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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ТРЕНЕРІВ З ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Сучасні дослідження проблеми управління якістю підготовки 
майбутніх фахівців в закладах вищої освіти містять як загальні, так і 
локальні підходи щодо вирішення проблем управління якістю вищої 
освіти, разом із тим вони не створюють цілісної наукової теорії щодо 
розвитку системи управління якістю вищої освіти.

Вивчення праць вітчизняних та зарубіжних науковців, дозволило 
нам простежити посилення уваги до таких напрямків проблеми 
управління якістю вищої освіти, як методологічні підходи для 
визначення та вирішення проблеми управління якістю вищої освіти.

Організаційний фундамент управління якістю підготовки майбутніх 
фахівців, а саме тренерів з обраного виду спорту, державні та державно- 
громадські засоби управління якістю вищої освіти, створення й 
впровадження новітніх систем управління якістю у закладах вищої 
освіти, стратегічне управління та керування якістю вищої освіти, 
моніторинг якості вищої освіти (Калініна, 2015).

Спираючись на теоретичний аналіз наукових доробків вітчизняних 
науковців було встановлено, що найбільш злободенними напрямками 
досліджень є методологічні підходи до вирішення проблеми управління 
якістю вищої освіти (Є. Хриков). Також своє бачення проблем різних 
аспектів управління якістю вищої освіти викладено в дослідженнях 
сучасних вітчизняних науковців (О. Жданова, О. Калініної, В. Кременя,
О. Отравенко, Христової та ін.).

Системному визначенню окресленої проблеми сприяли результати 
наукових досліджень з питань: професійної підготовки та компетентності 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, підходи до професійної 
підготовки сучасного фахівця з фізичного виховання та спорту 
(Н. Бєлікова.), професійної самореалізації тренера-викладача 
(А. Харківська), перетворення структури професійної приналежності
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майбутнього фахівця на етапі професійної підготовки (І. Городинська, 
Є. Павлюк). Науковці радять дуже різноманітні шляхи вдосконалення 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культурі і спорту.

Проаналізувавши літературні джерела процесу управління якістю 
підготовки майбутніх фахівців в закладах вищої освіти, погоджуємося з 
думкою О. Калініної, яка у своїй дисертаційній роботі визначила певні 
ознаки суперечностей між:

• потребою у застосуванні зарубіжного досвіду в Україні для 
підвищення якості освіти та недостатньою дослідженістю проблеми 
управління якістю підготовки майбутніх фахівців вітчизняною наукою;

• сучасними вимогами ринку праці до якості вищої освіти й 
обмеженістю можливостей їх задоволення на основі традиційних 
підходів до управління освітнім процесом;

• необхідністю гарантованої якості освітніх послуг, які надає 
навчальний заклад, і недосконалістю технологій управління якістю вищої 
освіти (Калініна, 2015).

Отже, виявлені суперечності, частково розкрита, та не у повній 
мірі, теоретична і практична розробленість проблеми зумовили вибір 
теми нашого дослідження:

Основною метою нашої роботи було, визначити, на основі аналізу 
наукового доробку вітчизняних та зарубіжних вчених стан дослідженості 
проблеми управління якістю вищої освіти та здійснити теоретичний 
аналіз основних понять, циклу управління, загальних та специфічних 
функцій, які характеризують проблему процесу управління підготовки 
майбутніх тренерів ігрових видів спорту в закладах вищої освіти.

Для розв’язання завдання роботи використано метод дослідження: 
теоретичного аналізу й синтезу, що дало змогу систематизувати та 
узагальнити погляди сучасних науковців.

Вперше розгляд управління як засобу підвищення ефективності праці 
та діяльності організацій і як наукової проблеми відбувся у сфері 
промислового виробництва. Виникнення сучасного підходу до проблем 
управління пов’язано з іменем Ф. Тейлора, котрий у своїй роботі «Принципи 
наукового управління» (1991 р.), заклав основи наукового підходу до 
вивчення та організації праці, до управління діяльністю організацій.

