
Освіта в Україні є державним пріоритетом, що за-
безпечує інноваційний, соціально-економічний і куль-
турний розвиток суспільства [9].

Очевидно, що діяльність будь-якого закладу вищої
освіти повинна бути спрямована на забезпечення і
підвищення якості освіти, здобуття студентами висо-
кого рівня наукових, творчих, мистецьких, професій-
них і загальних компетентностей, необхідних для діяль-
ності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань.

Процес навчання в ЗВО можна представити як
дидактичну систему з певною сукупністю взаємодії
компонентів і функцій управління, ефективність якого
досягається за умови чітко сформульованої мети, ал-
горитмізації дій, способів і критеріїв організації каналів
прямого і зворотного зв’язку.

Отже, ефективне управління освітньою діяльні-
стю у ЗВО – актуальна проблема педагогічної науки,
оскільки зачіпає всі питання підготовки фахівців і в
кінцевому підсумку впливає на формування інтелек-
туального потенціалу країни.

Проблема ефективності управління якістю освіт-
ньої діяльності у закладі вищої освіти в ринкових умо-
вах набуває особливої актуальності через появу но-
вих вимог, продиктованих ринком освітніх послуг та
ринком праці, повноправним учасником яких є сучас-
ний ЗВО.

Водночас проблема управління якістю освітньої
діяльності в закладі вищої освіти залишається недо-
статньо розробленою. Це пояснюється, по-перше, тим,
що до теперішнього часу існують різні думки щодо
визначення сутності поняття «якість освіти», по-дру-
ге, необхідністю враховування сучасних тенденцій
світового розвитку, що зумовлюють істотні зміни в
системі освіти.

Проблеми забезпечення якості вищоі освіти, ви-
значення ії результативності досліджували вчені ба-
гатьох країн, а саме: Я. Балюбаш, О. Волков, Л. Віткін,
Л. Каидалова, В. Кремень, С. Лаптєв, Г. Хімічев,

В. Шинкарук та ін. Сутність та особливості форму-
вання систем якості вищої освіти вивчали В. Адольф,
В. Антропов, О. Грабовський, А. Задорожний, Н. Ки-
сельова, В. Нестеров, І. Осадчук [6], І. Степанова,
О. Хлєбосолова та ін.

Помітний внесок у розвиток теоретичних і прак-
тичних питань становлення і розвитку менеджменту
якості освіти зробили Ю. Адлер, Н. Аніськина,
Н. Багаутдінова, Л. Віткін, О. Волков, І. Данилов,
В. Качалов, В. Луговий, Т. Лукіна, В. Маслов, Н. Ми-
хайлова, Т. Полховська, Д. Пузанков, Л. Разорина,
Т. Салимова, В. Соловиов, С. Степанов, В. Тихомиров,
Г. Хімічева та багато інших учених.

Позитивно оцінюючи внесок науковців у вирішен-
ня обраної нами проблеми, слід зазначити, що про-
блема поліпшення управління якістю освітньої діяль-
ності в закладах вищої освіти ще потребує наукових
досліджень.

Статтю присвячено проблемі поліпшення управ-
ління якістю освітньої діяльності у закладах вищої
освіти на основі TQM і міжнародних стандартів ISO
серії 9000.

Метою статті є аналіз і характеристика якості
освітньої діяльності й управління нею в закладі вищої
освіти, яка потребує істотного поліпшення в умовах
сталого розвитку України.

Глобалізація економіки, входження України в
міжнародний освітній простір актуалізують проблеми
забезпечення якості підготовки фахівців та управлін-
ня освітньою діяльністю закладу вищої освіти. Крім
того, сучасний рівень розвитку науки, виробництва,
техніки, технологій посилює залежність темпів роз-
витку суспільства від рівня і якості вищої освіти, ви-
магаючи пошуку нових форм і методів її випереджу-
вального розвитку.

