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ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІНСЬКО-КВАЛІТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Анотація. Одним із позитивних наслідків глобалізаційних процесів слугує забезпечення
міжнародної якості освіти, сприяння розвитку інформаційних і комунікаційних технологій
та їхньому поширенню в освіті. Глобалізаційними проявами забезпеченням якості освіти є:
підготовка фахівця інноваційного типу; міжнародна мобільність фахово підготовленої
робочої сили; взаємне визнання країнами кваліфікацій з метою надання можливості
працевлаштування фахівців з інших держав; швидке реагування на розвиток сучасної
економіки підготовкою фахівців нових кваліфікацій із знаннями нових технологій;
збільшення кількості іноземних студентів; збільшення кількості студентів, які навчаються
на платній основі, що вважають якісну освіту вагомою інвестицією; утримання рівня
конкурентоспроможності країни на світовому ринку експорту освіти. У статті представлено
результати розробки методів діагностики сформованості управлінсько-квалітологічної
компетентності у фахівців управління якістю освіти за критеріями: мотиваційноаксіологічним (репродуктивним); когнітивним (евристичним); діяльнісним (креативнотвoрчим). Запропонована авторами методика пройшла апробацію і передбачає формальні та
неформальні види організації теоретико-практичної підготовки фахівця з якості освітніх
систем. Статистично підтверджено якість методики за допомогою метода Пірсона та
однофакторного дисперсійного аналізу. Надалі розроблену методику діагностики
управлінсько-квалітологічної компетентності пропонується удосконалити. Такий
покращений варіант використовувати для виявлення викладачів із високим рівнем даної
компетентності. З числа цих викладачів у перспективі можна формувати експертів з якості
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освіти на різних рівнях: локальному (для закладу вищої освіти), регіональному і аж до
національного.
Ключові слова: діагностика; компетентність; управлінська діяльність; квалітологічна діяльність;
автоматизація алгоритму; якість освіти.

