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Одним із важливих напрямків сучасного процесу реформування  освіти 

в Україні  - є  процес  Євроінтеграції. Забезпечення якості освіти у свою 

чергу є обов’язковою  умовою цього процесу. Тому на час, відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» та  Стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ЕSG) (2015) та 

Міжнародного стандарту системи менеджменту якості ISO 9001:2008, - є 

створення  в закладах освіти внутрішньої системи забезпечення її якості 

освіти рівень якої відображає якість освітньої діяльності  закладу. 

Система внутрішнього забезпечення освіти у Приватній установі  

«Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний 

інститут «Бейт-Хана» (далі Інститут)  створена з урахуванням  сучасного 

підходу  в освітньому менеджменті і передбачає   застування всіх ресурсів, 

всіх напрямків діяльності  Інституту:  людських,  освітніх, матеріально-

технічних, фінансових, інформаційних.  

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

– визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

– щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який 

інший спосіб; 

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 

кожною освітньою програмою; 

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

– забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників закладів вищої 

освіти і здобувачів вищої освіти; 

– інших процедур і заходів. 

Внутрішня система забезпечення якості  освіти  в Інституті  

організована за такими принципами:  



– орієнтація на  зовнішнього і  внутрішнього споживача 

(задоволення потреб): зовнішнього споживача  (стейкхолдери, 

абітурієнти, батьки) та внутрішнього споживача (налагоджена 

співпраця між підрозділами,  визначеними пріоритетами діяльності, з 

метою забезпечення якості освітнього продукту); 

– лідерство керівництва: 

a) відповідальна участь керівного складу Інституту у 

впровадженні, розвитку та підтримці якості діяльності всіх 

підрозділів Інституту; 

b) політика заохочення кадрового потенціалу; 

– вмотивоване ставлення працівників до роботи; 

– процесний підхід: 

– організація та  управління діяльністю  на ефективний процес  

досягнення результату; 

– відкритість усіх процесів, пов'язаних із наданням освітніх послуг;  

– сучасність змісту, форм, методів і технологій навчання студентів 

та слухачів;  

– варіативність і гнучкість у реалізації освітніх програм;  

– об'єктивність оцінок і суджень, постійна рефлексія;  

– практична спрямованість освітнього процесу, відповідність 

потребам ринку праці.  

Внутрішня система забезпечення якості передбачає наступні процедури  

– системний підхід в удосконалення планування освітньої 

діяльності;  

– затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх 

програм;  

– підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;  

– посилення кадрового потенціалу  інституту; 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;  

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення 

ефективності управління освітнім процесом;  

– забезпечення публічності інформації про діяльність інституту;  

– створення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників ЗВО і здобувачів 

вищої освіти; 

– участь інституту в національних та міжнародних рейтингових 

дослідженнях закладів вищої освіти. 

 

 

 



                                                  Контроль         

      

       Вхід 

 ( здобувач вищої освіти)  Вихід (випускник  

                                                                                                       бакалавр,магістр) 

  

                                                  Ресурси  

              (людські, матеріально-технічні, освітні, інформаційні) 

 

Рис. 1. Модель процесного підходу в управлінні якістю освіти  

 в ПУ ВНЗ МГПІ «Бейт-Хана» 

 

 
Рис.2 Модель управління якістю освіти в Інституті 

 Управління якістю освіти в Інституті є ситуаційним  управлінням,  у 

зв’язку із потребою постійного вирішення  питань поточного та 

перспективного планування,  визначення стратегії діяльності всіх підрозділів 

Інституту забезпеченням моніторингу функціонування з наступним аналізом 

результатів і прийняттям управлінських рішень. Моніторингу якості 

підлягають всі  напрямки діяльності Інституту. 

Контроль за виконанням прийнятих управлінських рішень відбувається 

у ході внутрішнього  контролю.  

перетворення 

(освітній процес) 



Організаційно-управлінська структура Інституту має  традиційну 

ієрархічну структуру.  

Засадами управління діяльністю Інституту є забезпечення  постійного 

взаємозв’язку діяльності всіх підрозділів  при умові певної автономності їх 

роботи. 

Враховані  такі фактори, які можуть впливати на якість управління 

внутрішньою системою якості освіти: 

Об’єктивні фактори: 

– своєчасність обміну інформацією, яка безпосередньо впливає на 

ступінь реалізації  поставлених цілей;  

– підвищена вірогідність перекручування інформації в умовах 

багатоступеневого рівня управління; 

– можливість вірогідних конфліктів між різними підрозділами; 

– авторитарне ставлення адміністрації до підлеглих, нечіткість або 

небажання керівників у повному обсязі виконувати свої обов'язки; 

– чітке визначення прав і відповідальності. 

Суб'єктивних фактори: 

– тлумачення працівниками інформації, яка підлягає  обміну; 

– емоційний стан колективу; 

– різниця в рівні  компетентності. 

