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1. Тенденції в освітянській сфері

та актуальність

Системи управління якістю



Тенденції в освітянській сфері

Підвищується конкуренція на 

ринку освітніх послуг, зростають 

вимоги роботодавців до молодих 

фахівців. 

Щорічно на 8–9% зменшується 

кількість абітурієнтів, частина з 

яких (15–20 тис. лише у 2016 

році) виїхали на навчання за 

кордон.

Інтеграція України в європейський освітній

простір вимагає уніфікації процесів

забезпечення якості освіти.



Тенденції в освітянській сфері

Посилення конкуренції між вишами України 

на ринку освітніх послуг обумовлено стабільним 

зменшенням кількості абітурієнтів при значній 

кількості самих вишів.

В Україні у 2014/15 н.р. функціонувало 277 ВНЗ, 

а у 2015/16 н.р. – 288 ВНЗ ІІІ–IV рівня акредитації 

(без урахування зони АТО), при цьому навчалося:

2013/14 н.р. – 1723,7 тис. студентів 

(випущено 485,1 тис. фахівців);

2014/15 н.р. – 1438,0 тис. студентів 

(випущено 405,4 тис. фахівців); 

2015/16 н.р. – 1375,2 тис. студентів 

(випущено 374,0 тис. фахівців)*

*http://www.ukrstat.gov.ua/



Спостерігається обґрунтований перехід від
процедур зовнішнього контролю якості
діяльності закладів освіти (на базі
національних систем ліцензування та
акредитації) до постійної внутрішньої
самооцінки і самовдосконалення ВНЗ за
допомогою Системи управління якістю.

Актуальність

Системи управління якістю

СМЯ повинна бути дієвим 

механізмом укріплення 

конкурентоспроможності ВНЗ.



Основні цілі впровадження Системи 

управління якістю у ВНЗ:

 Чітке структурування всіх процесів

університету та їх детальна регламентація;

 Запровадження процедур взаємозв'язку із

замовниками (роботодавцями, студентами та

іншими зацікавленими сторонами);

 Уникнення дубляжу функцій, поліпшення

документообігу, орієнтація на потреби ринку,

підвищення якості освітніх послуг;

 Систематичний моніторинг та проведення

коригувальних дій.

Збільшення «коефіцієнту корисної дії»



Стандарт ISO 9001 

ISO 9001 – єдиний міжнародний стандарт,

на відповідність якому можна сертифікувати

СМЯ будь-якої організації.

Принципи і вимоги ISO 9001 загальновизнані

у світі. Якщо заявити про наявність сертифікату,

нас зрозуміють у будь-якій країні світу.

СМЯ за моделлю ISO 9001 довела свою

корисність, про що свідчить статистика.



Система управління якістю за моделлю
цього стандарту вже впроваджена у понад
1,23 млн організацій у 188 країнах світу.

В Україні сертифіковано близько 1300
організацій, з них 25–30 вишів.

Сертифікат, виданий незалежним органом, 

підтверджує виконання вимог ISO 9001 та 

спроможність організації систематично 

визначати і виконувати вимоги замовників,  

а також нормативні вимоги.



2. Побудова Системи  управління якістю 

освітньої діяльності в НТУ “ХПІ”



1. Чітке структурування всіх процесів Університету, їх

деталізація та нормативна регламентація. Розбудова

алгоритмів комунікації між замовниками та

споживачами освітніх послуг.

2. Розробка, апробація та впровадження критеріїв оцінки

якості надання освітніх послуг з метою проведення

систематичного моніторингу та за потреби

коригувальних дій, спрямованих на:

мотивацію персоналу, 

підвищення якості управління,

 підвищення рівня прозорості зон відповідальності, 

зменшення рівня невідповідностей у роботі структурних

підрозділів,

підвищення культури та продуктивності праці.

Основні цілі побудови та впровадження 

Системи управління якістю освітньої 

діяльності в НТУ “ХПІ”:



Етапи побудови Системи управління 

якістю освітньої діяльності у НТУ “ХПІ”

1. Створення Відділу забезпечення якості освітньої діяльності

(Наказ Ректора № 370 ОД від 30.08.2016 р.)

2. Введення до структури Університету постійно діючого

робочого органу – Ради з якості, а також затвердження її складу

(Наказ Ректора № 182 ОД від 16.03.2017 р.)

3. Призначення Представником керівництва з якості проректора

з науково-педагогічної роботи проф. Мигущенка Руслана

Павловича (Наказ Ректора № 230 ОД від 14.04.2017 р.)

4. Нормативна регламентація роботи з побудови Системи

управління якістю освітньої діяльності у НТУ “ХПІ” (Наказ

Ректора № 230 ОД від 14.04.2017 р.)

