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ВСТУП

Навчальна програма дисципліни „Управління якістю освітньої діяльності
навчального  закладу”  складена  відповідно  до  освітньої  програми  та
навчального плану підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти за
спеціальністю 073 Менеджмент. спеціалізації Управління навчальним закладом.

Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  є  теорія  і  практика
створення  і  впровадження  систем  якості  для  забезпечення  ефективної
діяльності навчальних закладів у вітчизняному освітньому просторі.

Міждисциплінарні  зв’язки:  „Менеджмент”,  „Економіка  підприємства”,
„Стратегічний  менеджмент”,  „Управління  персоналом”,  "Менеджмент
організацій”.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Базові  положення  та  етапи  формування  сучасних  систем  управління

якістю.
2. Теорія і практика управління якістю освіти.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою вивчення  навчальної  дисципліни  „Управління  якістю
освітньої діяльності навчального закладу” є  формування у студентів систему
знань щодо сучасного підходу з управління якістю у навчальних закладах. 

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  „Управління  якістю
діяльності навчального закладу” є: 

 систематизація інформації щодо теоретичних аспектів управління
якістю;
 засвоєння понятійного апарату у сфері управління якістю;
 формування чіткого уявлення про систему прикладних методів в
сфері управління якістю.

1.3. За результатами вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
 ключові поняття, категорії управління якістю;
 класичні та нові методи управління якістю; 
 принципи управління якістю;
 призначення та структуру стандартів з управління якістю;
 основні підходи до розроблення політики якості організації;
 документообіг в системі управління якістю;
 складові елементи систем управління якістю;
 специфіку  управління  якістю  освітньої  діяльності  навчального
закладу. 
вміти:



 розробляти  політику  навчального  закладу  в  галузі  управління
якістю;
 здійснювати моніторинг якості  освітньої  діяльності  навчального
закладу;
 розробляти структуру і основні положення “Керівництва з якості”;
 вибирати необхідні стандарти залежно від навчального закладу;
 розробляти  основні  елементи  систем  управління  якістю  за
моделями відповідних  стандартів для навчальних закладів. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин /4 кредити ECTS.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Базові положення та етапи формування сучасних систем управління

якістю

Тема 1. Базова концепція загального управління якістю.
Сутність  управління  якістю товарів  як  виду діяльності,  спрямованого  на

виконання вимог до їх якості.
Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.
Основні елементи стратегії TQM. Умови успішного впровадження TQM.
Промислова  логіка  загального  управління  якістю.  Японська  система

планування  необхідних  матеріалів  (MRP).  Західна  система  планування  з
урахуванням  моменту  перезамовлення  (ROP).  Системи  Just-In-Time  (JIT)  та
Just-In-Case (JIC).

Нові підходи до управління людськими ресурсами в умовах TQM.
Організація  навчання.  Розподіл  повноважень  та  якості  при  управлінні

людськими  ресурсами  в  умовах  TQM.  Теорія  постановки  цілей.  Реалізація
методів загального управління якістю в Україні.

Тема 2. Системи управління якістю.
Системний підхід до проблеми управління якістю продукції.
Моделі систем управління якістю: модель Фейгенбаума, модель Етінгера-

Сітінга, модель Джурана. Теорії Маслоу та Мак-Грегора.
Механізм управління якістю продукції.
Принципи та функції системи управління якістю продукції.
Комплексні  системи  управління  якістю  продукції.  Порядок  розроблення

галузевих та територіальних систем управління якістю. Впровадження систем
управління якістю на підприємствах України.

Система якості в стандартах ISO серії 9000.
Розроблення систем управління якістю освітньої діяльності.

Тема 3. Статистичні методи контролю якості та інструменти управління
нею.

Сутність  статистичних  методів  контролю  якості.  Порядок  збирання
інформації. Статистичний ряд і його характеристики.

Сім інструментів контролю якості: контрольний лист, гістограма, діаграма
розсіювання,  метод  стратифікації,  діаграма  Парето,  причинно-наслідкова
діаграма  (Ісікави),  контрольна  карта  Шухарта).  Принципи  їх  побудови  та
застосування. Вивчення статистичних методів контролю якості.

Інструменти  управління  якістю  та  процес  розгортання  функції  якості
(QFD). Модель профілю якості (за Н. Кано), його складові.



Ключові елементи та інструменти Розгортання Функції Якості. Концепція
Будинку Якості  та  етапи відстежування «голосу споживача» при  Розгортанні
Функції Якості. Зв'язок інструментів якості TQM та QFD.

Тема 4. Сертифікація систем якості підприємства.
Основні принципи проведення сертифікації систем якості підприємств.
Нормативна база для сертифікації систем якості: міжнародна, регіональна,

національна.
Етапи проведення сертифікації системи якості. Реєстр систем якості, його

структура та функції.
Міжнародна  система  визначення  результатів  оцінювання  систем  якості

ISO/IES. 
Європейський  союз  із  сертифікації  та  оцінювання  систем  якості.

Сертифікація  систем якості  в  Україні.  Аналіз  нормативних  документів  щодо
сертифікації систем якості в Україні.

Змістовий модуль 2
Теорія та практика управління якістю освіти

Тема 1. Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття „якість
освіти”.

Якість освіти як соціальна проблема:  світові підходи та бачення. 
Міжнародні моделі освітніх парадигм якості освіти. 
Реорганізація  освітянської  системи  у  вимірі  Болонської  декларації  як

показник європейського вибору держави. 
Основні критерії та показники якості освіти. Управлінське рішення в освіті.

Контролюючі засоби навчальних закладів. 
Стандартизоване  тестування  як  засіб  контролю  та  управління  якістю

освіти.  Ліцензування,  атестація  та  акредитація  закладів  освіти  в  системі
управління якістю. 

Управління якістю освіти як складова освітньої політики.

Тема 2. Моніторинг якості освітньої діяльності навчального закладу 

Структурні  складові  освітньої  діяльності  загальноосвітнього  навчального
закладу  як  соціально-педагогічної  системи.  Аналіз  досвіду  організації  і
проведення моніторингу якості  шкільної  освіти країн далекого та ближнього
зарубіжжя.  Стан  практичного  застосування  моніторингу  якості  освітньої
діяльності загальноосвітнього навчального закладу та зовнішнього незалежного
оцінювання  в  Україні.  Система  моніторингу  якості  освітньої  діяльності
загальноосвітнього  навчального  закладу.  Специфіка  моніторингових
досліджень щодо суб’єктів освітньої діяльності. Засоби здійснення моніторингу
якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання
Формою підсумкового контролю є іспит.

5. Засоби діагностики результатів навчання



Основними засобами діагностики результатів навчання є:
 усні відповіді на теоретичні питання;
 тести;
 ситуаційні завдання.
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