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Складові узагальненої моделі якості  

загальноосвітніх навчальних закладів 
 

Однією із основних задач реформи системи освіти є підвищення ефективності і якості 

управління на основі впровадження сучасних інформаційних технологій. Реалізацію даної 

задачі можуть забезпечити лише адекватні засоби вимірювання досягнутої якості освіти, 

виявлення факторів впливу, оцінювання ефективності освітніх програм і реформ. Виходячи 

з положень TQM-ідеології, управління якістю освіти розглядається як управління за 

пріоритетами якості: якості умов, якості процесу і якості результатів цього процесу. 

Ключовою ланкою в управлінні якістю освіти є навчальний заклад. Оскільки оцінювання 

якості здійснюється для потреб внутрішніх і зовнішніх споживачів, тому наведено різні 

моделі якості загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ). Представлення якості ЗНЗ у 

вигляді набору оцінок стану ресурсів, якості процесів і рівня результатів забезпечує 

можливість спрямувати зусилля ЗНЗ на покращення конкретної складової якості. 

Комплексна оцінка якості спрощує порівняння ЗНЗ зовнішніми споживачами. 
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Вступ 

Ключовою ланкою в управлінні якістю 

освіти є навчальний заклад, оскільки він несе 

відповідальність за якість освіти своїх 

випускників і може корегувати свою діяльність 

для досягнення високої якості освіти. Навчальні 

заклади на відміну від підприємств вимагають 

специфічних методів управління. Хоч навчальні 

заклади і використовують норми і стандарти, 

щодо навантаження учнів, змісту навчання, але 

їхня діяльність щодо реалізації навчального 

процесу майже не регламентується. Навчальний 

заклад і педагог самостійно вибирають методи 

своєї діяльності, які забезпечують, на їх думку, 

потрібний результат – якість освіти. Крім того, 

навчальний заклад не може дозволити собі 

відбраківку непридатної продукції. Тому мова 

може йти лише про створення умов, за яких 

висока якість буде невід’ємною частиною всього 

навчального процесу.  

Традиційна ідея якості освіти базується на 

відповідності стандарту освіти і не враховує в 

повній мірі інтереси учасників освітнього 

процесу. Виходячи ж з положень TQM-ідеології 

(Total Quality Management – TQM)  [1-4], якість 

освіти має розглядатися з позицій різних рівнів: 

 з позиції суб’єктів освітнього процесу з 

урахуванням ієрархії соціально 

значимих характеристик, параметрів; 

 з позиції навчального закладу, який надає 

комплекс послуг, адекватних вимогам державного 

освітнього стандарту, запитам особистості і 

суспільства з урахуванням прогнозу його 

діяльності в майбутньому. 

Питанням управління якістю вищої освіти 

із застосуванням принципів TQM-ідеології і 

оцінювання якості вищих навчальних закладів на 

основі кваліметричного підходу присвячено 

багато публікацій, зокрема, роботи [5-7], тоді як 

для загальної середньої освіти і ЗНЗ ці питання 

недостатньо висвітлені. Тому актуальною є задача 

створення моделей якості ЗНЗ, які задовольняли б 

потреби внутрішніх і зовнішніх споживачів. 

Узагальнені моделі 

Головна ціль політики держави в галузі 

освіти – це забезпечення розвитку якості людини. 

Одну з найпоширеніших моделей якості людини 

запропоновано в роботі 8. Внутрішня якість 

людини складається з шести взаємодіючих 

«блоків»: 

- системно-соціальна якість; 

- духовно-моральна якість; 

- ціннісно-світооглядна якість; 

- психолого-мотиваційна якість; 

- якість інтелектуального розвитку; 

- якість фізичного розвитку. 

Становлення і розвиток цих «блоків» 

відбувається під впливом трьох вкладених одна в 

одну «сфер»: «сфери» якості знань особистості, 
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«сфери» якості діяльності особистості і «сфери» 

якості культури особистості. Всі ці «сфери» 

визначають шлях впливу навчального, виховного 

і пізнавального процесів, а також процесу 

збереження здоров‘я. Саме ці процеси і є 

складниками освітнього процесу. 

Згідно з концептуальною моделлю якості 

системи [4] якість загальноосвітнього 

навчального закладу ЗНЗQ  має три складові: 

якість ресурсів .ресQ , якість процесів проц.Q  і 

якість результатів .резQ , і може розглядатися або 

як сукупність цих складових  

                                                    (1) 

 

(2) 

або бути функціонально пов‘язаною з ними 

 де 1k , 2k  і 3k  - вагові коефіцієнти. 