5. Розробка та узгодження детального алгоритму впровадження

Системи управління якістю освітньої діяльності у НТУ “ХПІ”:

5.1. алгоритм побудови Системи управління якістю,

5.2. алгоритм впровадження Системи управління якістю.



МІСІЯ НТУ «ХПІ»

Місія Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут» - надання

якісних освітніх послуг, спрямованих на підтримку

динамічного розвитку ключових галузей народного

господарства, вітчизняної економічної системи та

суспільства, основу яких закладено науковими

здобутками провідних українських та зарубіжних

вчених. Проведення міждисциплінарних наукових

досліджень на вищому рівні в умовах масштабної

розбудови міжнародних зв’язків та розвитку

кооперації між багатьма країнами світу, зокрема у

галузі наукомістких секторів промисловості та

управління синергетичними соціальними системами, а

також прийняття та реалізація інноваційних рішень у

суспільстві, яке сьогодні безпосередньо приймає

активну участь у цивілізаційних трансформаціях,

зокрема у царині культури, освіти, науки та техніки.



БАЧЕННЯ НТУ “ХПІ”

Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут» - сучасний осередок освіти, культури, науки та техніки -
провідний науково-дослідницький університет України, який за рівнем
надання освітніх послуг, унікальним соціокультурним середовищем та
інфраструктурою відповідає міжнародним стандартам завдяки обраній
керівництвом Університету концепції «SMART UNIVERSITY».
S - стратегія:
Залучення зовнішніх інвестицій для реалізації стратегічних завдань, які стоять
перед Університетом, регіоном та країною, розбудова багатовекторного
міжнародного співробітництва.
M - максимум інновацій:
Реалізація нових механізмів співробітництва з провідними установами та
організаціями, що спрямовані на розробку інноваційних рішень не тільки для
Університету, але й для регіону та нашої країни в цілому.
A – відкритість та толерантність:
Розробка та надання освітніх послуг у форматі безперервного навчання («Life
Long Learning»), із застосуванням сучасних освітніх технологій, реалізація
проектів подвійних дипломів, модернізація інфраструктури та втілення
отриманих наукових здобутків у практику.
R – розвиток особистості:
Створення сприятливих умов для всебічного розвитку особистості студентів,
аспірантів та співробітників Університету. Реалізація програми заохочень та
преміювання видатних представників Університету за високі досягнення у
навчанні, роботі, розвитку наших культурних та спортивних традицій.
T – творчий підхід:
Ліквідація бюрократичних перепон та адміністративних колізій шляхом
реалізації на практиці процесного підходу до управління Університетом,
дотримуючись вітчизняних та міжнародних стандартів культури праці з
метою сприяння творчому процесу роботи у рамках інноваційних технологій.



Якість освіти – запорука успіху для наших випускників
та справа честі для нас

Політика Університету у сфері якості спрямована на
забезпечення якості надання освітніх послуг на всіх її етапах з
постійним поліпшенням та гарантованим задоволенням потреб та
очікувань споживачів із використанням ефективного зворотного
зв’язку із замовниками, випускниками та студентами.

Стратегічні цілі у сфері якості – створення стійкої довіри до
Університету та якості підготовлених фахівців, компетенції яких
відповідають потребам особистості, суспільства і держави.

Основні напрями політики Університету у сфері якості.
1. Розвиток та удосконалення системи внутрішнього
забезпечення якості:
– моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм. Урахування 
потреб споживачів освітніх послуг, вимог роботодавців і партнерів та 
ринку праці;
– оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників та оприлюднення результатів;
– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників;
– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації
освітнього процесу;
– постійний розвиток інфраструктури, удосконалення навчально-
методичної та матеріально-технічної бази Університету, а також
соціальної підтримки студентів і співробітників;

ПОЛІТИКА І ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ НТУ “ХПІ”



– запровадження та удосконалення інформаційних систем для
ефективного управління освітнім процесом;
– забезпечення публічності інформації;
– створення та удосконалення ефективної системи запобігання і
виявлення академічного плагіату.
2. Запровадження Системи управління якістю в Університеті:
– планування на рівні вищого керівництва;
– чітке виконання вимог внутрішніх документів Системи управління
якістю. Систематизація і документальне оформлення діяльності у
вигляді методик, протоколів, інструкцій тощо з використанням
стандартизації, у тому числі і міжнародних стандартів з управління
якістю;
– регулярні перевірки, вивчення зворотного зв’язку і коригування
дій;
– безперервне навчання персоналу засобам і методам управління
якістю.
3. Зміцнення провідного місця Університету в світовому
освітянському просторі за рахунок:
– підвищення представницького іміджу НТУ “ХПІ” у суспільстві як
надійного партнера на ринку освітніх послуг шляхом інтеграції
освітнього процесу з науковою та виробничою діяльністю, розвитку
корпоративної культури Університету;
– розвиток фундаментальної і прикладної науки та наукових шкіл у
напрямку інноваційної діяльності;
– створення конкурентоспроможної науково-технічної продукції і
наукомістких технологій;