У нашому дослідженні поняття «якість освіти»
ми розуміємо так, як його визначено у Законі України
«Про освіту»: «якість освіти – відповідність резуль-
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татів навчання вимогам, встановленим
законодавством, відповідним стандар-
том освіти та/або договором про надан-

ня освітніх послуг» [9, с. 30]. А поняття «якість осві-
тньої діяльності» визначенояк «рівень організації, за-
безпечення та реалізації освітнього процесу, що за-
безпечує здобуття особами якісної освіти та відпові-
дає вимогам, встановленим законодавством та/або
договором про надання освітніх послуг» [9, с. 30].

Звертаючись до проблеми якості освіти у ЗВО,
ми, передусім, говоримо про освітній процес. Понят-
тя «процес» у матеріалах стандартів міжнародної си-
стеми менеджменту якості (ІСО) [6] визначається як
сукупність взаємопов’язаних ресурсів (кадрових, тех-
нічних, технологічних, часових тощо) і діяльності, яка
перетворює продукт (індивіда) на вході і на виході.
Роль постачальника в системі освіти відіграє освітня
організація, що надає освітні послуги, споживачі – сту-
денти та їхні батьки. У закладі вищої освіти прохо-
дять кілька процесів: освітній, управлінський, інновац-
ійний, виховний, соціалізації тощо. Освітній процес є
основним процесом у системі освіти, тому питання
про його перебіг та критерії оцінки результативності є
основоположним і в системі менеджменту якості пер-
шорядним.

З цієї ж позиції інтегральний критерій якості про-
фесійної освіти можна визначити як рівень здатності
студента до самореалізації у трудовій діяльності.

Цей інтегральний критерій визначатиметься як
синтез трьох інших критеріїв рівня готовності студен-
та до здійснення різних видів діяльності:

професійної;
інноваційної;
саморозвитку.
Традиційно освітній процес розглядається як взає-

мопов’язаний процес навчання і виховання, унаслідок
якого відбувається всебічний розвиток особистості,
звичайно, у сучасних умовах таке розуміння вва-
жається недостатнім.

У Законі України «Про вищу освіту» зазначено,
що «освітній процес – це інтелектуальна, творча
діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадить-
ся у закладі вищої освіти (науковій установі) через
систему науково-методичних і педагогічних заходів
та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і
використання знань, умінь та інших компетентностей
у осіб, які навчаються, а також на формування гармо-
нійно розвиненої особистості» [9]. Незважаючи на
певні недоліки, зокрема, на те, що вміння не внесено
до складу компетентності, це визначення все ж є прин-
ципово іншим. Воно акцентує увагу на активній діяль-

ності всіх суб’єктів освітнього процесу, унаслідок якої
здійснюється розвиток усіх сфер особистості: інтелек-
туальної, моральної, духовної, фізичної тощо.

Однак на практиці головною метою навчання є
залучення студентів до систематизованого й узагаль-
неного досвіду людства, звідси й утвердження про-
відної ролі теоретичних знань, орієнтація на засвоєння
основ наук. Студенту нав’язуються цілі засвоєння
накопиченої, часто застарілої і неактуальної інформації,
виникає суперечність між тим, що в традиційному
навчанні спираються переважно на процеси уваги,
сприйняття та запам’ятовування інформації, замість
необхідності залучати до процесів пізнання всієї осо-
бистості студента на рівні творчого, діалогічного мис-
лення і соціальної активності, як це відбувається у
професійній діяльності. Саме цим пояснюється втра-
та інтересу багатьох студентів до навчання і майбут-
ньої професії.

Насамперед, викладачам сучасного ЗВО треба
мати на увазі, що інформація і знання – це різні реаль-
ності. Інформація – це знакова система, навчальний
текст, звуки слів, що вимовляються викладачем і які
повинен сприйняти і засвоїти студент. Знання – пере-
вірений практикою результат пізнання навколишнього
світу, правильне його відображення людиною. Знання є
орієнтовною основою компетентної дії, це інформація,
перекодована на мову мозкових структур. Інформація,
щоб отримати статус знання, тобто усвідомленого
відображення навколишнього світу, повинна від самого
початку «примірятися» до дії і вчинку, засвоюватися в їх
контексті. Роблю, навчаючись, і вчуся, роблячи.

