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предусматривает усвоение в полном объеме учебной программы и 

последовательное формирование у студентов самостоятельности как 

черты характера, что играет важную роль в формировании современного 

специалиста высшей квалификации. Мотивация образования является 

главной целью учебной работы, которая проводится в рамках высшей 

школы. 

Определены основные виды и формы самостоятельной работы 

студентов, которые определяются учебной программой, в зависимости от 

цели, задач и содержания учебного курса. 

Ключевые слова: студент, лабораторная диагностика, мотивация, 

самостоятельная работа, высшее медицинское образование. 

 

Stepanenko V. The Motivation of Future Specialists in Laboratory 

Diagnostics for Independent Work during Their Studies in Higher 

Education Institution 

The article presents the basic forms of motivation student’s specialty 

«Laboratory diagnostics» to independently work during the training process. 

Independent work of students is seen as an important part of the educational 

process and the basic means and methods of teaching material mastering in his 

free time from study. It provides for the absorption of the full curriculum and the 

consequent formation of students’ independence as a character trait that plays an 

important role in shaping the modern specialist of higher qualification.  

Motivation of Education is the main purpose of the educational work 

carried out in the framework of higher education. 

The main types and forms of student’s independent work, which are 

determined by the curriculum, depending on the purpose, objectives and 

content of the course disclosed. 

Key words: student, laboratory diagnostics, motivation, independent 

work, higher medical education. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ  
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 

 

Підвищення якості вищої освіти є важливою передумовою 

інтенсивного розвитку країни. З кожним роком збільшується кількість 

наукових робіт присвячених управлінню якістю освітніх послуг. 
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Переважна більшість цих робіт базується на міжнародних стандартах 

управління якістю ISO серії 9000 [1 – 4]. Ці стандарти визначають 

методологічні підходи для вирішення проблеми якості в будь-якій 

організації, але загальні підходи мають бути конкретизовані для 

вирішення численних управлінських завдань у вищих начальних закладах. 

Кафедра є головним структурним підрозділом вищого навчального 

закладу, від якості діяльності її викладачів залежить якість освітніх 

послуг. Але проблема управління якістю діяльності викладачів кафедри 

ще не знайшла свого висвітлення у науковій літературі. Мета статті 

полягає в моделюванні системи управління якістю діяльності викладачів 

кафедри вищого навчального закладу. 

Управління якістю діяльності викладачів здійснюється на трьох 

рівнях: державному, університетському, кафедральному. Для 

забезпечення якості діяльності викладачів держава використовує 

численні механізми: розробляє закони, постанови, нормативні вимоги; 

встановлює стандарти, що включають навчальні плани, програми, 

вимоги до рівня освіченості; визначає обов’язки та права викладачів та 

студентів; забезпечує розвиток педагогіки, психології та інших наук, 

орієнтованих на навчальні заклади; здійснює матеріально-фінансове 

забезпечення навчального закладу; забезпечує підготовку і підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів; організовує медичне обслуговування 

студентів і педагогів. 

Численними є механізми забезпечення якості діяльності викладачів 

ВНЗ університетського рівня: створення системи відбору викладачів; 

розробка та запровадження нормативних документів (положення про 

організацію навчального процесу, правил внутрішнього розпорядку, 

положення про організацію дистанційного навчання, положення про 

підвищення кваліфікації викладачів тощо); визначення посадових 

обов’язків; створення матеріальної бази ВНЗ; створення системи оплати 

праці викладачів; створення системи мотивації діяльності викладачів; 

створення системи підвищення кваліфікації та розвитку викладачів; 

створення та організація діяльності відділів, комісій, колегіальних 

органів; створює систему оцінки діяльності викладачів; підготовка 

методичних рекомендацій; розробка управлінських рішень з проблем 

діяльності викладачів; організація системи харчування та відпочинку 

викладачів. 

Але ефективність державних та університетських механізмів 

управління якістю діяльності викладачів ВНЗ значною мірою залежить 

від кафедрального рівня управління. Теоретичні підґрунтя для 

моделювання системи управління якістю діяльності викладачів кафедри 

вищого навчального закладу створюють теорія загального 

(комплексного) управління якістю – TQM та міжнародні стандарти 

управління якістю ISO серії 9000. 

Теорія загального (комплексного) управління якістю – TQM є 

найпотужнішим науковим і методологічним напрямом менеджменту у 
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XX ст. По суті, ТQМ є новим підходом організації до управління, який 

вимагає від неї не часткових змін, а глибокої перебудови основ її 

діяльності. Головними чинниками, які обумовлюють необхідність 

шукати й впроваджувати нові способи підтвердження установою своєї 

адаптивності швидкоплинним змінам, є посилення конкуренції, науково-

технічний прогрес, глобалізація світової економіки, підвищення вимог 

споживачів і законодавства до якості продукції та послуг. Модель 

управління на основі методології ТQМ спрямована на досягнення двох 

головних цілей організації: надання споживачам продукції або послуги, 

яка повною мірою задовольняє їх потреби, і навіть перевищують їх; 

постійне вдосконалення всієї діяльності організації, збільшення її 

можливостей для забезпечення дедалі більшого задоволення всіх 

зацікавлених сторін у результатах її роботи.  

