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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Стаття присвячена одній з актуальних проблем вищої школи – формуванню системи управління 

якістю закладу вищої освіти. Аналізуючи різні підходи до тлумачення сутності якості освіти, вияв-
лено, що це поняття є досить неоднозначним та складним для інтерпретації, а більшість науковців 
у це поняття вкладають зміст двох аспектів: першого як результату освіти, другого як освітнього 
процесу. Одночасно досліджено, що предметом наукових дискусій є також сутність поняття «якість 
вищої освіти», хоча більшість учених розглядає його за трьома складниками: щодо якості резуль-
тату, щодо якості освітнього процесу та щодо якості освітньої системи. 

Відзначено, що якісна вища освіта насамперед повинна характеризуватися як високим рівнем 
знань, умінь, навичок та компетентностей випускників різних освітніх програм, так і глибиною осо-
бистісного розвитку майбутніх фахівців. Для цього більшість закладів вищої освіти запроваджують 
сучасні моделі управління якістю освіти відповідно до міжнародних стандартів якості вищої освіти, 
вимог чинного законодавства та для підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. 
Узагальнюючи дослідження вчених та враховуючи досвід організації системи управління якістю 
у Львівському торговельно-економічному університеті виокремлені основні параметри якості вищої 
освіти та освітнього процесу. У ході дослідження визначено організаційно-методичні елементи сис-
теми внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти, до яких віднесено: мету СВЗЯ, прин-
ципи, функції, завдання та процедури, що тісно пов’язані між собою, а зміст і прояв кожного з них 
визначає й формулювання іншого.

Зазначено також, що побудувати систему внутрішнього забезпечення якості у ЗВО означає не 
лише розробити та впровадити систему процесів та процедур із забезпечення якості освіти, до яких 
залучені всі працівники, а й сформувати певну організаційну структуру, яка є сукупністю структур-
них підрозділів та колегіальних органів, що забезпечують якість освітньої діяльності та якість вищої 
освіти закладу освіти шляхом реалізації покладених на них функцій. Запропоновано структуру системи 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти закладу вищої освіти.

Ключові слова: якість освіти, якість вищої освіти, система управління якістю, система вну-
трішнього забезпечення якості.

Постановка проблеми. Найважливіше багат-
ство будь-якої держави – це людський капітал як 
головний фактор формування і розвитку інновацій-
ної економіки й економіки знань, який формується 
у сфері освіти загалом та вищої освіти зокрема. 
Якісна вища освіта насамперед повинна характе-
ризуватися як високим рівнем знань, умінь, нави-
чок та компетентностей випускників різних освітніх 
програм, так і глибиною особистісного розвитку 
майбутніх фахівців. Нині Україна робить упевнені 
кроки до розбудови системи забезпечення якості 
вищої освіти, щоб сформувати довіру суспільства 
до закладів освіти та гарантувати високий рівень 
якості освітніх послуг. 

Більшість закладів вищої освіти запроваджують 
сучасні моделі управління якістю освіти відповідно 
до міжнародних стандартів якості вищої освіти, 

вимог чинного законодавства та для підвищення 
конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. 

Проте дослідження проблем запровадження 
системи управління якістю освіти та освітньою 
діяльністю тривають. Науковці намагаються роз-
глянути різні аспекти освітнього процесу (філо-
софські, соціальні, педагогічні, політичні, демо-
графічні, економічні тощо) та розглядають якість 
освіти як сукупність властивостей, що визначають 
її здатність задовольняти відповідні потреби осо-
бистості, суспільства, держави відповідно до при-
значення [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми гармонізації національної сис-
теми вищої освіти до європейської, якості вищої 
освіти досліджували І. Аннєнкова, В. Байденко, 
В. Білокопитов, Я. Болюбаш, О. Зінченко,  
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В. Кремень, О. Ляшенко, О. Павлова, М. Степко, 
Ю. Чорток та інші вітчизняні вчені.