ПОЛІТИКА І ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ (продовження)



– збільшення обсягів і розширення сфери науково-дослідної та
інноваційної діяльності Університету як основи для залучення
додаткових ресурсів;

– збільшення доходів Університету за рахунок розширення освітньої
діяльності, у тому числі цільової підготовки кадрів, трансферу
технологій, дистанційного навчання тощо;

– забезпечення якості знань абітурієнтів та студентів через
удосконалення процедур довузівської підготовки, вхідного
відбору і створення позитивної мотивації студентів до навчання;

– підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації;

– інтеграція освітнього процесу та наукових досліджень і розробок,
активного партнерства у системі національного і міжнародного
співробітництва. Розвиток зв’язків із підприємствами,
навчальними та науковими центрами України, Європи та світу;

– виявлення талановитої молоді, її підтримки та сприяння
стажуванню у провідних зарубіжних університетах.
Керівництво Університету забезпечує доведення цієї Політики у

сфері якості до усього персоналу НТУ “ХПІ”. Реалізація Політики
забезпечується на всіх рівнях управління та може піддаватися
аналізу і перегляду в разі потреби.

У реалізації політики у сфері якості бере участь весь
персонал Університету в межах своєї компетенції. Кожен
співробітник несе відповідальність за якість своєї роботи.

ПОЛІТИКА І ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ (продовження)



3. Алгоритм побудови 

Системи управління якістю 

освітньої діяльності у НТУ “ХПІ”



Алгоритм побудови
Системи управління якістю:

Побудова та узгодження організаційної схеми НТУ “ХПІ”;

Розробка реєстру та карти процесів НТУ “ХПІ”;

Розробка та затвердження матриці розподілу

повноважень у Системі управління якістю НТУ “ХПІ”;

Призначення керівників, виконавців та відповідальних у

межах процесів;

Розробка нормативної документації.





Організаційна схема НТУ “ХПІ”

(проект)

Керівні органи



Ректорат



Служби та структурні підрозділи



Факультети, кафедри, лабораторії



НАШІ ДІЇ:

•Визначення усіх процесів та видів діяльності у Системі

управління якістю;

• НТУ «ХПІ», призначення керівників процесів;

•Організація роботи керівниками процесів з погодження

документів щодо процесів Системи управління якістю, описаних

Відділом забезпечення якості освітньої діяльності;

•Розробка Настанови з якості;

•Навчання керівництва і всього персоналу ВНЗ з метою набуття

компетентності щодо якості;

•Навчання внутрішніх аудиторів принципам і методам

здійснення аудиту.

Після закінчення робіт з цього напряму ми отримаємо

документи Системи управління якістю НТУ «ХПІ».

Наступним етапом буде реалізація плану-графіку

впровадження Системи управління якістю в НТУ «ХПІ», кінцевим

етапом якого буде проходження її сертифікації у Державному

підприємстві «Харківський регіональний науково-виробничий

центр стандартизації, метрології та сертифікації».



ЗАВДАННЯ:

Відділу забезпечення якості освітньої діяльності:

 Розробити Настанову з якості;

 Визначити усі процеси та види діяльності у Системі

управління якістю НТУ «ХПІ», а також призначити

керівників процесів;

 Разом з керівниками процесів організувати роботу з
розробки та погодження документів, що регламентують
процеси Системи управління якістю;

 Організувати роботу з призначення уповноважених з
якості в структурних підрозділах;

 Розробити та погодити з керівництвом проект Положення 
про уповноважених з якості в структурних підрозділах;

 Розробити методичні рекомендації та організувати
навчання персоналу з приводу Системи управління
якістю освітньої діяльності;

 Розробити та погодити з керівництвом проект Положення
про аудиторів Системи управління якістю освітньої
діяльності.



Керівникам структурних підрозділів:

 Сприяти роботі з розробки та погодження з

керівництвом документів Системи управління

якістю освітньої діяльності у рамках своїх

повноважень;

 Координувати свою роботу з Відділом забезпечення

якості освітньої діяльності.



4. Проект рішення 

Вченої ради



Затвердити:

 Місію, Політику і Цілі у сфері якості НТУ “ХПІ”;

 Розмістити Місію, Політику і Цілі у сфері якості НТУ

“ХПІ” на інформаційному ресурсі Університету;

 Узгодити організаційну схему НТУ “ХПІ” з

керівниками структурних підрозділів Університету,

визначити керівників процесів та видів діяльності

Системи управління якістю освітньої діяльності НТУ

“ХПІ”.



Дякую за увагу!