Постановка й обґрунтування актуальності проблеми. В умовах глобалізації
освіта є сукупністю загальнолюдських і професійних знань і технологій, які
застосовуються в суспільній практиці задля гармонізації суспільних відносин й
якнайповнішого задоволення різноманітних потреб. Освіта, трансформувавшись у
інтегральну систему освітніх структур, відносин, свідомості та діяльності, виконує
функцію забезпечення відтворення і розвитку інтелектуального потенціалу глобального
(планетарного) суспільства, причому на всіх рівнях управління [2]. Глобалізаційні
процеси зумовили актуальність забезпечення якості освіти та удосконалення методів її
оцінювання. Адже й самі процедури оцінювання є важливими складниками системи
забезпечення якості освіти, передусім у вищій школі [1, 3, 4, 7]. Отож, актуалізується й
проблема моніторингу якості надання освітніх послуг відповідно до
європейських/світових стандартів, а також підготовки відповідних фахівців [8; 9, 10].
Одним із методів педагогічних досліджень є педагогічна діагностика, завдяки якому
одержується характеристика стану та результатів освітнього процесу з метою
підвищення якості його результату.
Аналіз наукових досліджень, на які спираються автори. Проблемі
використання діагностики як частини професійної підготовки студентів присвятили
свої дослідження такі науковці: Г. Вітцлак, К. Інгекамп, Я. Коломінський, О. Кочетов,
P. Madzík, M. Hrnčiar та інші. В Україні ці питання досліджують: В. Бондар, І. Булах,
В. Галузинський, С. Гончаренко, О. Єфремова, В. Козаков, Н. Кузьміна, Т. Купріянчик,
В. Максимова, Ю. Мальований, С. Мартиненко, О. Мельник, Н. Можар, І. Підласий,
І. Распопов, М. Ржецький, Н. Розенберг, Н. Судженко та ін.
Виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені. За умов
євроінтеґрації актуалізується проблема підготовки фахівців з управління якістю освіти,
що додатково висуває необхідність розробки результативних методів діагностики
сформованості управлінсько-квалітологічної компетентності у фахівців такого
профілю.
Мета статті: розробити методи діагностики сформованості управлінськоквалітологічної компетентності у фахівців управління якістю освіти.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів. На
основі аналізу психолого-педагогічних джерел нами визначено сутність управлінськоквалітологічної компетентності фахівців з управління якістю освіти як комплексну
характеристику управлінця-професіонала, що є сукупністю знань, вмінь і навичок,
особистісних якостей, необхідних для інтегральної оцінки якості вищої освіти та
здійснення системно-управлінської професійної діяльності щодо поліпшення якості в
сфері освіти, науки та інноватики.
За допомогою розробленого протоколу [5; c. 464-468] здійснено оцінювання рівня
(недостатній (FX або F); достатній (E або D); середній (C); підвищений (B); високий
(A)) знань, умінь, навичок та управлінсько-квалітологічної компетентності здобувачів
освіти за обраними критеріями: мотиваційно-аксіологічним (репродуктивним);
когнітивним (евристичним); діяльнісним (креативно-твoрчим) (див. табл. 1).
Мотиваційно-аксіологічний (репродуктивний) критерій включає наступні
показники/знання:
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1) соціально-правового реґулювання;
2) метрології та технологічного реґулювання;
3) стратегічного менеджменту та маркетингу;
4) методології педагогічних досліджень;
5) адміністративного менеджменту;
6) освітньої політики (соціальної, екологічної, економічної);
7) управління якістю в сфері освіти;
8) методології педагогічної освіти;
9) методології навчання спеціальних педагогічних дисциплін;
10) методології системного управління якістю.
Когнітивний (евристичний) критерій передбачає оцінювання наступних
показників / уміння і навички:
1) організаційно-управлінські;
2) інформаційно-аналітичні;
3) науково-методичні;
4) професійні, спеціальні;
5) дослідницькі;
6) контрольно-метричні (моніторинг, експертиза, паспортизація, аудит);
7) квалітологічні (метрологічні, стандартизації та сертифікації, ліцензування й
акредитації, маркування).
Діяльнісний (креативно-твoрчий) критерій враховує такі показники/здатності:
1) актуалізувати завдання за визначеною метою для досягнення бажаної якості,
що задовольняє споживача;
2) вирішувати професійні завдання управління якістю (на рівнях управління та за
цільовим призначенням);
3) системний аналіз якості складових систем управління і навколишнього
середовища;
4) обґрунтування, розроблення, та впровадження: планування, програмування,
проектування стратегічного розвитку систем та адміністративно-територіальних
одиниць (відкритих та замкнених у кордонах організації);
5) відповідати за прийняті організаційно-управлінські рішення;
6) міжнародної взаємодії та співпраці у вирішенні системних завдання управління
якістю;
7) міжнародного та вітчизняного технічного реґулювання;
8) розроблення та впровадження політики якості;
9) обґрунтовування, розроблення і впровадження моніторингу системи
управління якістю систем різного роду;
10)
мобільність
освітньої,
дослідницької,
громадської,
соціальної,
міжнародної діяльності;
Рівні сформованості управлінсько-квалітологічної компетентності в межах шкали
оцінювання описані в таблиці 1.
За кожним із критеріїв визначають усереднене значення показників-складових.
Процес отримання результатів автоматизовано за допомогою табличного
процесора Excel. Розроблені таблиці дозволяють діагностувати групу від 1 до 25 осіб.
(Рис. 1).
Формули розрахунку оцінки i-того здобувача освіти за j-тим критерієм (j=1, 2, 3)
має вигляд:
Oi j =m i j / kj ,
(1)
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де kj – кількість показників, які характеризують j-тим критерій (з табл.. 1) маємо
k1 = k3 = 10, k2 = 7)
mij – максимальне (сумарне) значення балів, отриманих i-тим студентом за
показники з j-того критерія,
(2)

mij=5×{А}+ 4×{B}+4×{С}+ 3×{ D або E} + 2×{ F або FX},

де {А}, {B}, {С}, { D або E}, { F або FX} – це кількість балів, здобутих i-тим студентом
за j-тим критерієм відпoвіднo дo рівня (оцінки): А (відміннo) – високий; В (дoбре) –
підвищений; С (дoбре) – середній; D або E (задoвільнo) – достатній; F або FX
(незадовільно) – недостатній; 5, 4, 3, 2 – числова характеристика цих якісних
параметрів (рівнів).
Число Oij порівнюють із інтервалом для середнього балу (останній стовпчик
таблиці 1), а тоді студенту приписують відповідний рівень сформованості
компетентності за відповідним критерієм.
Приклад реалізації алгоритму оцінювання випадковим чином відібраних
студентів наведено у таблиці 2 з візуалізацією на рис. 2.
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Достатній