Слід відзначити, що книга Ф. Тейлора традиційно вважається 
початком визнання управління наукою та самостійною сферою 
досліджень. Тобто, хто б і якими об’єктами не управляв, він повинен 
прогнозувати цілі, способи дії і засоби досягнення цілей, а потім 
планувати їх та приймати кінцеве рішення (Тейлор, 1991).

Підкреслимо, що у вітчизняних енциклопедичних виданнях і 
спеціальній літературі «управління» у загальному вигляді розглядається 
як елемент, функція організованих систем різної природи (технічних, 
біологічних, соціальних). Це забезпечує збереження їхньої визначеної 
структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію сформованих цілей і 
програм.
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Таке тлумачення поняття «управління» використовується для 
характеристики специфічної управлінської діяльності людини у різних 
сферах та соціальному житті.

Процес управління -  діяльність об’єднаних у визначену систему 
суб’єктів управління, спрямована на досягнення цілей фірми шляхом 
реалізації певних функцій з використанням методів управління.

Як правило, процеси управління процесом дуже різноманітні, 
багатогранні і мають складну структуру (складаються з великого числа 
стадій та фаз). У загальному значенні процес управління складається з 
загальних функцій управління, що поєднуються в цикли управління 
(Рис. 1.).

^ щ
Організація

-■

Мотивація
■>

Діяльність

/ ------------------------------------------------- л
Координація, 
регулювання

аналіз Зміна планування, 
деяких аспектів

Рис. 1. Цикл процесу управління якістю підготовки

Так, поняття «управління підготовкою майбутнього фахівця, а саме 
тренера з обраного виду спорту» трактується як оптимізація, доцільний 
розвиток його підготовленості, який забезпечує досягнення найвищих 
здобутків та результатів у сфері фізичної культурі та спорту. Сюди 
включені наступні операції: прогнозування результатів, моделювання 
параметрів професійної діяльності, рівня підготовленості й розвитку
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функціональних систем організму, програмування тренувального 
процесу, комплексний контроль за рівнем підготовленості, внесення 
корекції в систему підготовки (О св ітам  веб-сайт. Ц ^ :  
http://osvita.ua/vnz/reports/management/13516).

Фізична культура і спорт відноситься до сфери соціального життя, 
являючи собою невід’ємний елемент нематеріального виробництва. У 
зв’язку з цим, не викликає сумніву правомірність використання поняття 
«управління» стосовно до сфери фізичної культури і спорту.

Отже, управління реалізується за допомогою виконання ряду 
управлінських дій, що одержали назву функцій управління (Жданова, 
2009).

Якість освіти -  категорія якості конкретизується в категорію якості 
вищої освіти. Дослідивши різні тлумачення концепції якості вищої освіти 
в науковій літературі, ми можемо виокремити її головні складові: 
1) наявність громадянських, побутових та професійних компетенцій 
особистості; 2) відповідність досягнутих освітніх результатів 
встановленим цілям або державним стандартам; 3) відповідність освіти 
очікуванням і потребам особистості та суспільства.

Ці складові відображені в визначенні якості вищої освіти Законом 
України «Про вищу освіту»: якість вищої освіти -  сукупність якостей 
особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, 
ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність 
задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби 
суспільства (Жданова, 2009).

У закладах вищої освіти підготовка за напрямами й 
спеціальностями фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів 
здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами 
ступенево або безперервно, залежно від вимог до рівня оволодіння 
певною сукупністю вмінь та навичок, необхідних для майбутньої 
професійної діяльності (Кравченя, 2017).

Так, О. Отравенко, якість професійної підготовки майбутнього 
вчителя фізичної культури у закладах вищої освіти розглядає як 
відповідність рівня підготовки професійним вимогам, що висуваються до 
нього як до творчого, конкурентоспроможного фахівця, який відповідає 
вимогам суспільства, ринка праці, роботодавців та виявляє високі 
результати у науковій, навчальній і спортивній діяльності й здатність до 
професійного саморозвитку і самовдосконалення (Отравенко, 2019, с. 225).

