УПРАВЛІННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
У ВІННИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ
Головною метою Болонського процесу є досягнення відкритості,
доступності освіти, її привабливості та конкурентоспроможності. Серед
провідних принципів Болонської декларації є досягнення високої якості
освіти завдяки єдиній методології і технології управління якістю, розвиток
зв’язків в межах Європейської асоціації забезпечення якості навчання.
Важливою складовою освітніх перетворень є підготовка
професорсько-викладацьких кадрів, здатних забезпечити якість навчання.
Спираючись на останні досягнення науки і практики з психології та
педагогіки, теорії управління ми вважаємо, що викладач сьогодні — це
людина з притаманними йому управлінськими, організаторськими,
комунікативними та іншими якостями. Особистість викладача, його
професіоналізм, педагогічна майстерність і культура відіграють вирішальні
роль у процесі підготовки сучасних фахівців — компетентних, творчих,
здатних до прийняття рішень і відповідальних за свою діяльність.
Паралельно зі створенням національної системи забезпечення якості
освіти у Вінницькому національному технічному університеті створено
внутрішня система управління якістю освіти, що складається з
взаємопов’язаних елементів (рис. 1).
Обов’язковою умовою внутрішньої системи управління якістю
ВНТУ є її відповідність до системи стандартів вищої освіти України та
Європи.
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результат )

Постійне вдосконалення
стратегія організації на
покращення продукції, процесу,
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Схема контролю якості освітнього процесу і підготовки фахівців у ВНТУ
1. Внутрішній контроль
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1.2. Контроль якості викладання
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1.3. Контроль якості результатів викладання

1.4. Контроль кадрового та матеріально-технічного
забезпечення освітнього процесу

Контроль на міжнародному рівні (міжнародними
організаціями та освітніми асоціаціями)

Ефективне управління якістю освітнього процесу сприяє
забезпеченню високою конкурентоспроможності випускників та
успішному розвитку університету, що має на меті система управління
якості освіти.
Важливим чинником забезпечення якості освітнього процесу у
вищому навчальному закладі і, зокрема, у Вінницькому національному
технічному університеті є діяльність професорсько-викладацького складу,
показниками якої є технології, методи та засоби, що використовуються у
викладанні навчальних дисциплін, рівень професійної компетентності та
педагогічної майстерності викладачів, участь у науковій роботі,
керівництво аспірантами, написання навчально-методичної літератури —
підручників, навчальних
посібників, методичних рекомендацій,
керівництво науково-дослідною роботою студентів тощо.
У відповідності до розділу V Закону України про вищу освіту в
університеті створено систему внутрішнього забезпечення якості освітньої
діяльності та вищої освіти, ядром якої став Центр моніторингу якості
освіти та інновацій навчального процесу.
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та
вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних
працівників ВНТУ та регулярне оприлюднення результатів таких
оцінювань;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за
кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників ВНТУ і
здобувачів вищої освіти;

8) інших процедур і заходів (ст. 16 Закону України про вищу освіту).
Функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти має забезпечити підготовку компетентних фахівців, які
відповідають сучасним вимогам, підвищення рівня управління
структурними підрозділами університету, посилити відповідальність
учасників навчально-виховного процесу, сприти покращанню іміджу
ВНТУ.
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