Дослідженням сутності понять «якість освіти» 
та «якість вищої освіти» присвячено наукові праці 
низки вітчизняних учених: Г. Альохіної, Л. Бєлової, 
В. Бульби, В. Зуб’яка, І. Лаппо, В. Лугового,  
О. Поступної, І. Распотнюка, П. Сауха, Ж. Таланової, 
М. Тализіна, Т. Хлєбнікової, Т. Хоруженко та ін. 

Сутність поняття «якість освіти» аналізу-
вали В. Зуб’як, К. Коваль, І. Распотнюк, П. Саух, 
М. Тализін, А. Токман, Т. Хоруженко та інші.  
У роботах К. Коваль, В. Приходько, І. Распотнюк,  
М. Тализіна та А. Токман визначені чинники яко-
сті освіти. 

Поняття «якість вищої освіти» висвітлені у пра-
цях Р. Кучми, Я. Яхніна, а підходи до забезпечення 
якості вищої освіти викладені у А. Хлєбнікової. 
У дослідженнях В. Зайчук, Ю. Зінковського,  
В. Лугового, Г. Мірського і Ж. Таланової обґрун-
товані параметри, інструменти ідентифікації та 
забезпечення якості вищої освіти. 

Проблеми створення та впровадження систем 
якості у вищій освіті окреслені у роботах таких уче-
них, як: О. Волков, Л. Віткін, Г. Хімічева, А. Зенкін, 
В. Бєлов, В. Логачов та інших.

Механізм управління якістю освіти досліджу-
вали В. Александров, С. Домбровська, В. Луговий, 
Т. Лукіна, С. Шевченко. 

Усі наукові дослідження свідчать про актуаль-
ність проблем запровадження та організації сис-
теми управління якістю у закладах вищої освіти та 
необхідність їх подальших розробок.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є роз-
криття сутності понять «якість освіти» та «якість 
вищої освіти» й обґрунтування основних засад 
формування системи внутрішнього забезпечення 
якості у закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи 
різні підходи до тлумачення сутності якості освіти, 
бачимо, що це поняття є досить неоднозначним 
та складним для інтерпретації.

Так, у короткому термінологічному словнику 
інноваційних педагогічних технологій пропону-
ється таке визначення якості освіти: «якість освіти –  
це рівень знань і вмінь, розумового, морального 
і фізичного розвитку тих, хто навчається, на пев-
ному етапі відповідно до поставлених цілей; рівень 
забезпечення навчальної діяльності і надання 
освітніх послуг учасникам освітнього процесу 
навчально-виховним закладом» [2]. 

Одночасно в енциклопедії освіти дається 
визначення з огляду на процес контролю за 
якістю освіти, а саме: «якість освіти (англ. – quality 
of education) – певна збалансована відповідність 
певного освітнього рівня (загальної середньої, 
професійно-технічної, вищої тощо) численним 
потребам, цілям, умовам, затвердженим освітнім 
нормам і стандартам, яка встановлюється для 

виявлення причин порушення цієї відповідності 
та управління процесом поліпшення встановленої 
якості» [3, с. 1017–1018]. 

Проте поняття «якість освіти» у науковій літе-
ратурі має різні трактування та змістове напов-
нення. Нами узагальнено думки вчених щодо сут-
ності якості освіти у табл. 1.

Узагальнюючи наведені визначення, варто зау-
важити, що у поняття «якість освіти» більшість нау-
ковців вкладають зміст двох аспектів: перший як 
результат освіти, другий як освітній процес. Саме 
такий підхід визначено чинним законодавством. 

Так, відповідно до Закону України «Про освіту», 
якість освіти – це відповідність результатів нав-
чання вимогам, установленим законодавством, 
відповідним стандартом освіти та/або договором 
щодо надання освітніх послуг [16]. Одночасно 
якість освітньої діяльності – це рівень організації, 
забезпечення та реалізації освітнього процесу, що 
гарантує здобуття особами якісної освіти та від-
повідає вимогам, встановленим законодавством  
та/або договором про надання освітніх послуг [16]. 