Потрібно, щоб кожне поняття або положення, що
вводяться педагогом, перебудовували структуру ми-
нулого досвіду студента і водночас намічали його зв’я-
зок із ситуаціями майбутньої професійної діяльності.

Сучасний освітній процес передбачає перехід від
«школи пам’яті» до «школи мислення». А мислення
народжується в проблемній ситуації, а не на вході роз-
в’язання задачі за раніше повідомленим викладачем
зразком, який студент може легко запам’ятати.

Ще одна з важливих тенденцій розвитку сучасної
освіти полягає в перегляді концепції організації навчаль-
но-пізнавальної діяльності. У сучасному ЗВО має
відбутися перехід від жорсткого, директивного управ-
ління, де студент є «об’єктом» навчальних впливів,
до системи організації, підтримки та стимулювання
його навчально-пізнавальної діяльності, до навчання
творчістю, педагогікою співробітництва, до особисті-
сно орієнтованої освіти.

На це спрямовано зміст і технологію активного
навчання, в якому «школа пам’яті» поступається

Управління якістю освітньої діяльності у закладах вищої освіти
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місцем «школі мислення», дослідницько-
му підходу до засвоєння теорії, професійній
та соціальній практиці, коли акцент з на-

вчальної діяльності викладача переноситься на активну
навчально-пізнавальну діяльність студента.

Активний освітній процес розглядається як міжо-
собистісна, діалогічна взаємодія в системах «викла-
дач – студент», «студент – студент», «студент – сту-
денти», які спрямовуються на досягнення спільних
цілей – формування теоретичного і практичного мис-
лення, розвитку особистості майбутнього професіо-
нала.

Говорячи про активне навчання, насамперед, ма-
ють на увазі нові форми, методи і засоби навчання:
проблемні лекції, семінари-дискусії, розбір конкретних
виробничих ситуацій, методи математичного моде-
лювання за допомогою комп’ютера, різноманітні на-
вчальні ігри. До активного навчання належать також
різноманітні форми навчальної та науково-дослідної
роботи студентів, комплексне курсове і дипломне про-
ектування, нові інформаційно-комунікаційні технології
тощо.

При цьому протягом усього освітнього процесу
має здійснюватися контроль за процесом перетворен-
ня навчальної діяльності на професійну, студента – на
майбутнього фахівця. Засобами проміжного і вихід-
ного контролю можуть слугувати комплекси конт-
рольних завдань, навчальних ситуацій та ділових ігор.

Процес перетворення студента на фахівця мають
контролювати як викладач, так і сам студент за чітки-
ми, зрозумілими йому особистісно значущими крите-
ріями. Тільки за цих умов можна розраховувати на
появу пізнавальної мотивації та перетворення її на
мотивацію професійну, тобто на зацікавлену участь
студента у процесі переходу від навчання до праці.

Ефективне управління є найважливішим фактором
розвитку будь-якого сучасного закладу вищої освіти.
Застосування ідей і методів менеджменту якості (зок-
рема процесного управління) до організації навчаль-
них занять зі студентами дає викладачеві такі пере-
ваги:

перетворює освітній процес на сучасну систе-
му, орієнтовану на якість, тобто на задоволення по-
треб зацікавлених сторін;

 дає змогу вирішувати освітні завдання з
мінімальними витратами ресурсів, забезпечуючи не-
обхідну якість і високу продуктивність праці;

діяльність викладача автоматично вбудовуєть-
ся в систему якості ЗВО, стає зрозумілою, прозорою
і стандартизованою, що позитивно впливає на органі-
зацію процесу вивчення дисципліни;

забезпечує документальне підтвердження рівня
організації освітнього процесу і досягнутих результатів;

надає можливість ухвалювати рішення на ос-
нові фактів, отриманих у процесі моніторингу процесу
вивчення дисципліни студентами;

надає можливість реалізації та документування
зворотного зв’язку зі студентами;

вказує викладачеві напрями вдосконалення ос-
вітнього процесу [14].