Варто відзначити, що розуміння якості вищої освіти у вітчизняній 
педагогіці значно змінилося за останнє десятиліття. Якщо раніше 
пріоритетом був обсяг засвоєних фахівцем знань та алгоритмів їх 
відтворення за зразком, то в останні роки акцент змістився на здатність 
випускника закладу вищої освіти адаптуватися в професійному 
середовищі, творчо використовувати набуті знання при розв’язанні 
життєвих та професійних завдань, самостійно здобувати нові знання. 
Саме тому якість вищої освіти трактують як комплекс характеристик
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результатів освітнього процесу в закладах вищої освіти, які визначають 
послідовне, ефективне формування компетентності, професійної 
свідомості, організаційної культури, здатності до самоосвіти.

Системний підхід покладений в основу визначення відповідних 
структур управління та їхніх складових. Головні компоненти управління: 
суб’єкт -  керуюча підсистема; об’єкт -  керована підсистема; засіб 
взаємозв’язку -  вплив або взаємодія; мета. Як керована підсистема в 
галузі освіти виступають навчально-виховний процес та засоби, що його 
забезпечують (кадри, навчально-методичні програми, матеріально- 
технічне забезпечення, нормативно-правова база тощо). Керуюча 
підсистема включає ряд посадових осіб і колегіальних органів, діяльність 
яких спрямована на організацію та регулювання навчально-виховного 
процесу з метою одержання його оптимальних результатів.

Сучасні принципи менеджменту організацій сфери -  це 
закономірності та стійкі вимоги, при дотриманні яких забезпечується 
ефективність їх розвитку.

Для менеджменту сфери фізичного виховання і спорту, як і для 
багатьох інших сфер управління, характерні наступні важливі принципи:

• державної підтримки розвитку фізичної культури і спорту. 
Держава забезпечує розвиток фізичної культури і спорту в країні, 
підтримує олімпійський рух та ін.;

• системності в управлінні розвитком фізичної культури і спорту. 
Визначає необхідність розгляду фізкультурно-спортивної організації як 
цілісної системи, до якої входять різні підрозділи (ланки), що 
взаємодіють із зовнішнім середовищем;

• наукової обґрунтованості. Доводить необхідність використання в 
управлінні наукового підходу, прийняття управлінських рішень повинно 
базуватися на основі пізнання та використання об’єктивних 
закономірностей і прогресивних тенденцій;

• ієрархічної впорядкованості. Встановлює вимоги раціонального 
розподілу управлінської праці;

• врахування спортивних інтересів населення при організації для 
нього фізкультурно-спортивних занять. Передбачає систематичне 
вивчення організаціями фізкультурно-спортивної направленості інтересів 
різних соціально-вікових груп, особливо молоді;

• територіально-галузевий. Використовується в громадських 
організаціях (Жданова, 2009).

Огляд сучасної літератури дозволяє виявити наступні загальні 
функції управління: планування, організація, розпорядження чи
командування, мотивація, керівництво, координація, контроль, 
комунікації, дослідження, оцінка, прийняття рішень, підбір персоналу, 
представництво, ведення переговорів і укладання угод та ін.

Тобто, до загальних або основних функцій віднесено ті, які 
складають у своїй сукупності процес управління, його основу.

Загальні функції управління поділяються на підфункції тобто на
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різні види робіт, які утворюють стандартний цикл управління. До нього 
входять: планування, організація, координація, контроль, регулювання, 
облік, виконання перетворюючих і корегуючих дій, стимулювання, 
активізація робіт.

Усі функції взаємопов’язані. Дійсно, без попереднього планування і 
рішення про прийняття конкретного плану, змісту діяльності недоцільно 
проводити організаційні заходи, а без контролю та обліку неможливо 
регулювати процес і направляти на об’єкт додаткові перетворюючі дії та 
ресурси.

Виконання основних функцій закінчується розробкою відповідних 
методів (способів) впливу на окремого працівника, групу, напрямок 
діяльності та діяльність організації в цілому. Тобто, виконання функцій -  це 
розробка того чи іншого методу впливу, які можуть бути різними за змістом.