Щодо якості вищої освіти, то у Законі України 
«Про вищу освіту» також визначається якість 
вищої освіти як «рівень здобутих особою знань, 
умінь, навичок, інших компетентностей, що відо-
бражає її компетентність відповідно до стан-
дартів вищої освіти» та якість освітньої діяль-
ності як «рівень організації освітнього процесу 
у вищому навчальному закладі, що відповідає  
стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття 
особами якісної вищої освіти та сприяє ство-
ренню нових знань» [17]. 

Одночасно у трактуваннях учених якість вищої 
освіти розглядається в трьох аспектах: щодо яко-
сті результату, щодо якості освітнього процесу та 
щодо якості освітньої системи [18].

Такої ж думки дотримується Я. Яхнін, вка-
зуючи, що «якість вищої освіти має три важливі 
аспекти: конструктивну якість курсу професійної 
підготовки, відповідну його змістовим первинним 
і організаційним можливостям; експлуатаційну 
якість, відповідну рівню реалізації навчального 
процесу; функціональну якість, відповідну мірі 
досягнення кінцевої мети професійної освіти 
фахівців» [19].

Узагальнюючи дослідження В. Андрущенка, 
М. Бойченка, Л. Горбунової, В. Зайчука, Ю. Зінковсь-
кого, Г. Мірського, В. Ніколаєвського, І. Распотнюк, 
А. Токман, Т. Хлєбнікової, І. Надольного та інших 
учених, ураховуючи досвід організації системи 
управління якістю у Львівському торговельно- 
економічному університеті, нами виокремлені такі 
основні параметри якості вищої освіти та освітнього 
процесу, як: 

– відповідність навчальних досягнень  
здобувачів вищої освіти державним освітнім  
стандартам; 
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– якість навчально-виховного процесу, що 
забезпечує рівень особистісного розвитку та фор-
мування соціальних якостей сучасного фахівця; 

– динаміка індивідуальних досягнень здобу-
вачів вищої освіти у самовизначенні, самороз-
витку, самореалізації; 

– позитивна мотивація студентів до навчання, 
готовність до пізнавальної діяльності, набуття 
професійної майстерності, участь у наукових 
дослідженнях, студентському самоврядуванні, 
соціальних програмах тощо;

– якість управління освітніми програмами з 
урахуванням потреб та побажань зовнішніх та 
внутрішніх стейкхолдерів;

– науковий потенціал та викладацька майс-
терність професорсько-викладацького складу; 

– задоволеність здобувачів вищої освіти 
якістю й організацією навчального процесу; 

– сучасне матеріально-технічне та навчаль-
но-методичне забезпечення навчального процесу 
з використанням сучасних освітніх технологій; 

– наявність системи контролю й оцінювання 
навчання, викладання та організації освітнього 
процесу; 

– співпраця з провідними зарубіжними 
закладами вищої освіти за програмами стажу-
вання, навчання, обміну, здобуття подвійного 
диплома тощо;

№  
з/п Автор Визначення

1. Г. Альохіна [4] Якість освіти – це сукупність закладених ресурсів, освітнього процесу та його результату. 

2.

В. Андрущенко [5] Якість освіти можна розглядати як: загальнофілософську категорію, що є базисом для розвитку 
знань; процес осягнення знання, навчання та освіти, зорієнтований на якісні характеристики 
з позицій загальнонауковості; конкретно науковий складник – навчальна, педагогічна та освітня 
діяльність та її наслідки; кількісний складник, що через свої технологічні особливості виявляється 
в методиках оцінювання знань та їх відповідності необхідним стандартам.

3.

С. Гончаренко [6] Якість освіти – це узагальнений показник розвитку суспільства в певному часовому вимірі. Тому 
цю категорію варто розглядати в динаміці тих змін, що характеризують поступ держави в контексті 
світових тенденцій: освіта рухається до консолідації та інтеграції у світове співтовариство чи про-
тистоїть йому, ставлячи власні інтереси понад усе.

4.