Представлення якості ЗНЗ у вигляді (1) 

надає інформацію окремо про стан ресурсів, 

якість процесів і рівень результатів, що 

забезпечує можливість спрямувати зусилля ЗНЗ 

на покращення конкретної складової якості. 

Комплексна оцінка якості (2) спрощує порівняння 

ЗНЗ зовнішніми споживачами, але приховує від 

них складові якості. 

Моделі складників якості ЗНЗ 

У свою чергу, кожна із трьох складових 

якості ЗНЗ має свої складові, які можуть 

розглядатися як сукупність і як елементи функції: 

iQQ рес..рес  ; 
i

i
iQkQ рес.,1.рес ; 

jQQ проц..проц  ; 


j

j
jQkQ проц.,2проц. ; 

kQQ рез..рез  ; 
k

k
kQkQ рез.,3.рез ; 

Тут ik ,1 , jk ,2  і kk ,3  - вагові коефіцієнти. 

Розглянемо детальніше складові якості. 

Якість ресурсів .ресQ  складається з: 

- якості педагогічних кадрів .педQ ; 

- якості допоміжного персоналу .персQ ; 

- початкової якості учнів .учQ ; 

- якості навчально-методичного 

забезпечення .н.м.зQ ; 

- якості матеріально-технічного 

забезпечення .м.т.зQ ; 

- якості інформаційного забезпечення 

.і.зQ ; 

- якості фінансового забезпечення .ф.зQ , 

і може розглядатися у такому вигляді: 

.ф.з.і.з.м.т.з.н.м.з.уч.перс.пед.рес ;;;;;; QQQQQQQQ 

 

.ф.з7,1.і.з6,1.м.т.з5,1.н.м.з4,1.уч3,1.перс2,1.пед1,1.рес QkQkQkQkQkQkQkQ 

 

Якість процесів ЗНЗ описується у такий 

спосіб: 

ДППУОП.проц ;; QQQQ   

ДП3,2ПУ2,2ОП1,2.проц QkQkQkQ   

де ОПQ  - якість освітнього процесу; 

     ПУQ  - якість процесу управління; 

     ДПQ  - якість допоміжного процесу, 

ЗЗППВПНПОП ;;; QQQQQ  ; 

ЗЗ4,1,2ПП3,1,2ВП2,1,2НП1,1,2ОП QkQkQkQkQ 

де НПQ  - якість навчального процесу; 

     ВПQ  - якість виховного процесу; 

    ППQ   - якість пізнавального процесу; 

     ЗЗQ  - якість процесу збереження здоров‘я, 

ОП
ЛУ

ДП
ЛУЗУПУ ;; QQQQ  ; 

ОП
ЛУ3,2,2

ДП
ЛУ2,2,2ЗУ1,2,2ПУ QkQkQkQ  , 

де ЗУQ  - якість загального управління; 

    
ДП
ЛУQ   - якість локального управління 

допоміжним процесом; 

     
ОП
ЛУQ  - якість локального управління освітнім 

процесом, 

СНФГДП ;;; QQQQQ  ; 

де ГQ  - якість господарської діяльності; 

       ФQ  - якість фінансової діяльності; 

     НQ  - якість наукової діяльності; 

     СQ  - якість соціальної діяльності. 

.резпроц..ресЗНЗ ;; QQQQ 

.рез3проц.2.рес1ЗНЗ QkQkQkQ 

,С4,3,2Н3,3,2Ф2,3,2Г1,3,2ДП QkQkQkQkQ 
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Моделі якості учня 

Складові проміжної чи остаточної якості 

учня відображено в такому математичному описі: 

ЗЗППВПНП
У ;;; УУУУ QQQQQ  ; 

ЗЗу
4

ППу
3

ВПу
2

НПу
1У УУУУ QkQkQkQkQ 

, 

де   УQ   - проміжна чи остаточна якість учня; 

        
НП
УQ  - комплексна якість навчального 

процесу учня;  

      
ВП
УQ  - комплексна якість виховного процесу 

учня; 

       
ПП
УQ  - комплексна якість пізнавального 

процесу учня; 

       
ЗЗ
УQ  - комплексна якість процесу збереження 

здоров‘я учня; 

       
у

1k ,  
у
2k ,  

у
3k  і 

у
4k  - вагові коефіцієнти, 

НП
рез у.

НП
проц у.

НП
вх у.

НП ;; QQQQУ  ; 

НП
рез у.

у
3,1

НП
проц у.