Результатом планування роботи з кадрами буде «план формування і 
розвитку», складові якого -  потреба в кадрах, план-графік підвищення 
кваліфікації. Фактично, майже в кожній публікації з управління 
міститься перелік управлінських функцій, який відрізняється від інших 
подібних списків. До специфічних функцій відносяться такі, що 
виділяються за змістом, напрямком впливу на визначений об’єкт. їх ще 
визначають як функції органів управління тому, що вони виражають 
специфіку діяльності тих чи інших організацій (Бєлікова, 2014).

Тобто, виконання певних управлінських функцій забезпечує зміст 
управлінської діяльності на всіх рівнях фізкультурно-спортивної 
організації. Саме через їх реалізацію здійснюється управління 
спеціальними функціями організації, тобто тими, які притаманні 
конкретній сфери діяльності.

Таким чином, процес управління складається із функцій: 
планування, організації, мотивації, контролю. Ці чотири первинні 
функції управління об’єднані зв’язувальними процесами, якими є 
комунікації та прийняття рішень (рис. 2).

Планування Організація Мотивація Контроль

Рис. 2. Функції управління та процеси сукупності.

Таке виділення окремих функцій є умовним тому, що в процесі 
управлінської праці майже неможливо виділити у «чистому» вигляді ту 
чи іншу функцію. Комунікації та прийняття рішень мають місце при 
виконанні будь-якої управлінської дії. Вони «вживлені» в усі функції 
управління і допомагають їх виконанню. Саме тому розглядати функції 
управління без зв’язувальних процесів не доцільно.
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До специфічних функцій, які визначають специфіку діяльності тієї 
чи іншої організації сфери, її підрозділів або конкретних співробітників 
можна віднести:

• пропаганду фізичної культури;
• підготовку спортсменів високого класу;
• оздоровлення населення засобами фізичної культури;
• науково-методичне забезпечення;
• будівництво спортивних споруд;
• проведення змагань:
• медичний контроль;
• встановлення міжнародних спортивних зв’язків та ін.
Специфічних функцій управління можна наводити дуже багато. За

даними науковців у сфері фізичної культури та спорту установи та 
організації зі своїми підрозділами, відділами, службами, управліннями 
виконують понад 200 різноманітних функцій, що забезпечує їх 
життєдіяльність та результативність праці (Городинська, 2010).

Слід зазначити, що розподіл функцій управління на групи є 
умовним, в практиці управління буває так, що деякі із загальних функцій 
виявляються притаманними управлінським підрозділам або службам і є 
для них специфічними. Наприклад, контрольно-ревізійна комісія 
спортивного клубу виконує специфічну функцію контролю за фінансово- 
господарською діяльністю, використанням коштів тощо. Одночасно 
названа функція входить до переліку основних тому, що вона є 
складовою управлінського процесу. Крім того, треба мати на увазі, що 
загальні і специфічні функції тісно пов’язані між собою.

На рис. 3. зображені дві групи функцій, у якій показано, що для 
виконання будь-якої специфічної функції необхідна наявність всіх 
загальних функцій управління._______________________________________

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ 
Планування

Організація

Мотивація

Контроль

СПЕЦИФІЧНІ ФУНКЦІЇ 
Підготовка кадрів

Пропаганда

Підготовка спортсменів 

Оздоровлення населення 

Розвиток галузі 

Будівництво спортспоруд 

Науково-технічна база
Рис. 3. Взаємозв’язок функцій управління 

На нашу думку, не можуть існувати специфічні функції без
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загальних, і це ще раз підкреслює умовність їх поділ на групи. В наших 
подальших наукових працях буде більш детально та послідовно 
розглянуті та окреслені функції, що відносяться до групи основних, а 
також обов’язкові сукупнісні процеси, без яких неможливе виконання 
належних функцій (Павлюк, 2017).