П. Дмитренко [7] Якість ocвіти розглядається в двох аспектах: зовнішньому (якість результату освітнього процесу) 
та внутрішньому (характеристики системи забезпечення якocтi). Якість результату освітнього 
процесу відображає відповідність рівня підготовки випускників вимогам стандартів. Система 
забезпечення якocтi складається зі змісту ocвіти, рівня підготовки тих, хто навчається, виклада-
цьких кадрів, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення, використовування 
освітніх технологій тощо.

5.
Р. Зуб’як [8] Якість освіти є характеристикою системи освіти, яка відображає відповідність організованого 

процесу, досягнутих результатів та самої системи цілям, соціальним нормам, стандартам освіти, 
потребам споживачів.

6.
К. Коваль [9] Якість освіти одні розглядають як суспільний ідеал освіченості людини; другі як результат її 

навчальної діяльності; треті як процес організації навчання та виховання; четверті як критерії функ-
ціонування освітньої системи.

7.

О. Локшина [10] Якість освіти – це суспільна характеристика, а не предмет змагання чи політичний аргумент в оці-
нюванні розвитку держави на конкретному етапі її становлення. Тому суб’єкти освітнього процесу 
по-різному оцінюють його якість, зокрема через такі поняття, як «суспільний ідеал освіченості 
людини»; «процес організації навчання і виховання»; «результат навчальної діяльності»; «критерій 
функціонування освітньої системи». Якість освіти не може бути забезпечена ні на локальному, ні 
на загальнодержавному рівні без належної системи управління. 

8.

Ю. Романенко [11] У широкому сенсі якість освіти – це збалансована відповідність процесу, результату та освітньої 
системи меті, потребам і соціальним нормам (стандартам) освіти. У вузькому розумінні якість 
освіти зводиться здебільшого до переліку вимог до особистості, освітнього середовища й системи 
освіти, яка реалізує їх на певних етапах навчання.

9.
П. Саух [12] Якість освіти – це багатовимірна модель соціальних норм і вимог до особистості та освітнього 

середовища, в якому відбувається розвиток особистості, та системи освіти, яка реалізує їх на всіх 
етапах навчання людини. 

10.
М. Тализін [13], 
А. Токман, 
І. Распотнюк [14] 

Якість освіти – це комплекс характеристик освітнього процесу, зокрема, якість потенціалу досяг-
нення мети освіти, якість процесу формування та якість результату освіти, що сприяють форму-
ванню особистісної компетентності. 

11.
Т. Хоруженко [15] Якість освіти відображає ступінь відповідності сукупності властивостей освітнього процесу та його 

результату певним нормам (стандартам) освіти. Результативною категорією якості освіти є якість 
підготовки фахівців, яка виявляється у певному комплексі компетенцій випускника.

Таблиця 1
Трактування поняття «якість освіти» у науковій літературі
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– формування академічної культури, дотри-
мання професійних та етичних стандартів учасни-
ками освітнього процесу, запобігання порушенням 
академічної доброчесності; 

– визнання закладу вищої освіти в освітньому 
середовищі, підвищення його іміджу та рейтинго-
вих позицій серед освітніх установ.

Натепер підвищення якості освіти та освіт-
нього процесу залежить від ефективності рефор-
мування системи вищої освіти загалом та запро-
вадження сучасних систем управління якістю 
надання освітніх послуг кожним закладом вищої 
освіти зокрема.

Якщо вирішення проблем реформування 
галузі вищої освіти загалом майже повністю пере-
буває в компетенції державних органів влади, то 
питання модернізації СУЯ надання навчальних 
послуг – компетенція і завдання самих закладів 
вищої освіти [20, с. 6]. 

Однак, вирішуючи проблеми модернізації 
СУЯ надання навчальних послуг, усі ЗВО повинні 
дотримуватись вимог чинного законодавства, 
прийнятих державних стандартів та обов’язкових 
міжнародних рекомендацій.

