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Сутність та основні поняття якості професійної підготовки

 	Якість вищої освіти  є  загальною  категорією,  що відображає різні  аспекти  освітнього  процесу – філософські,  соціальні, педагогічні, політичні, демографічні,  економічні та інші. Проблема якості професійної підготовки  розглядається  у зв’язку зі здатністю  освіти задовольняти  відповідні  потреби  особистості, суспільства, держави. На сьогодні актуальним завданням для всіх освітян є  педагогічна  інтерпретація якості  освіти,  розроблення  механізмів  діагностики  такого державного замовлення. У науково-педагогічній літературі виокремлюють складові якості професійної підготовки, формуючі систему основних понять, що розкривають сутність цього явища. На думку  С.  Шишова та   В. Кальней [Школа: мониторинг качества образования] якість освіти – це педагогічна категорія, що характеризує ступінь досягнення поставлених в освіті цілей та завдань. Якість освіти визначається сукупністю показників, що характеризують різні аспекти навчальної діяльності освітнього закладу:  зміст  освіти,  форми  і  методи  навчання,  матеріально-технічну  базу, кадровий  склад,  що  забезпечують  розвиток  компетенцій  молоді,  що навчається.          В. Ніколаєвський  зазначає,  що основними  чинниками,  що  забезпечують  якість  освіти,  є  професійна підготовка  викладачів,  навчально-методичне  забезпечення  навчального процесу, наявність системи контролю й оцінювання викладання, рівня знань студентів, застосування сучасних освітніх технологій у навчальному процесі, залучення  викладачів  і  студентів  до  науково-дослідної  діяльності, відповідність  програм  навчальних  дисциплін  сучасним  вимогам,  використання матеріалів новітніх досліджень, спрямованість викладання на формування  соціальних  якостей  сучасного  фахівця,  стимулювання самостійної  роботи  студентів,  контакти  з  провідними  зарубіжними фахівцями [Соціологічна  освіта  в  Україні:  критерії  та  освітні стратегії досягнення  якості]. Більшість науковців зосереджуються на обґрунтуванні ідеальної моделі результату діяльності, визначаючі якість професійної підготовки за ступенем відповідності конкретного освітнього результату моделі. Т. Шамова говорить про якість як нормативний рівень (стандарт), якому повинен відповідати  продукт  освіти [Управление образовательными системами].   
Для забезпечення стабільно високого рівня якості професійної підготовки необхідна система управління, що взаємопов’язана з цільовими орієнтирами підготовки фахівців. Проблема визначення цілей актуальна для сучасної освіти і залежить від сформованості уявлень суспільства щодо соціальних функцій представників різних професій, від тенденцій розвитку суспільства і освіти та інших факторів. Наприклад, підготовка сучасних психологів трансформується в наш час з академічної спрямованості, що передбачає викладацьку та наукову роботу, на фахово-прикладну, і більшість випускників пов'язують свою кар'єру з практичною роботою. Ключовим є процес формування та затвердження професійних стандартів, що зумовлює  здатність освіти задовольнити потреби суспільства та забезпечити якість підготовки фахівця. 



