науково-педагогічних кадрів, винахідницька 

діяльність, наукові публікації, видання монографій, керівництво науково-

дослідною роботою студентів та ін.); виховної й організаційної 

діяльності (підготовка й проведення конференцій, олімпіад, конкурсів, 

підготовка студентів до участі в різних наукових і методичних заходах, 

участь у роботі комісій, рад і т.п.). 
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Ефективність професійної діяльності науково-педагогічного 

працівника ВНЗ значною мірою залежить від того, в якій мірі він 

усвідомлює свої завдання. Наразі більшість з нас не розуміє, чого саме 

чекає від нас суспільство. Великий сумнів викликає також можливість 

сформувати чи розвинути всі очікувані урядовцями компетентності в 

особі однієї людини – викладача ВНЗ.  

Отже, в процесі реформування системи вищої освіти з метою 

забезпечення її якості на науково-педагогічних працівників випускових 

кафедр покладається відповідальність за ключові процеси діяльності 

ВНЗ: процес навчання, процес наукової діяльності, процес проектування 

і розроблення навчальних планів і програм.  

Сучасна нормативно-правова база не визначає яким чином і на яких 

умовах науково-педагогічні працівники мають забезпечувати 

результативність своєї діяльності, механізм оцінювання якості цієї 

діяльності та оплати праці в залежності від досягнутого результату, 

тощо. Ця позиція потребує доопрацювання як на науково-практичному, 

так і на нормативно-правовому рівнях. 

Перспектива подальших досліджень полягає в деталізації обов’язків 

науково-педагогічних працівників. 
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У статті проаналізовано нормативно-правову базу, яка визначає 

основні види діяльності науково-педагогічних працівників, їх 
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професійно-кваліфікаційні характеристики, вимоги до рівня 

сформованості загальних, професійних та особистісних компетентностей. 

Встановлено невідповідність ряду позицій сучасній практиці діяльності 

вищих навчальних закладів та потребу їх перегляду в умовах 

реформування вітчизняної системи освіти. За результатами вивчення 

основних доробок учених з питань оцінювання діяльності вишів 

визначено основні процеси, результативність яких залежить від 

діяльності викладачів, особливо випускових кафедр.  

Окреслено нові види діяльності (в межах наукової, навчальної, 

методичної, організаційної), які очікуються від викладача з огляду на 

забезпечення якості вищої освіти та проблеми (розробка освітніх 

програм, вивчення перспектив галузі, умови співпраці з працедавцями, 

мобільність, фінансування, встановлення критерії, за якими буде 

здійснюватися оплата праці, тощо), які потребують серйозного 

доопрацювання науковців.  

Ключові слова: науково-педагогічні працівники, система якості 

вищої освіти, компетентність викладача ВНЗ. 

 

Щука Г. П. Профессиональная деятельность научно-

педагогических работников в системе качества высшего образования 

В статье проанализировано нормативно-правовую базу, которая 

определяет основные виды деятельности научно-педагогических 

работников, их профессионально-квалификационные характеристики, 

требования к уровню сформированности общих, профессиональных и 

личностных компетенций. Установлено несоответствие ряда позиций 

современной практике деятельности высших учебных заведений и 

необходимость их пересмотра в условиях реформирования 

отечественной системы образования. По результатам изучения основных 

работ ученых по вопросам оценки деятельности вузов определены 

основные процессы, результативность которых зависит от деятельности 

преподавателей, особенно выпускающих кафедр.  

Определены новые виды деятельности, которые ожидаются от 

преподавателя с точки зрения обеспечения качества высшего 

образования, и проблемы, требующие серьезной доработки ученых. 

Ключевые слова: научно-педагогические работники, система 

качества высшего образования, компетентность преподавателя вуза 

 

Shchuka G. Professional Activities of Teaching Staff in the System 

of Higher Education Quality 

The article analyzes the legal framework that defines the core activities 

of teaching staff, their professional qualification characteristics, requirements 

for formation of general, professional and personal competencies.  

Established a number of positions discrepancy modern practice of higher 

education and the need to view them in terms of reforming the national 

education system.  
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Following the completion of the major achievements of scientists for the 

evaluation of universities the basic processes, the impact of which depends on 

the teachers, especially the graduating department.  

Outlined new activities (within the scientific, educational, methodical, 

organizational) expected from the teacher due to quality assurance and issues 

(development of educational programs, research prospects in the sector, the 

terms of cooperation with employers, mobility, financing, installation criteria 

which will be wages, etc.) that need serious revision scientists. 

Key words: scientific-pedagogical staff, quality system of higher 

education, university teacher competence. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА ВУЗА НА БАЗЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Для реализации познавательной и творческой активности студентов 

в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время. Современные образовательные 

технологии ориентированы на дистанционность и индивидуализацию, 

вариативность образовательного процесса [1].  

В мире и в России в развитии высшего образования наблюдается 

устойчивая тенденция стирания грани между очным и дистанционным 

обучением на основе введения современных электронных (в т.ч. онлайн) 

технологий организации учебного процесса. 

Активное использование дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ, электронного обучения) в вузах РФ поддерживается на 

уровне законодательных инициатив (ФЗ-11, «Закон об образовании»). 

Министерство образования и науки РФ начинает включать требования по 

использованию вузами ДОТ в аккредитационные и лицензионные 

показатели, отражать в государственных образовательных стандартах. 

Традиционное обучение с веб-поддержкой (смешанное обучение) 

становится все более привычным явлением [2]. Необходимым условием 

развития смешанного обучения является создание электронной 

информационно-образовательной среды учебного заведения. 

Электронная информационно-образовательная среда вуза включает 

такие компоненты, как: сайт вуза; сайты преподавателей; электронные 