Ми також розділяємо думку Є. Хрикова (2017) та інших науковців- 
управлінців, які вважають, що важливим аспектом управління є цілі, які 
виражають бажаний стан керованої підсистеми, її основні параметри. 
Метою управління є досягнення найвищої відповідності параметрів 
функціонування навчального процесу та кінцевих результатів підготовки 
фахівців вимогам споживачів, нормативам і стандартам.

Зауважимо, що мета є системоутворюючим компонентом будь-якої 
управлінської системи, тому той факт, що вчені приділяють аналізу мети 
особливу увагу, підкреслює важливість системного підходу в нашому 
дослідженні.

Як відмічає науковець, системний підхід передбачає виділення 
системи, структури, елементів як на рівні системи в цілому, так і на рівні 
кожної її підсистеми з урахуванням бажаного кінцевого результату, 
досягненню якого підпорядковане функціонування системи. 
Управлінська діяльність є одночасно підсистемою навчального закладу і 
самостійною складною системою з такими структурними компонентами, 
як мета управління, управлінська інформація, засоби управлінської 
комунікації, керуюча підсистема та керована підсистема (Хриков, 2016, 
с. 154).

Для того щоб забезпечити цілісність структурних компонентів 
керуючої підсистеми, треба забезпечити системний характер змісту 
управлінської діяльності. Цю систему, на думку Є. Хрикова, становить 
діяльність зі створення прогностичних, педагогічних, психологічних, 
організаційних, правових, кадрових, матеріально-фінансових, 
ергономічних, медичних умов для забезпечення реалізації мети 
навчального закладу (Хриков, 2016, с. 156).

Діяльнісний підхід зумовлює розуміння управління як 
цілеспрямованої активної взаємодії суб’єктів: керівників, громадськості 
та інших учасників педагогічного процесу, спрямованої на його 
впорядкування і переведення на більш високий якісний рівень, і 
забезпечує одержання заданого результату в оптимальному варіанті.

А. Харківська (2012) наголошує, що система освіти в кожній 
конкретній країні пов’язана з її суспільно-культурним середовищем і 
виробничо-технологічною базою великою кількістю складних 
функціональних залежностей і відношень. На сьогодні, коли в 
розвинених країнах практично розв’язано задачу всезагальної середньої 
освіти, а вища стала більш необхідною, вказані відношення та залежності 
по праву зайняли одне з провідних місць серед суспільних та державних 
пріоритетів. Це особливо стосується систем підготовки спеціалістів 
вищої кваліфікації, ефективність роботи яких визначає не тільки стан
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економіки країни, але й перспективи її подальшого процвітання за умов 
все більш гострої конкуренції в умовах «глобалізованого» оточення .

Важливим напрямом дослідження ми вважаємо перспективи 
державно-громадського управління якістю вищої освіти як 
віддзеркалення сучасних тенденцій формування громадянського 
суспільства в умовах демократії. Наукові праці В. Кременя (2008) 
присвячені дослідженню державно-громадського механізму управління 
якістю вищої освіти. Він пропонує застосування в державному 
управлінні вищих навчальних закладах нових управлінських концепцій 
та інструментів: делегування владними структурами оцінних та
управлінських повноважень професійній громадськості, здійснення у 
вищій школі освіти Основна функція органів державного управління 
вищою освітою -  оцінна має від самого початку бути розщепленою між 
власне державно-управлінськими структурами та недержавними 
аудиторськими, акредитаційними агенціями, професійною 
громадськістю. Тільки за таких умов пропонований механізм буде 
дійовим, мобільним, гнучким, працездатним в умовах змін.

Останнім часом в українському освітньому дискурсі все частіше 
фігурують поняття «оцінка якості освіти», «моніторинг якості освіти». 
Проблема оцінки якості освіти підіймається у вітчизняній науковій 
літературі з питань управління освітою, а саме в дисертаційній роботі.

Громадська оцінка якості освіти має бути відкритою, прозорою і 
публічною і враховувати різні критерії оцінювання з точки зору різних 
зацікавлених сторін, тобто потрібно забезпечувати їх доступ до 
оцінювання якості освіти. На сьогоднішній день доступ до офіційної 
статистики ускладнений, а крім того, вона не відбиває багатьох 
необхідних для оцінювання якості освіти показників, таких як, 
наприклад, кар’єра випускників.