При цьому потрібно враховувати, що основними 
світовими тенденціями в галузі забезпечення яко-
сті освітніх процесів є: 

– розробка єдиних критеріїв і стандартів гаран-
тії якості освіти (як приклад, документ «Стандарти 
і Директиви для агентств гарантії якості у вищій 
освіті на території Європи»); 

– створення і впровадження систем якості ЗВО 
на базі різних моделей системи якості, включно 
з вимогами і рекомендаціями міжнародних стан-
дартів ISO 9000, європейської моделі ТОМ тощо; 

– створення, розвиток і гармонізація націо-
нальних систем акредитації освітніх програм до 
вимог європейських країн; 

– використання як процедур зовнішнього контр-
олю освітнього процесу і його результатів на базі 
національних систем акредитації та атестації, так 
і внутрішньої самооцінки з використанням різних 
моделей [20, с. 7].

Запровадження цілісної системи управління 
якістю у закладах вищої освіти має: 

– враховувати особливості управління якістю 
освіти у ЗВО; 

– узгоджувати державні стандарти з особли-
востями управління якістю освіти у ЗВО; 

– створювати дієвий зв’язок між усіма суб’єк-
тами управління якістю освіти у ЗВО; 

– вдосконалювати внутрішню нормативну 
документацію з управління якістю освіти у ЗВО.

На нашу думку, визначальним складником сис-
теми управління якістю (СУЯ) закладу вищої освіти 
є система внутрішнього забезпечення якості освіт-
ньої діяльності та якості вищої освіти (система вну-
трішнього забезпечення якості – СВЗЯ).

Організаційно-методичні елементи системи 
внутрішнього забезпечення якості закладу вищої 
освіти наведені нами на рис. 1.

Мета системи внутрішнього забезпечення яко-
сті полягає у підвищенні ефективності управління 
якістю освіти у закладі вищої освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти закладу 
освіти ґрунтується на таких принципах:

– відповідності європейським і національним 
стандартам якості вищої освіти;

– максимального задоволення вимог та очіку-
вань стейкхолдерів;

– автономії ЗВО, яка сприяє забезпеченню 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

– лідерства та персональної відповідальності 
керівників усіх рівнів; 

– системного підходу до процесів освітньої 
діяльності та вищої освіти;

– професіоналізму та компетентності науко-
во-педагогічних працівників та інших співробітни-
ків ЗВО;

– постійного моніторингу та підвищення яко-
сті освітнього процесу;

– студентоцентрованого навчання на основі 
компетентнісного підходу;

– залучення здобувачів вищої освіти, робото-
давців та інших зацікавлених сторін до процесу 
забезпечення якості;

– відкритості інформації на всіх етапах забез-
печення якості;

– прозорості та логічності процесів прийняття 
рішень;

– академічної доброчесності та наукової 
етики.

Зазначені принципи тісно пов’язані між собою, 
а зміст і прояв одного з них іноді визначає й фор-
мулювання іншого. Дотримання принципів сис-
теми внутрішнього забезпечення якості у закладі 
вищої освіти забезпечує її відповідність сучасним 
тенденціям і перспективам розвитку вищої освіти 
в Україні та в світі та ефективність функціону-
вання системи управління якістю.

СВЗЯ закладу вищої освіти передбачає реалі-
зацію таких функцій: 

– аналітико-прогностичної, що передбачає 
аналіз можливості ліцензування нових спеціаль-
ностей; аналіз навчально-методичного забезпе-
чення освітніх компонент; аналіз пропозицій з 
питань підвищення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти; аналіз пропозицій з роз-
робки та супроводження освітніх програм, їхньої 
структури та змісту; аналіз стану зв’язків струк-
турних підрозділів зі стейкхолдерами, зокрема 
роботодавцями; маркетингову діяльність, спря-
мовану на вивчення попиту роботодавців на 
фахівців за визначеними освітніми програмами; 
розроблення нормативних документів ЗВО з 
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Рис. 1. Організаційно-методичні елементи системи внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти
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питань забезпечення якості на підставі моніто-
рингу змін у законодавстві;

– планування, що передбачає перспективне та 
поточне планування графіка ліцензування спеці-
альностей та акредитації освітніх програм; пла-
нування заходів, спрямованих на удосконалення 
внутрішньої системи забезпечення якості освіт-
ньої діяльності та якості вищої освіти;

