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Глобальні  тренди  розвитку  освітніх  технологій  у  світовій  спільноті 
обумовлюють  інноваційну  реформу  національної  системи  вищої  освіти,  що 
спрямована  на  забезпечення  мобільності  та  працевлаштування  фахівців  з 
вищою  освітою  завдяки  зростанню  конкурентоспроможності  вітчизняних 
вищих навчальних закладів (ВНЗ).

У  Берлінському  комюніке  (2003)  міністри  країн-учасниць  Болонського 
процесу  доручили Європейській  мережі  із  забезпечення  якості  вищої  освіти 
(ЄМЗЯ)  “через  її  членів  та  у  співпраці  з  Європейською  Асоціацією 
університетів  (ЄАУ),  Європейською  Асоціацією  вищих  навчальних  закладів 
(ЄАВНЗ)  розробити  узгоджені  стандарти,  процедури  та  рекомендації  із 
забезпечення  якості”  [1].  Відповідно  до  міжнародних  стандартів  сімейства  
ISO 9000 управління  будь-якою організацією,  у  тому  числі  і  ВНЗ,  повинно 
будуватися за системними принципами [2].

Формування  рівня  компетентності  у  процесі  навчання  стає  ключовим 
фактором  успішного  корпоративного  управління  у  всьому  світі  і  освіта  все 
частіше  розглядається  як  бізнес-орієнтована  послуга.  Як  відомо  (за 
Дублінськими  дескрипторами)  результати  освіти  характеризуються  п’ятьма 
видами  компетенцій:  знання  і  розуміння;  застосування  знань  і  навичок; 
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формування  суджень;  комунікація;  здатність  для  подальшого  навчання 
впродовж життя. 

Новий стандарт  ISO 29990:2010 призначений для забезпечення загальної 
моделі  якості  професійної  діяльності  та  результативності,  а  також  для 
визначення  оціночних критеріїв  послуг і  їх  клієнтів в  області  проектування, 
розробки та надання непрофесійної освіти, навчання і розвитку [3]. Стандарт 
орієнтує  на  особистісну  діяльність  тих,  хто  навчається,  на  їх  результати  в 
процесі  навчання,  а  також  визначає  різні  варіанти  алгоритмів  розвитку  та 
удосконалення процесу навчання для підвищення його ефективності в цілому. 

Побудова  системи  управління  навчальними  процесами  за  загально 
визнаними  міжнародними  стандартами  [1  –  3]  дозволить  удосконалювати 
процеси навчального закладу для забезпечення вимог освітніх стандартів.

Принципи менеджменту якості начального процесу.
Стандарти  сімейства  ISO 9000  виділяють  вісім  основних  принципів 

менеджменту  якості,  які  можуть  використовуватися  вищим  керівництвом 
організації  для  підвищення  ефективності  її  діяльності: орієнтація  на 
споживачів, роль керівництва, залучення співробітників, підхід як до процесу, 
системний  підхід  до  менеджменту,  постійне  поліпшення,  прийняття  рішень, 
засноване на фактах, взаємовигідні відносини з постачальниками.

Об’єктами  комплексної  системи  управління  функціонуванням  ОНПУ  є 
навчальна  діяльність,  наукова  діяльність,  аспірантура  і  докторантура, 
інформаційно-бібліотечне  забезпечення  студентів  і  співробітників,  кадрова 
робота,  система  оплати  праці  і  заохочення  працівників  за  високі  трудові 
досягнення,  діловодство  і  обіг  документів,  господарське  обслуговування  і 
матеріально-технічне забезпечення, заходи з охорони праці та ін.

Предметом  дослідження  є  встановлення  підсистем  та  параметрів 
управління процесом діяльності ОНПУ із створенням системи стандартів, що 
базуються  на  принципах  менеджменту  якості  сімейства  міжнародних 
стандартів ISO 9000 [2].

Очікувані організаційні та науково-методичні результати
Реалізація  результатів  роботи  виконується  у  вигляді  оприлюднення 

нормативних  документів  системи  управління  якістю  функціонування  з 
розміщенням  на  Web-сайті  університету.  Перелік  стандартів  першої  черги 
містить такі групи:

— Управління  стратегією  розвитку: впровадження  засад  процесного 
підходу,  системного  менеджменту,  орієнтації  на  споживача,  лідерства 
керівництва, постійного удосконалення процесів, прийняття рішень на основі 
фактів, співпраці з постачальниками.