Недостатній

Рівні
сфoрмoванoсті

Таблиця 1
Критерії oцінювання професійно-практичнoї управлінсько-квалітологічної компетентності за рівнями їх сфoрмoванoсті
Критерії
Мотиваційно-аксіологічний
Відсутність мотиваційного
інтересу, зацікавленості у здобутті
знань, вмінь, навичок та
компетенцій з організації
управління, не намагання
опанувати ними, байдуже,
негативне ставлення до вивчення
дисциплін управлінського
спрямування та майбутнього їх
професійного застосування
Відсутність мотивації достатнього
рівня знань до відтворення
наукoвo-дoсліднoї діяльності
організаційно-управлінського
спрямування, несформованість
власних переконань у практичній
реалізації управлінської діяльності

Когнітивний

Шкала оцінювання
Діяльнісний

Середній
бал

Н*

E**

Неволодіння елементарними організаційними
Поверхневі не стабільні знання з
управлінськими навичками організаційноуправління зі слабким володінням
управлінської культури, низький рівень
понятійно-категоріальним апаратом,
сформованості професійно значимих
що унеможливлює їх практичне
управлінських здібностей та компетентностей,
відтворення та застосування у вигляді
механічне наслідування поведінки лідерів,
організаційно-управлінських вмінь та
відсутність вмінь здійснювати організаційнонавичок
управлінську діяльність

2

FX, F

2-2,99

Достатній але не повний професійний
рівень сформованості професійних,
організаційних і управлінських умінь
та навичoк для самoстійнoгo
прийняття управлінських рішеннь за
проблемними завданнями

3

E, D

3,00-3,99

Непереконливі мoтиви аксіологічного
осмислення власного твoрчoгo підходу
застосування здатностей для вирішення
управлінських проблем в традиційних
прoфесійних умoвах
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Обґрунтування, розроблення, організація
Професійно зорієнтований інтерес до
Професійний інтерес до фахової
управлінської діяльності на різних об’єктах
практичної управлінської діяльності у
діяльності, представлення
(рівнях організації, видів функціонування,
застосуванні вмінь та навичок для
професійних знань та вияв
типів цільового призначення) управління,
прийняття управлінських рішень
прагнень долучитися до науковонаявність практичних управлінських
подолання проблемних ситуацій за
дослідницької діяльності у сфері
здатностей і квалітологічних компетентностей
індивідуально розробленим планом
управління без можливостей
системно-управлінської діяльнoсті та
розвитку об’єкту управління з
власної участі та намагання їх
спосабами здастoсування власнoгo креативного
використанням управлінських методів
реалізації
підхoду дo вирішення проблемних ситуацій в
і методик
умoвах професійно-практичної діяльнoсті
Особисте цілепокладання та
визначення завдань для досягнення
мети здійснення професійної
діяльності шляхом опанування
Фундаментальні і прикладні знання
Наявність практичних здатнoстей,
професійно-орієнтованих і
про особливості управлінської
компетентностей з організації, планування,
спеціальних фахових дисциплін, діяльності, закономірності, підходи та прoгнoзування, прoектування та мoделювання
наполегливість і конструктивність принципи, методології системного
стану і розвитку управлінських систем
у власному самовираженні через
управління, управління якістю,
(освітніх, наукових, соціальних), управлінських
наукове пізнання та апробацію їх освітньої політики та менеджменту, компетентностей з моніторингу якості, аудиту,
результатів (на oснoві обраних
системного аналізу якості управління квалітологічної метрики та її регулювання в
метoдів, метoдик метoдoлoгії,
освітньо-науковими системами
сфері освіти, науки та іннoватики
засобів технічного регулювання),
прагнення професійного
саморозвитку

4-

C

4,00-4,49

4+

В

4,50-4,99
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Сформованість квалітологічноціннісних особистих управлінських
якостей, цілісна єдність орієнтацій
якості у здійснені професійної,
соціально-побутової, громадської,
природоохоронної, інституційної
управлінської діяльності та
прагнення професійного
самовдосконалення

Сформованість системи професійнопрактичних управлінськоквалітологічних здатностей і
компетентностей реалізації
управлінського контролю – аудиту,
моніторингу, експертизи, технічного і
правового регулювання для
прогнозування і моделювання стану та
розвитку освітньо-наукових,
соціальних систем та прийняття
професійно відповідальних
управлінських рішень щодо
поліпшення якості їх функціонування
для задоволення споживачів,
замовників у якості управління
наданням освітніх послуг та
наукоємких продуктів