Враховуючи вищезазначене та з метою підвищення якості освіти  в 

Інституті: 

-  заплановано  створення інформаційно-методичного центру   з  метою 

формування внутрішнього  цифрового  освітнього середовища; 

– створено сайт Інституту; 

– встановлено внутрішній інформаційно-комунікаційний зв’язок 

через мережу INTERNET між структурними підрозділами та 

зовнішніми партнерами. 

Такий підхід сприяє забезпечено рівного  доступу учасників освітнього 

процесу до інформаційного простору через створення локальної мережі бази 

даних та підключення до INTERNET.  

Цільовою аудиторією користувачів визначені керівний склад Інституту, 

зовнішні користувачі (непрямі користувачі), студенти та батьки студентів (в 

межах необхідної інформації). 

Інформація, яка збирається для прийняття управлінських рішень повна, 

об’єктивна, конкретна і вчасна  і поділена на два види: оперативна і 

стратегічна. 

Демократизація управління реалізується шляхом дотримання принципу 

субсидіарності, залучення органів студентського самоврядування, науково-

педагогічних працівників, стейкхолдерів  до збору інформації з конкретних 

питань.  



Аналізуючи ефективність управління в Інституті, можна зазначити, що 

всі дії спрямовані на ефективну  професійну підготовку здобувачів вищої 

освіти.  

Керівництво   Інституту спрямовує роботу у таких напрямках: 

– розробка  стратегії діяльності прогнозів, завдань, а саме: всі 

члени адміністрації мають розроблений і затверджений у встановленому 

порядку на початок навчального року план роботи;  

– формальна організація: всі члени адміністративної ради мають 

чітко визначені повноваження, обов'язки, які закріплені за ними в 

посадових інструкціях; на час хвороби або відряджень посадових осіб 

інформацію з кола їх питань можна отримати зі звітності або шляхом 

делегування їх повноважень іншим співробітникам, що зафіксовано в 

посадовій інструкції; 

– прийняття рішень: повноваження посадових осіб визначені 

посадовими інструкціями і регламентують обсяг повноважень з 

прийняття управлінських рішень із врахуванням кола питань управлінця. 

У наказах, які видаються, обов’язково вказується той, хто вносить проект 

наказу, виконавець, особа на яку покладається контроль за виконанням 

наказів. Шляхом колективного обговорення враховується ступінь ризику 

– інформація 

– листування 

– особисті контакти: встановлюються згідно з планом роботи 

коледжу (проведення нарад, огляд робочих місць працівників) 

– робоче місце та кабінети 

– організація секретаріату. 

З метою забезпечення якості освіти навчальний процес  в Інституті 

охоплено загальними функціями управління, а саме: 

– планування (Стратегія діяльності Інституту, річний  та місячний 

плани роботи коледжу з визначенням цілей та методів їх досягнення, 

графік проведення відкритих занять, заходів;  

– організація (сформованість структури управління навчальною 

діяльністю); 

– контроль (кількісна та якісна оцінка результатів освітньої діяльності 

з подальшим аналізом на нарадах); 

– координація (делегування повноважень щодо управління освітнім 

процесом на всіх рівнях з метою його узгодженості, безперервності 

та забезпечення зворотного зв’язку). 

Це можливо за наявності внутрішньої адекватної, коректної, 

об’єктивної,  гнучкої системи забезпечення якості освіти.  

Організація внутрішньої системи оцінювання якості освіти з боку 

адміністрації Інституту відбувається відповідно до визначених законом 



повноважень. Структура, плани та послідовність методичних заходів, нарад, 

відповідають та визначаються комплексним річним планом роботи  

Інституту. Характер функціональних обов’язків ректора, проректора, 

завідуючих кафедрами передбачають встановлення ненормованого робочого 

дня.  

Ефективне управління здійснюється за умови знання реального стану 

справ. На основі інформації робляться висновки, приймаються управлінські 

рішення, забезпечується безперервність процесу управління за таких умов: 

ректор інституту повинен знати результати, а також характер і спрямованість 

змін освітнього процесу; мати точні відомості про те, як виконуються 

прийняті рішення і що це дає для розвитку освітнього процесу. 

Відповідно до річного комплексного плану роботи  Інституту та  

поточної інформації укладаються щомісячні план роботи. Проводяться Вчені 

ради не менше 4 разів на рік; методичні наради – не менше 4 разів на рік; 

наради завідувачів кафедрами  при проректорові з навчально-методичної 

роботи не менше 4 разів на рік; засідання атестаційної комісії - не менше 5 

разів на рік; засідання тарифікаційної комісії - не менше 3 разів на рік; 

адміністративні наради при ректорові - щотижня; засідання  кафедр – 

щомісячно. Подібні наради дійсно сприяють забезпеченню високої якості 

організації освітнього процесу через здійснення аналізу, прийняття 

управлінських рішень та їх коригування за необхідністю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