— Аналіз менеджменту і оцінка змін: аналіз проекту через заплановані 
інтервали часу для оцінки якості, результативності і ефективності.

— Управління  ресурсами:  управління  ресурсами,  планування  і 
контроль  заходів  для  найбільш  ефективного  використання  людських, 
фінансових та інформаційних ресурсів.

— Управління  персоналом:  створення  проектно-керованого 
середовища у навчальному закладі щодо залучення персоналу до інноваційної 
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діяльності  і  навчальних  процесів  для  застосування  компетенцій  персоналу  з 
максимальною ефективністю,  організація  роботи  спеціалізованих вчених  рад 
щодо захисту дисетацій.

— Управління  інтеграцією:  координація  діяльності  підрозділів 
університету, обмін передовим досвідом, розподіл відповідальності.

— Управління процесами адаптації випускників до фахової діяльності: 
трансформація  вимог  і  очікувань  працедавців  у  заходи,  що  необхідні  для 
досягнення цілей ефективної підготовки фахівців.

— Управління  процесами  у  часі: планування  і  контроль 
довгострокових проектів для забезпечення нормативних умов праці і навчання

— Управління  вартістю:  прогнозування  і  контроль  витрат  для 
гарантування, що проекти будуть завершені в межах обмежень бюджету.

— Управління  інформаційним  забезпеченням:  формування 
комунікаційного середовища, що забезпечує створення, збереження та розподіл 
інформації  про  діяльність  університету  для  підтвердження  спроможності 
ОНПУ здійснювати підготовку фахівців в ринкових умовах.

— Управління закупівлями:  планування  та  контроль  контрактів  для 
придбання  обладнання  і  отримання послуг,  що  необхідні  для  виконання 
проектів.

— Вимірювання,  аналіз  і  покращення:  формування  корегуючих  та 
попереджуючих  заходів  для  безперервного  поліпшення  біжучих  і  майбутніх 
проектів.

Використання електронних версій оприлюднених документів є першою 
стадією організації безпаперового обігу документів у ОНПУ.

Організація і координація підготовки матеріалів
Документи,  що  рекомендуються  для  розміщення  на  сайті  університету, 

повинні  бути  затверджені  у  встановленому  порядку.  До  координаційного 
центру  (навчальний  відділ)  подаються  електронна  версія  документа  і  один 
примірник (копія) на твердому носії.

Моніторинг і управління
Метою  внутрішньовузівської  системи  контролю  є  дотримання  вимог 

державної,  регіональної  і  вузівської  компонент  освітнього  стандарту  на  всіх 
рівнях  підготовки  фахівців,  попередження,  виявлення  і  усунення  недоліків, 
узагальнення  і  розповсюдження  передового  досвіду,  пошук  резервів 
удосконалення  навчального,  науково-методичного  і  виховного  процесів, 
здійснення контрольних заходів на єдиній плановій і методичній основі. 

Контроль відповідності вимогам освітніх стандартів може здійснюватися 
як  у  вигляді  комплексних  перевірок  навчальних  підрозділів,  так  і 
функціональних перевірок окремих сторін їх діяльності. 

Рівні контролю щодо дотримання вимог освітнього стандарту: університет, 
інститут,  факультет,  кафедра,  дисципліна,  навчальний  модуль,  викладач, 
студент, випускник університету.  

Контроль  реалізується  в  циклі:  планування  –  виконання  –  контроль  – 
вдосконалення. Завдання контролю – отримання об'єктивних даних на основі 
оцінки  результатів  основних  процесів  діяльності  ОНПУ  для  удосконалення 
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процесів  і  процедур  підготовки  випускників  ОНПУ.  Оцінка  виконується  на 
основі  даних,  що одержуються шляхом виконання спеціальних  контрольних 
заходів (іспити, ректорські контрольні, результати ДЕК та ін.) або  непрямими 
методами (виконання  плану  підвищення  кваліфікації,  наявність  комплекту 
навчально-методичного  забезпечення  дисципліни,  кількість  студентів 
переможців олімпіад та ін.).

Висновки
Успішне керівництво і  управління  якістю підготовки фахівців у вищому 

навчальному  закладі  потребує  здійснення  цієї  діяльності  систематично  і 
зрозумілим способом. Успіх може бути досягнутий у результаті впровадження і 
підтримки в  робочому стані  системи менеджменту,  спрямованої  на  постійне 
поліпшення діяльності з метою задоволення сподівань усіх зацікавлених сторін. 
Управління навчальним закладом фактично підпорядковує всі процеси заходам 
менеджменту якості.
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