– регулятивно-консультативної, що перед-
бачає залучення стейкхолдерів до формування 
освітніх програм та аналізу якості професійної під-
готовки здобувачів вищої освіти; надання консуль-
тативних послуг щодо підготовки ліцензійних та 
акредитаційних справ; проведення науково-мето-
дичних заходів (семінарів, конференцій) з питань 
забезпечення якості вищої освіти; розробку реко-
мендацій щодо планування структурними підроз-
ділами закладу вищої освіти роботи із забезпе-
чення якості вищої освіти та освітньої діяльності 
на навчальний рік;

– контрольно-діагностичної, що передбачає 
аналіз відповідності змісту освітніх програм стан-
дартам вищої освіти, моніторинг стану працев-
лаштування та кар’єрних траєкторій випускників 
за спеціальністю, контроль за якістю підготовки 
та оформлення ліцензійних й акредитаційних 
справ, контроль за врахуванням рекомендацій та 
зауважень після акредитації, контроль за дієвістю 
внутрішньої системи забезпечення якості освіт-
ньої діяльності та якості вищої освіти, контроль за 
станом навчально-методичної та обліково-звітної 
документації на факультеті (інституті, кафедрі), 
контроль реалізації освітніх програм, моніторинг 
та їх періодичний перегляд, моніторинг якості 
навчально-методичного забезпечення, моніторинг 
якості науково-педагогічної діяльності професор-
ського викладацького складу ЗВО, моніторинг 
якості та успіхів навчання здобувачів вищої освіти, 
опитування роботодавців про якість підготовки 
випускників ЗВО, опитування випускників щодо 
якості освітньої програми, опитування науково-пе-
дагогічних працівників та здобувачів вищої освіти 
щодо якості освітньої діяльності, підготовку уза-
гальнених інформаційно-аналітичних матеріалів 
за результатами моніторингу роботи структурних 
підрозділів [21].

Усі функції взаємопов’язані і взаємно зумовлю-
ють одна одну, створюючи єдиний управлінський 
цикл якості вищої освіти. 

Запровадження системи внутрішнього забез-
печення якості у закладі вищої освіти спрямоване 
на вирішення таких завдань:

– підвищення якості вищої освіти та її 
відповідність сучасним європейським стан-
дартам на основі ефективного використання  
потенціалу ресурсів кожного підрозділу ЗВО, 
координації та консолідації зусиль усіх суб’єктів 
освітнього процесу;

– розроблення стратегії, політики та процедур 
забезпечення якості освітніх програм, що реалізу-
ються, імплементація студентоцентрованого під-
ходу в проєктуванні та реалізації освітніх програм;

– створення умов для всебічного розвитку 
особистості і самоактуалізації здобувачів вищої 
освіти через реалізацію завдань гуманізації нав-
чання і виховання;

– безперервне вивчення, прогнозування та 
максимальне врахування вимог до якості вищої 
освіти всіх зацікавлених сторін;

– постійне вдосконалення освітнього процесу, 
процесів управлінської діяльності керівництва, 
запровадження у закладі вищої освіти демокра-
тичних принципів управління, сучасних навчаль-
но-виховних та управлінських технологій;

– інтеграція навчального процесу з наукою 
та інформаційними технологіями, впровадження 
інноваційних технологій особистісно зорієнтова-
ного навчання здобувачів вищої освіти; 

– розвиток та підвищення професіоналізму 
науково-педагогічних працівників та інших спів-
робітників, їх відповідальності й компетентності 
у сфері якості освітнього процесу шляхом ство-
рення умов для професійного зростання та підви-
щення кваліфікації;

– неухильне виконання вимог системи управ-
ління якістю всіма керівниками і співробітниками і 
безперервне її удосконалення;

– постійне здійснення моніторингу якості 
освітнього процесу, запровадження кваліметрич-
них методик і процедур, посилення функцій контр-
олю, удосконалення засобів оцінки якості освіти;

– прийняття науково обґрунтованих управ-
лінських рішень, спрямованих на підвищення яко-
сті освітньої діяльності та якості вищої освіти на 
основі аналізу повної та об’єктивної інформації.