Ідеї TQM полягають у наступному: якість – невід’ємна складова 

будь-якого виробничого процесу, а не окрема функція управління; якість 

– це те про що каже споживач, а ні виробник продукції; відповідальність 

за якість повинна бути адресною; для реального підвищення якості 

необхідні нові технології; підвищити якість можливо за умов залучення 

всіх працівників; контроль процесу завжди більш ефективний на відміну 

контролю результату; політика в галузі якості повинна бути частиною 

загальної політики установи. 

Ідеї ТQМ було покладені в основу міжнародних стандартів 

управління якістю ISO серії 9000, що стало наступним кроком у розвитку 

менеджменту. Поступово ідеї стандартів ISO 9000 були 

розповсюджені на організації різної спрямованості. За чверть 

століття було створено 4 покоління стандартів. Стандарти 

визначають восьми принципам менеджменту якості (стандарт ISO 

9000:2005.): орієнтація на замовника – організація повинна розуміти 

дійсні та майбутні потреби споживачів, задовольняти та намагатися 

перевищити їх вимоги; лідерство – лідери визначають напрями дій, і 

створюють середовище, у якому люди можуть бути цілком задіяні для 

досягнення цілей; залучення працівників – люди є основою організації, і 

повне використання їх можливостей сприяє досягненню цілей; 

процесний підхід передбачає, що система управління організацією 

будується на основі управління мережею процесів; системний підхід до 

управління – означає ідентифікацію, розуміння та керування системою 

взаємозалежних процесів за їх внеском у досягнення поставлених цілей; 

постійне поліпшення – виступає стратегічною ціллю організації; 

прийняття рішень на підставі фактів – ефективні рішення базуються на 

логічному аналізі та раціональній оцінці та первинних даних; 

взаємовигідні стосунки з постачальниками – такі відносини посилюють 

можливості обох сторін у створенні цінностей. 

Одна із ключових  ідей стандартів ISO серії 9000 – процесний 

підхід. Він полягає в тому, що організація: ідентифікує ключові процеси, 

які впливають на якість продукції, послуги; визначає взаємозв’язок та 
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взаємодію між ключовими процесами; описує процеси через систему 

параметрів процесів; виділяє ресурси для здійснення процесів; визначає 

відповідальних за процеси; розробляє методики вимірювання процесів; 

здійснює моніторинг за процесами (їх параметрами); аналізує 

встановлені невідповідності під час протікання процесів; здійснює 

коригувальні та запобіжні заходи; проводить постійне вдосконалення 

процесів; реєструє результати моніторингу та вдосконалення процесів. 

Використання зазначених ідей дозволяє виокремити чотири 

головних процеси управління якістю діяльності викладачів кафедри: 

управління якістю освітньої діяльності викладачів; управління якістю 

наукової діяльності викладачів; управління якістю навчально-методичною 

діяльності викладачів; управління якістю громадської діяльності 

викладачів, які відповідають головним напрямам діяльності викладачів. 

Наступним кроком стало виокремлення управлінських процедур, 

використання яких дозволяло управляти якістю діяльності викладачів. 

Процедури управління якістю освітньої діяльності викладачів: 

· Визначення кафедральних вимог до освітньої діяльності 

викладачів. 

· Організація планування навчального навантаження викладачів з 

урахуванням результатів освітньої діяльності. 

· Організація навчання викладачів. 

· Відвідування занять викладачів. 

· Організація взаємовідвідування занять. 

· Організація відкритих занять. 

· Опитування студентів щодо діяльності викладачів.  

· Аналіз якості магістерських робіт. 

· Щорічна оцінка освітньої діяльності викладачів. 

Процедури управління якістю наукової діяльності викладачів: 

· Запровадження індивідуальних та колективних тем наукової 

роботи. 

· Планування наукової роботи. 

· Організація методологічного семінару для аспірантів, 

докторантів, викладачів. 

· Організація наукового семінару для викладачів. 

· Створення банку методик наукових досліджень. 

· Проведення щорічної кафедральної наукової конференції. 

· Створення системи інформування викладачів про можливості 

наукової діяльності. 

· Щорічна оцінка наукової діяльності викладачів. 

Процедури управління якістю навчально-методичною діяльності 

викладачів: 

· Планування навчально-методичної роботи викладачів. 

· Запровадження кафедральних процедур затвердження 

навчальних програм, курсів лекцій, дистанційних курсів. 
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· Запровадження кафедральних процедур затвердження 

кафедральних методичних рекомендацій. 

· Обговорення та затвердження тематики магістерських робіт на 

засіданнях кафедри. 

· Щорічна оцінка навчально-методичної діяльності викладачів. 

Процедури управління якістю громадської діяльності викладачів: 

· Розподіл громадських доручень з урахуванням інтересів 

кафедри та викладачів. 

· Планування громадської діяльності викладачів 

· Запровадження процедури розробки та затвердження профілів 

доручень викладачів. 

· Щорічна оцінка громадської діяльності викладачів. 