Ми поділяємо думку С. Солоніна про те, що ви-
сока якість освіти – це:

відповідність змісту освітніх програм вимогам
замовників (держави, бізнесу, особистості) та освітніх
стандартів;

висока задоволеність зацікавлених сторін (сту-
дентів, роботодавців та ін.) якістю освітніх послуг;

висока задоволеність викладачів і співробітників
закладу вищої освіти своєю роботою;

позитивний вплив на суспільство, підвищення за-
гальної культури й освіченості його членів [13].

Освітній процес має бути якісним, але поліпшен-
ня якості є специфічним видом діяльності, перебіг яко-
го здійснюється на основі певних закономірностей. В
їх основі – статистичний підхід. Якщо цього не знати
і не враховувати, то відбуватиметься зворотний про-
цес – погіршення. Усі учасники освітнього процесу
мають знати, як його поліпшити та здійснювати уп-
равління ним.

В основі поліпшення – процесний підхід до діяль-
ності («фокус на процеси»). Його суть: освітній про-
цес – це система взаємопов’язаних процесів, а не набір
незалежних один від одного дисциплін, викладачів і
кафедр. Усі процеси пов’язані взаєминами постачаль-
ник – покупець. Головний продукт будь-якого такого
процесу – нові знання і бажання вчитися далі. Якщо
цього не відбулося, то освітній процес має серйозні
дефекти або проблеми. А як відомо, проблеми (про-
пуски занять, затримки, незадовільні оцінки  тощо)
створюються не студентами, а тими процесами, які
здійснюються в закладі вищої освіти. Ці проблеми
породжуються цілою системою факторів, в яких сту-
дент є лише один з багатьох. Йому одному з цими
проблемами не впоратися, потрібна системна робота
всіх структур ЗВО.

Те, що ми маємо сьогодні щодо успішності та
ставлення до навчання, зумовлено застарілими підхо-
дами до навчання і менеджменту. Саме їх поліпшен-
ня допоможе переламати ситуацію і створити пози-
тивну динаміку зміни успішності та інших показників
якості. Методологією поліпшення якості освітньої
діяльності є менеджмент процесів. Слід усвідомити:
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1. Будь-яка діяльність – це процес,
на виході якого безліч результатів, що
мають статистичну природу і визнача-

ють можливості процесу. Якість результатів визна-
чається процесами діяльності.

2. Можливості процесу характеризуються се-
реднім результатом і розсіюванням результатів (ва-
ріаціями) щодо середнього. Можливості процесів вив-
чаються за допомогою статистичних методів.

3. Вимоги до процесу повинні відповідати його
можливостям. У цьому випадку дефекти є мінімаль-
ними. Необхідно оцінити можливості процесу і пере-
вірити відповідність можливостей встановленим ви-
могам.

4. Посиленням вимог неможливо домогтися по-
ліпшення, оскільки в цьому випадку можливості про-
цесу і вимоги суперечать одне одному, а частка де-
фектів починає зростати: чим жорсткіші вимоги, тим
більше дефектів.

5. Щоб поліпшити результати, спочатку необхід-
но поліпшити можливості процесу щодо середнього
результату (наблизити до мети) і розсіювання резуль-
татів (зменшити). Переконатися, що поліпшення відбу-
лося. Після цього можна вводити нові вимоги, що
відповідають новим можливостям процесу.

6. Якість підвищується завдяки удосконаленню
процесу, підвищенню його здатності виробляти потрібні
результати з першого разу і без дефектів, а не поси-
ленням вимог.

7. Найважливіша властивість процесу – це
стабільність (повторюваність результатів у часі). Та-
кий процес є передбачуваним і прогнозованим. Його
стабільність оцінюється статистичними методами.

8. Неможливо домогтися поліпшення стабільно-
го процесу за рахунок компенсації гірших результатів
або домагаючись винятково кращих результатів. Тих
та інших завжди мало. Основна маса результатів, що
характеризують стабільний процес (близько 70%),
зосереджена в центральній зоні навколо середнього
результату.