Система внутрішнього забезпечення якості 
реалізується через виконання визначених, розро-
блених та запроваджених процедур:

– розроблення стратегії забезпечення якості 
освітньої діяльності та вищої освіти;

– організації системи забезпечення якості 
освітньої діяльності та вищої освіти;

– перегляду освітніх програм з визначеною 
періодичністю та постійним моніторингом;

– формування системи відповідальності всіх 
структурних підрозділів та співробітників за забез-
печення якості;

– залучення здобувачів вищої освіти до забез-
печення якості;

– щорічне оцінювання науково-педагогічних 
працівників та регулярне оприлюднення результа-
тів таких оцінювань на офіційному вебсайті;

– забезпечення підвищення кваліфікації нау-
ково-педагогічних працівників;

– забезпечення наявності необхідних ресур-
сів для організації освітнього процесу;



ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

34

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2 
 
 

 

УНІВЕРСИТЕТ 

Рада з якості 

Відділ моніторингу якості освіти та 
акредитації 
Навчальний відділ 
Науковий відділ 
Центр міжнародної освіти та співпраці 
 
 

Органи студентського самоврядування 
Консультативна рада роботодавців 
Інші зовнішні стейкхолдери 
 

Відповідальні за освітні компоненти 
(науково-педагогічні працівники) 

Здобувачі вищої освіти 

Інші зовнішні 
стейкхолдери 

Органи студентського 
самоврядування 

Роботодавці 

Проректори Вчена рада Ректор 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

Кафедри Гаранти освітніх програм 

Робочі групи з якості 

Декан (директор) 

ФАКУЛЬТЕТИ (ІНСТИТУТ) 

Вчена рада 

Комісія з якості 

Рис. 2. Структура системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЗВО
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– забезпечення наявності інформаційних сис-
тем для ефективного управління освітнім процесом;

– забезпечення публічності інформації про 
освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

– забезпечення функціонування ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату;

– втілення політики в сфері якості, її моніто-
ринг та перегляд.

Таким чином, система внутрішнього забезпе-
чення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти формується з використанням системи про-
цедур, які характеризуються єдністю та повнотою. 

Проте побудувати систему внутрішнього 
забезпечення якості у ЗВО означає не лише 
розробити та впровадити систему процесів та 
процедур із забезпечення якості освіти, до яких 
залучені всі працівники, а й сформувати певну 
організаційну структуру, яка є сукупністю струк-
турних підрозділів та колегіальних органів, що 
забезпечують якість освітньої діяльності та якість 
вищої освіти закладу освіти шляхом реалізації 
покладених на них функцій.

Структура системи внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
закладу вищої освіти наведена на рис. 2.

Особливе місце у вдосконаленні системи 
управління якістю закладу вищої освіти посідає 
процедура оцінювання СВЗЯ, яка має проводи-
тися за такими напрямами, як:

– політика в сфері якості;
– розроблення і затвердження освітніх  

програм;
– процедура внутрішньої експертизи освітніх 

програм у ЗВО;
– студентоцентроване навчання, викладання 

та оцінювання;
– зарахування, досягнення, визнання та атес-

тація здобувачів вищої освіти;
– викладацький склад;
– поточний моніторинг і періодичний перег-

ляд освітніх програм;
– моніторинг успішності та навчальних досяг-

нень здобувачів вищої освіти.
Для цього розробляється система індикаторів 

та показників оцінки СВЗЯ та для проведення моні-
торингу застосовуються засоби опитування всіх 
суб’єктів освітнього процесу та зацікавлених осіб.

Отже, для імплементації вимог чинного зако-
нодавства у сфері вищої освіти виникає необхід-
ність запровадження сучасних систем управління 
якістю надання освітніх послуг кожним закладом 
вищої освіти.

Висновки і пропозиції. Різні підходи до тракту-
вання поняття «якість освіти» свідчать про багато-
аспектність та різноплановість наукових поглядів 
з урахуванням двох аспектів: першого як резуль-
тату освіти, другого як освітнього процесу.