у
2,1

НП
вх у.

у
1,1

НП QkQkQkQУ 

, 

де    
НП

вх у .Q   - вхідна якість учня для навчального 

процесу; 
НП

проц у .Q  - якість навчального процесу учня; 

НП
рез у .Q  - якість результатів навчального 

процесу учня; 

ВП
рез у.

ВП
проц у.

ВП
вх у.

ВП ;; QQQQУ  ; 

,ВП

рез у.

у

3,2

ВП

проц у.

у

2,2

ВП

вх у.

у

1,2

ВП QkQkQkQУ 

де    
ВП

вх у .Q   - вхідна якість учня для виховного 

процесу; 

ВП
проц у .Q  - якість виховного процесу учня; 

ВП
рез у .Q  - якість результатів виховного 

процесу, 

ПП
рез у.

ПП
проц у.

ПП
вх у.

ПП ;; QQQQУ  ; 

ПП
рез у.

у
3,3

ПП
проц у.

у
2,3

ПП
вх у.

у
1,3

ПП QkQkQkQУ  , 

де     
ПП

вх у .Q - вхідна якість учня для пізнавального  

         процесу; 

 
ПП

проц у .Q  - якість пізнавального процесу 

учня; 
ПП

рез у .Q  - якість результатів пізнавального 

процесу, 

ЗЗ
рез у.

ЗЗ
проц у.

ЗЗ
вх у.

ЗЗ ;; QQQQУ  ; 

ЗЗ
рез у.

у
3,4

ЗЗ
проц у.

у
2,4

ЗЗ
вх у.

у
1,4

ЗЗ QkQkQkQУ  , 

де    
ЗЗ

вх у .Q  - вхідна якість учня (стан здоров‘я) для 

процесу збереження здоров‘я; 
ЗЗ

проц у .Q  - якість процесу збереження 

здоров‘я учня; 
ЗЗ

рез у .Q  - якість результатів процесу збереження 

здоров‘я. 

Висновки 

Запропоновані моделі ЗНЗ відображають 

основні принципи TQM-ідеології і є базою для 

організації ефективного управління якістю 

навчального закладу. 

Оскільки оцінювання якості здійснюється 

для потреб внутрішніх і зовнішніх споживачів, 

тому потрібні різні моделі якості ЗНЗ. 

Представлення якості ЗНЗ у вигляді набору 

оцінок стану ресурсів, якість процесів і рівня 

результатів забезпечує можливість спрямувати 

зусилля ЗНЗ на покращення конкретної складової 

якості, тоді як комплексна оцінка якості спрощує 

порівняння ЗНЗ зовнішніми споживачами, але 

приховує від них складові якості. 
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Составляющие обобщенной модели 

качества общеобразовательных учебных 

заведений 

 

Повышение эффективности и качества 

управления в системе образования могут 

быть достигнуты только при наличии 

адекватных средств оценки достигнутого 

качества образования, выделения факторов 

влияния, оценки эффективности 

образовательных программ и реформ. Исходя 

из положений TQM-идеологии, управление 

качеством образования рассматривается как 

управление по приоритетам качества: 

качества условий, качества процесса, 

качества результатов этого процесса. 

Ключевым звеном в управлении качеством 

образования является учебное заведение. 

Поскольку оценка качества осуществляется 

для потребностей внутреннего и внешнего 

потребителя, приведены различные модели 

качества общеобразовательного учебного 

заведения. Представление качества учебного 

заведения в виде набора оценок состояния 

ресурсов, качества процессов и уровня 

результатов обеспечивает возможность 

направить усилия на улучшение конкретной 

составляющей качества. Комплексная оценка 

качества упрощает оценку учебного 

заведения внешними потребителями. 
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модель качества, оценка состояния 

ресурса, общеобразовательное учебное 
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The Components of the Comprehensive Secondary 

Schools Quality Model. 

 

 

Improving the efficiency and quality of management in 

the education system can only be achieved with 

adequate tools of assessing the quality of education 

attained, by singling out the factors of influence and 

assessing the effectiveness of educational programs 

and reforms. Proceeding from TQM-ideology, we 

consider the education quality management in terms of 

quality priorities: environment quality, process quality, 

result quality. The key element in education quality 

management is an educational institution. As quality 

evaluation is carried out for the needs of internal and 

external customers, we provide various models of the 

quality of a comprehensive educational institution. 

Quality performance of the institution is presented as a 

set of assessments of resources, processes quality and 

results. It provides an opportunity to focus efforts on 

improving the quality of a particular component. 
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