9. Не можна втручатися у перебіг стабільного
процесу без попереднього, глибокого статистичного
аналізу. Вольові втручання менеджменту здатні ви-
вести систему із стабільного стану, унаслідок чого
якість результатів знизиться, а процес стане некеро-
ваним. Управляти нестабільним процесом неможли-
во. Такий процес непередбачуваний у своїй поведінці.

10. Керувати процесом – це забезпечувати його
стабільність і можливості на рівні відповідності вимо-
гам. Поліпшувати процес – це підвищувати рівень його
можливостей, зберігаючи стабільність.

Вимоги поліпшення і стабільності процесів пред-
ставляють діалектичну єдність протилежностей. По-
ліпшення має відбуватися через короткострокову і ке-
ровану нестабільність.

Тільки взявши на озброєння методологію процес-
ного підходу, можна поліпшити якість освітньої діяль-
ності ЗВО [14].

Невід’ємним компонентом якості професійної
підготовки майбутніх фахівців, як головної мети діяль-
ності ЗВО, є якість освітнього процесу. Цю базову
категорію слід розуміти як «інтегральну властивість,
яка обумовлює здатність педагогічної системи задо-
вольняти наявні та потенційні потреби особистості і
суспільства і відповідати державним вимогам щодо
підготовки висококваліфікованих фахівців» [5, с. 34].

Як зазначають В. Адольф та І. Степанова, якість
освітнього процесу має складну ієрархічну структуру
і проявляється в єдності двох його аспектів: якості
функціонування і розвитку освітньої системи; якості
освіченості особистості – якості процесу й якості ре-
зультату [2, с. 14].

Умовами управління якістю освітнього процесу є
такі: [5]

1. Наявність сформульованої мети управління і
критеріїв її досягнення, визначених  на початку проце-
су управління.

2. Наявність достовірної інформації про умови
функціонування кожного елемента педагогічної сис-
теми.

3. Можливість вимірювання показників якості ос-
вітнього процесу на будь-якому етапі управлінського
циклу.

4. Наявність певного переліку альтернативних
способів для досягнення кінцевої мети – методів (тех-
нологій) управління або формалізованого способу по-
будови і зміни цих альтернатив.

5. Можливість отримання обґрунтованої оцінки
наслідків реалізації кожної з альтернатив в освітньо-
му процесі.

Управління освітнім процесом засновано на знанні
суб’єктами того, як здійснюється перебіг керовано-
го процесу. Для цього в ЗВО створюється система
моніторингу, постійного відстеження перебігу освіт-
нього процесу з метою виявлення й оцінювання його
проміжних результатів, факторів, що на них вплинули,
а також забезпечення керівників інформацією
для ухвалення та реалізації управлінських рішень щодо
своєчасного регулювання і коригування освітнього про-
цесу.

Удосконалення методів управління освітнім про-
цесом у ЗВО неможливе без комплексного розроб-
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лення нових ефективних освітніх техно-
логій, орієнтованих на поліпшення про-
фесійної підготовки студентів,  що забез-

печує високу якість їхньої підготовки.
У сучасних умовах ефективне управління освітнім

процесом у закладі вищої освіти має базуватися на
досягненнях світової науки і практики в галузі менед-
жменту. Спрямованість усієї системи управління на
кінцевий результат передбачає не тільки особливу мо-
тиваційно-цільову орієнтацію керівників закладів вищої
освіти, а й новий підхід до інформаційного забезпе-
чення, аналізу, планування, організації, контролю та ре-
гулювання всієї діяльності.

Однак, здійснюючи управління якістю освітньої
діяльності у закладі вищої освіти, необхідно пам’ята-
ти про те, що, хоча європейські моделі забезпечення
якості вищої освіти можна використовувати як потуж-
не джерело рекомендацій і стимулів, їх не можна без-
думно переносити на інший контекст. Моделі і меха-
нізми забезпечення якості повинні сягати корінням в
академічні традиції і культуру закладу вищої освіти
та нашої країни. Застосування має бути творчим і
спрямованим на те, щоб забезпечити можливості роз-
витку і  конструювання нових ефективних систем, а
не простого копіювання та використання механізмів
підвищення та забезпечення якості освіти.
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