Предметом наукових дискусій є також сутність 
поняття «якість вищої освіти», хоча більшість уче-
них розглядає його за трьома складниками: щодо 
якості результату, щодо якості освітнього процесу 
та щодо якості освітньої системи. 

На нашу думку, визначальним складником 
системи управління якістю закладу вищої освіти, 
що забезпечує її безперервне удосконалення, є 
система внутрішнього забезпечення якості освіт-
ньої діяльності та якості вищої освіти (система 
внутрішнього забезпечення якості). Запропоновані 
нами організаційно-методичні елементи системи 
внутрішнього забезпечення якості закладу вищої 
освіти дадуть змогу створити сучасне освітнє 
середовище, залучити всіх учасників освітнього 
процесу до його вдосконалення, забезпечити 
співпрацю із зовнішніми стейкхолдерами для під-
вищення довіри до закладу вищої освіти та його 
конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

У подальших дослідженнях планується розгля-
нути індикатори та показники оцінки системи вну-
трішнього забезпечення якості та методику про-
ведення моніторингу ступеня відповідності форм, 
методів навчання та викладання принципам ака-
демічної свободи та студентоцентрованого підходу 
в навчанні; моніторингу потреб та ступеня задово-
лення здобувачів вищої освіти наданням освітніх 
послуг та роботою структурних підрозділів закладу 
вищої освіти; моніторингу рівня обізнаності щодо 
процедур дотримання академічної доброчесності, 
її популяризації в академічному середовищі та 
заходів щодо реагування на прояви академічної 
недоброчесності; моніторингу рівня реагування на 
прояви академічної недоброчесності та нульової 
толерантності до академічної недоброчесності у 
ЗВО; моніторингу рівня об’єктивності оцінювання 
контрольних заходів; моніторингу рівня залучення 
студентів до розробки і перегляду освітніх про-
грам; моніторингу ступеня задоволеності студентів 
організацією процесу практичної підготовки та від-
повідністю підприємства – бази практики вимогам 
програми практики; моніторингу визначення рівня 
навантаження студентів, моніторингу визначення 
рівня реалізації права на вибір навчальних дис-
циплін та можливості формування індивідуальної 
освітньої траєкторії тощо.
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Barna M., Medvid L. Basic principles of forming the system of internal quality assurance in higher 
education institution

The article is devoted to one of the current problems of higher education – the formation 
of a quality management system of higher education institutions. Different approaches to the interpretation 
of the essence of the quality of education have shown. This concept is quite ambiguous and difficult 
to interpret, and most scholars invest in this concept the meaning of two aspects: the first as a result 
of education, the second as an educational process. At the same time, it was researched that the subject 
of scientific discussions is also the essence of the concept of “quality of higher education”, although most 
scholars consider it in three components: the quality of results, the quality of the educational process 
and the quality of the education system.

It is noted that high-quality higher education should be characterized primarily by a high level of knowledge, 
skills, abilities and competencies of graduates of various educational programs, and the depth of personal 
development of future professionals.

For the majority of higher education institutions, the modern management model of quality education 
implements in line with international standards of quality higher education with current legislation 
and to improve competitiveness in the educational market. We summarized the research of scientists 
and took into account the experience of organizing a quality management system at Lviv University 
of Trade and Economics. We have identified the main parameters of the quality of higher education 
and the educational process. The research identified organizational and methodic elements of the system 
of internal quality assurance in higher education institutions, which include: the purpose of the system 
of internal quality assurance, principles, functions, tasks and procedures that are closely related, 
and the content and manifestation of these elements determine the formulation of the other.

The system of internal quality assurance in higher education institutions doesn’t mean only to develop 
and implement a system of processes and procedures for quality assurance of education, which involves 



2020 р., № 71, Т. 2.

37

all employees, but also to form a certain organizational structure, which is a set of structural units 
and collegial bodies, which provide the quality of educational activity and quality of higher education 
the educational institution by implementing the functions assigned to them. The structure of the system 
of internal quality assurance of educational activity and quality of higher education of higher education 
institution is offered.

Key words: quality of education, quality of higher education, quality management system, system of internal 
quality assurance.


