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Вирішення проблеми управління якістю освіти  викликає необхідність створення в навча-

льному закладі автоматизованої системи для аналізу якості навчального процесу, яка дозволя-
тиме проводити контроль навчального процесу не тільки з окремих дисциплін, а охоплюватиме 
моніторинг якості всіх існуючих дисциплін в масштабах декількох груп за період екзаменацій-
ної сесії, навчального року або всього курсу навчання [1]. 

Для характеристики процесу автоматизованого управління якістю процесів навчального 
закладу  розглядається його принципова схема (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема автоматизованого управління якістю навчального закладу 

Процес управління якістю навчального закладу (НЗ) характеризується взаємодією двох 
складових: управлінської підструктури (управлінської системи, суб’єкта) та підструктури, 
якою управляють (керованої системи, об’єкта) [2]. Єдність і взаємозв’язок цих складових за-
безпечується зворотним зв’язком інформаційних потоків через інформаційно-аналітичний мо-
дуль (ІАМ). 

Зовнішня інформація про стан керованого об’єкта, його оточення, його внутрішніх і про-
міжних змінних надходить до суб’єкта управління через вхід Х. Основним завданням суб’єкта 
управління є вироблення та прийняття управлінського рішення. Внаслідок цих дій з’являється 
розпорядча інформація, яка через вихід Х і вхід Y системи автоматизованого управління якістю 
навчального закладу (САУЯНЗ) надходить до об’єкта управління. На основі цієї інформації 
об’єкт одержує завдання, шляхом виконання яких реалізується управлінське рішення. Через 
вихід Y об’єкт надає інформацію про виконання. Ця інформація по каналу зворотного зв’язку 
через вхід Z надходить у спеціальний підрозділ — інформаційно-аналітичний модуль, де про-
водиться порівняння наявних і запланованих результатів реалізації рішення. Наявний стан 
об’єкта оцінюється в контексті наявного стану факторів зовнішнього, внутрішнього середови-
ща і проміжних факторів, які впливають на діяльність об’єкта і потребують його наступного 
регулювання. Інформація про оточення надходить до ІАМ по чисельних каналах: вхід Z1, вхід 
Z2, вхід Z 3. Перероблена оціночно-аналітична інформація через вихід Z знову надходить на вхід Х. 

Алгоритм оцінки якості процесу навчання за наслідками екзаменаційної сесії можна сфор-
мулювати таким чином [1]. 
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Хай i-й семестр навчального процесу в групі, Gi
lp={f1, f2, … fn}, що навчається за напрямом 

p на l-му курсі, характеризується реляційним відношенням ri зі схемою Ri
lp(F, Ai
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зультати атестацій з вивчення дисциплін за i-у сесію. Необхідно побудувати множину Bi
lp{bi

1, 
bi

2, … bi
m}, де bi

1, bi
2, … bi

m  — найменування дисциплін, з яких відбулося порушення стабільно-
сті навчального процесу. 

Розв’язання поставленої задачі полягає у побудові X -, S-, np  — контрольних карт і гісто-
грам розподілу оцінок за дисциплінами і подальшій їх інтерпретації за алгоритмом (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм розв’язання задачі оцінювання якості навчального процесу 

Контрольні карти відображають характер зміни показника якості навчання з дисциплін. 
Крім оцінки якості навчального процесу при реалізації САУЯНЗ за заздалегідь визначени-

ми критеріями проводиться оцінювання навчального закладу за фактичними показниками з ви-
користанням сучасних програмних засобів. При цьому реалізується інформаційна технологія, 
що забезпечує вплив на освітній процес з корегуючим зворотним зв’язком, який базується на 
результатах вимірювань, що проводяться протягом всього періоду навчання студента. Резуль-
тати конкретного вимірювання впливають на зворотний зв’язок, а одержаний у результаті кон-
тролю статистичний матеріал дає цілком достовірну інформацію про те, наскільки освітній 
процес в цілому добре функціонує і як його можна поліпшити, а значить, управляти його якіс-
тю.  

Основу програмного середовища моделі складає комплекс оригінальних розробок: 
— АС оперативно-диспетчерського управління; 
— АСУ фінансово-економічним та матеріально-технічним забезпеченням; 
— АСУ персоналом “Кадри”; 
— АСУ “Канцелярія”; 
— АРМ “Науково-методичне та інформаційне забезпечення”, в тому числі освітній портал 

з наочних посібників; 
— АСУ НП: підсистема підтримки прийняття рішень; 
— АСУ НП: підсистема кваліметричних вимірювань; 
— АСУ НП: підсистема відновлення та контролю знань; 
— АСУ НП: підсистема прогнозування освітніх послуг. 
В основу моделі закладені принципи стратегічного управління якістю освіти: 
— багатовимірний моніторинг і оцінка якості процесів, вхідних та вихідних даних цих 

процесів; 
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— пошук еталонів, тобто пошук  конкурентних (НЗ, кафедра/циклова комісія, спеціаль-
ність) і функціональних (процеси прийому абітурієнтів, дистанційне навчання, бухгалтерський 
облік і т.п.) лідерів у системі освіти;  

— стратегічне планування і розгортання тактичних планів по підрозділах НЗ з метою без-
перервного поліпшення якості освітніх процесів і процесів управління, які дозволяють колек-
тиву співробітників і студентів наближатися або до “бездефектного” виробництва продукції і 
послуг вищої школи;  

— управління процесами; 
— аналіз результатів виконання планів і коректування завдань або ресурсів; 
— безперервне навчання співробітників НЗ у цілому. 
Технологія передбачає чітке виділення основних процесів і дроблення цих процесів на пі-

дпроцеси з конкретизацією: 
— виконавців процесів; 
— постачальників вхідних даних; 
— споживачів  вихідних даних (результатів); 
— показників якості “входу” і методики їх вимірювання;  
— показників якості “виходу” і методики їх вимірювання;  
— показників якості процесу і методики їх вимірювання;  
— показників якості ресурсів і методики їх вимірювання. 
Модель орієнтована на створення комплексної автоматизованої системи управління якістю 

процесів у НЗ з використанням концепції стратегічного управління якістю освіти і сучасних 
інформаційних технологій. 
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