Об’єктами оцінювання можуть бути внутрішні і зовнішні 
характеристики якості освіти як процесу, результату чи системи загалом, 
тобто зміст освіти, відображений у навчальних планах і програмах, 
підручниках та інших засобах навчання, рівень його засвоєння, 
демографічні показники доступу до освіти, дані кадрового і ресурсного 
забезпечення системи освіти, економічні індикатори освіти тощо 
(Христова, 2015).

Можемо зробити такий висновок , що об’єктивність вимог розвитку 
стратегічного управління якістю вищих навчальних закладів 
обумовлюється тим, що вся діяльність має бути спрямованою на 
досягнення чітко встановлених цільових орієнтирів у галузі якості, при 
цьому важливого значення набуває завдання формування нової освітньої 
середи, що враховує тенденції та проблеми вищої освіти.

Матеріали дослідження можуть бути використані для науково- 
педагогічних працівників вищих педагогічних навчальних закладів та для 
подальших наукових розвідок у галузі управління якістю в системі вищої 
освіти. Практичне значення дослідження полягає в тому, що його

231



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (332), 2020

результати й висновки можуть бути використані у процесі модернізації 
освітньої системи України в контексті інтеграції у світовий освітній 
простір та будуть використовуватись, як фундаментальні складові нашої 
дисертаційної роботи.
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Г адючко О. С. Процес управління якістю підготовки майбутніх 
тренерів з ігрових видів спорту в закладах вищої освіти як 
педагогічна проблема

Стаття присвячена проблемі ефективної побудови процесу 
управління якістю підготовки майбутніх фахівців фізичної культурі і 
спорту в закладах вищої освіти у сучасний період. Основною ціллю 
нашої роботи було, визначити, на основі аналізу наукового доробку 
вітчизняних та зарубіжних вчених стан. Здійснено теоретичний аналіз 
основних понять, циклу управління, загальних та специфічних функцій, 
які характеризують проблему процесу управління підготовки майбутніх 
тренерів ігрових видів спорту в закладах вищої освіти. Для розв’язання 
завдання роботи було використано метод дослідження: теоретичного 
аналізу й синтезу, що дало змогу систематизувати та узагальнити 
погляди сучасних науковців. Було охарактеризовано, стан проблеми 
сьогодення в процесі управління якістю вищої освіти та здійснено 
теоретичний аналіз основних понять, циклу управління, загальних та 
специфічних функцій, які характеризують проблему процесу управління 
підготовки майбутніх тренерів ігрових видів спорту в закладах вищої 
освіти. Для розв’язання завдання роботи використали метод 
дослідження: теоретичного аналізу й синтезу, що дало змогу
систематизувати та узагальнити погляди сучасних науковців.

Апробовано праці вітчизняних та зарубіжних науковців, змогли 
простежити посилення уваги до таких напрямків проблеми управління 
якістю вищої освіти, як методологічні підходи для визначення та 
вирішення проблеми управління якістю вищої освіти. Встановили, що 
найбільш злободенними напрямками досліджень є методологічні підходи 
до вирішення проблеми управління якістю вищої освіти. Також своє 
бачення проблем різних аспектів управління якістю вищої освіти 
викладено в дослідженнях сучасних вітчизняних науковців. Окреслили 
основну думку, що об’єктивність вимог розвитку стратегічного 
управління якістю вищих навчальних закладів обумовлюється тим, що 
вся діяльність має бути спрямованою на досягнення чітко встановлених 
цільових орієнтирів у галузі якості, при цьому важливого значення 
набуває завдання формування нової освітньої середи, що враховує 
тенденції та проблеми вищої освіти.

Ключові слова: якість, управління, якість професійної підготовки, 
управління якістю, майбутні фахівці фізичної культури і спорту, заклад 
вищої освіти.