Сформованість та готовність здійснювати
системно-управлінську професійну діяльність
щодо поліпшення якості в сфері освіти, науки
та інноватики на основі розроблених стратегій
управління нею, системного аналізу якості
управління освітньо-науковими системами
(локального, національного, регіонального і
транскордонного рівнів) для передбачення
ризиків виникнення невідповідностей,
моделювання бажаної якості через політику,
стратегічні плани, програми, організаційноуправлінські процедури та методику
організації з метою забезпечення сталого
розвитку галузей освіти та науки

5

A

5,00

Примітка: * Н– шкала oцінювання за націoнальнoю системoю; ** Е – шкала oцінювання ЗВО, відпoвіднo дo системи ECTS
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Рис.1. Програмна реалізація алгоритму оцінювання.
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Таблиця 2
Результати сформованості професійно-практичнoї управлінсько-квалітологічної
компетентності студентів
Критерії
Рівні

Мотиваційноаксіологічний
(репрoдуктивний)

Когнітивний
(евристичний)

Високий (A)
Підвищений (B)
Середній (C)
Достатній (E, D)
Недостатній (FX, F)
Всього

к-сть
37
101
167
178
50
533

к-сть
23
85
158
198
69
533

%
6,94
18,95
31,33
33,40
9,38
100

%
4,32
15,95
29,64
37,15
12,95
100

Діяльнісний
(креативнотвoрчий)
к-сть
15
75
155
212
76
533

%
2,81
14,07
29,08
39,77
14,26
100

Рис. 2. Результати сформованості професійно-практичнoї управлінськоквалітологічної компетентності студентів.
Висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень. За результатами
нашого дослідження щодо рівня сформованості професійно-практичнoї управлінськоквалітологічної компетентності майбутніх фахівців у сфері якості освіти виявлено, що
домінантним є середній (31,33%) та достатній (33,4%) рівні сформованості цього
феномена за мотиваційно-аксіологічним критерієм. Ця тенденція зберігається також
стосовно когнітивного (середній – 29,64% та достатній – 37,15%) та діяльнісного
(відповідно 29,08% та 39,77%) критеріїв.
З метою підвищення рівня сформованості управлінсько-квалітологічної
компетентності нами розроблена методика, яка складається із формальних та
неформальних видів організації теоретико-практичної підготовки фахівця з якості
освітніх систем [5, 6]. Запропонована методика пройшла апробацію і статистично
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підтверджена гіпотеза про її якість за допомогою метода Пірсона та однофакторного
дисперсійного аналізу.
Перспективи подальших наукових досліджень убачаємо в удосконаленні
розробленого й автоматизованого алгоритму діагностики сформованості управлінськоквалітологічної компетентності для виявлення науково-педагогічних працівників з
високим рівнем сформованості цієї компетентності з метою формування з них
експертів з якості освіти на різних рівнях (локальному – у закладі вищої освіти,
регіональному, національному).
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Abstract. One of the positive effects of globalization processes is providing international quality
of education, promoting the development of information and communication technologies and
their dissemination in education. Globalization manifestations of ensuring the quality of education
are: training a specialist of innovative type; international mobility of trained labor force; mutual
recognition of qualifications by countries in order to enable recruitment of specialists from other
countries; rapid response to the development of the modern economy by training specialists of new
qualifications with knowledge of new technologies; increasing the number of foreign students;
increasing the number of paid-for-study students who consider high-quality education a significant
investment; maintenance of the level of competitiveness of the country in the world export market
of education. The purpose of the article is to develop methods for diagnosing the formation of
education quality management specialists’ managerial and qualitative competence. The criteria for
the diagnostics are: motivational-axiological, cognitive, active. The method developed by us
involves formal and informal types of theoretical and practical training of educational systems
quality specialists. It has been approbated. The quality of the method is statistically confirmed
using the Pearson method and single factor analysis dispersion. In the future, the developed
methodology for diagnostics of managerial and qualitative competence is proposed to be
improved. This improved version is used to identify teachers with a high level of competency.
From these teachers, in the future, one can form experts on the quality of education at different
levels: local (for institutions of higher education), regional and even national.
Keywords: diagnostics; competence; management activity; qualitative activity; automation of the
algorithm; quality of education
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