Г адючко А. С. Процесс управления качеством подготовки 
будущих тренеров по игровым видам спорта в учреждениях высшего 
образования как педагогическая проблема

Статья посвящена проблеме эффективного построения процесса 
управления качеством подготовки будущих специалистов физической 
культуре и спорту в учреждениях высшего образования в современный
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период. Основной целью нашей работы было, определить, на основе 
анализа научного наследия отечественных и зарубежных ученых 
состояние. Осуществлен теоретический анализ основных понятий, цикла 
управления, общих и специфических функций, характеризующих 
проблему процесса управления подготовки будущих тренеров по 
игровым видам спорта в учреждениях высшего образования. Для 
решения задачи работы был использован метод исследования: 
теоретического анализа и синтеза, что позволило систематизировать и 
обобщить взгляды современных ученых.

Были охарактеризованы, состояние проблемы современности в 
процессе управления качеством высшего образования и осуществлен 
теоретический анализ основных понятий, цикла управления, общих и 
специфических функций, характеризующих проблему процесса 
управления подготовки будущих тренеров игровых видов спорта в 
учреждениях высшего образования. Для решения задачи работы 
использовали метод исследования: теоретического анализа и синтеза, что 
позволило систематизировать и обобщить взгляды современных ученых.

Апробированы труды отечественных и зарубежных ученых, смогли 
проследить усиление внимания к таким направлениям проблемы 
управления качеством высшего образования, как методологические 
подходы для определения и решения проблемы управления качеством 
высшего образования. Установили, что наиболее злободневными 
направлениями исследований являются методологические подходы к 
решению проблемы управления качеством высшего образования. Также 
свое видение проблем различных аспектов управления качеством 
высшего образования изложены в исследованиях современных 
отечественных ученых. Очертили основную мысль, что объективность 
требований развития стратегического управления качеством высших 
учебных заведений объясняется тем, что вся деятельность должна быть 
направлена на достижение четко установленных целевых ориентиров в 
области качества, при этом важное значение приобретает задача 
формирования новой образовательной среды, специфической тенденции 
и проблемы высшего образования.

Ключевые слова: качество, управления, качество профессиональной 
подготовки, управление качеством, будущие специалисты физической 
культуры и спорта, учреждение высшего образования.

Hadiuchko O. The Process of Managing the Quality of Training of 
Future Coaches in Playing Sports in Higher Education Institutions as a 
Pedagogical Problem

The article is devoted to the problem of effective construction of the 
process of quality management of training of future specialists of physical 
culture and sports in higher education institutions in the modern period. The 
main purpose of our work was to determine, based on the analysis of scientific 
achievements of domestic and foreign scientists. Theoretical analysis o f the
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basic concepts, management cycle, general and specific functions 
characterizing the problem of the process of managing the training of future 
coaches of playing sports in higher education institutions is carried out. To 
solve the problem of work was used a method of research: theoretical analysis 
and synthesis, which allowed to systematize and generalize the views of 
modern scientists.

The state of the problem of today in the process of quality management 
of higher education was characterized and the theoretical analysis of the basic 
concepts, management cycle, general and specific functions characterizing the 
problem of the process of management of training of future coaches of sports 
in higher education institutions was carried out. To solve the problem of work 
used a method of research: theoretical analysis and synthesis, which allowed 
to systematize and generalize the views of modern scientists.

Tested works of domestic and foreign scientists, were able to trace the 
increasing attention to such areas of the problem of quality management of 
higher education, as methodological approaches to identify and solve the 
problem of quality management of higher education.

They found that the most relevant areas of research are methodological 
approaches to solving the problem of quality management in higher education. 
Also the vision of problems of different aspects of quality management of 
higher education is stated in the researches of modern domestic scientists.

They emphasized that the objectivity of the requirements of the strategic 
quality management of higher education institutions is conditioned by the fact 
that all activities should be aimed at achieving clearly set quality targets, with 
the importance of developing a new educational environment that takes into 
account trends and trends. problems o f higher education.

Key words: quality, management, quality of vocational training, quality 
management, future specialists of physical culture and sports, institution of 
higher education.
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