· Обговорення на засіданнях кафедри звітів про виконання 

доручень. 

Система управління якістю передбачає щоб кожну з визначених 

процедур певного процесу було розроблено та зафіксовано. Практика 

управління кафедрою свідчить, що на першому етапі розробки певних 

процедур їх перебіг фіксується у досвіді діяльності та традиціях. Але 

існують такі процедури, які з самого початку вимагають детальної 

розробки та фіксації їх виконання. Так, наприклад, проведення 

опитування студентів передбачає: розробити методику опитування, 

визначити те, хто та коли буде проводити опитування, визначити те, 

яким чином буде проводитись обробка результатів опитування, 

визначити як будуть зберігатися результати опитування, визначити те, 

які рішення будуть прийматися по результатах опитування та хто буде 

приймати ці рішення, визначити те, які зміни у посадові обов’язки 

працівників кафедри треба внести. 

Розглянемо ще один приклад розробки процедури. Забезпечити 

якість діяльності кафедри неможливо без залучення викладачів до 

активного виконання громадських доручень, які сприяють ефективній 

реалізації певних видів діяльності структурного підрозділу. Для цього 

може слугувати процедура розробки та затвердження профілів доручень 

викладачів. Профіль доручення – це документ, який визначає мету, 

завдання та можливі види діяльності в межах того чи іншого доручення. 

Наведемо його приклад. 

Профіль відповідального за наукову діяльність кафедри. 

Мета діяльності: сприяти організації колективних та 

індивідуальних наукових досліджень. 

Завдання діяльності: 

· організовувати планування наукової роботи на кафедрі; 

· вживати заходи щодо організації наукової роботи кафедри;  

· аналізувати результати та процес наукової діяльності; 

· розробляти заходи щодо удосконалення наукової роботи 

кафедри. 
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Можливі види діяльності: 

· планування наукової роботи кафедри; 

· налагодження наукових зв’язків з спорідненими кафедрами, 

установами, центрами; 

· організація наукового семінару на кафедрі; 

· аналіз звітів викладачів про наукову роботу; 

· підготовка звітів про наукову роботу кафедри; 

· організація аналізу якості досліджень та публікацій працівників 

кафедри; 

· аналіз наукової складової магістерських робіт; 

· розробка пропозицій щодо поєднання навчальної та наукової 

роботи; 

· створення системи інформування викладачів та магістрантів про 

наукові конференції; 

· підготовка щорічної наукової конференції кафедри; 

· підготовка на засідання кафедри питань з наукової роботи; 

· координація діяльності зі створення та використання бази 

публікацій викладачів; 

· участь у роботі групи з щорічної оцінки діяльності працівників 

кафедри. 

Процедура запровадження профілів доручень передбачає, що 

кожний працівник кафедри самостійно розробляє профіль, після чого на 

засіданні кафедри розглядають його проект, обговорюють та, при 

необхідності, вносять у нього зміни. Така процедура виконує мотивуючу 

функцію, є елементом колегіального управління, знайомить всіх 

працівників зі змістом громадської роботи, створює умови для оцінки 

результатів діяльності співробітників. 

Важливим завдання керівника кафедри є забезпечення єдності всіх 

рівнів управління якістю діяльності викладачів: державного, 

університетського, кафедрального. Саме кафедральне управління має 

забезпечити максимально можливу реалізацію умов, які створюються 

державою та університетом для забезпечення якості діяльності викладачів. 

Завданням для подальшої наукової розробки є визначення ролі 

факультетського рівня управління якістю діяльності викладачів кафедри. 
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Хриков Є. М. Управління якістю діяльності викладачів 
кафедри 

У статті розкрито сутність, основні механізми, завдання та зміст 

діяльності з управління якістю діяльності викладачів кафедри. 

Охарактеризовані три рівня управління якістю діяльності викладачів 

кафедри: державний, університетський, кафедральний. Головну увагу 

приділено кафедральному рівню управління якістю діяльності викладачів. 

Моделювання системи управління якістю діяльності викладачів кафедри 

здійснено з урахуванням сучасних теорій менеджменту: комплексного 

управління якість TQM, теорії управління якість на основі міжнародних 

стандартів ISO серії 9000, теорії організації, що сама навчається. У 

діяльності викладачів виокремлено чотири головні напрями: освітня 

діяльність, наукова діяльність, навчально-методична діяльність, 

громадська діяльність і відповідно до них чотири напрями управління їх 

діяльністю. У кожному напрямі управління якістю діяльності викладачів 

кафедри виокремлено головні процедури та запропоновано механізми їх 

реалізації. Стаття узагальнює досвід управління кафедрою державної 

служби, адміністрування та управління Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Ключові слова: управління, якість діяльності викладачів, кафедра. 

 

Хрыков Е. М. Управление качеством деятельности 
преподавателей кафедры 

В статье раскрыта сущность, основные механизмы, задачи и 

содержание деятельности по управлению качеством деятельности 

преподавателей кафедры. Охарактеризованы три уровня управления 

качеством деятельности преподавателей кафедры: государственный, 

университетский, кафедральный. Главное внимание уделено 

кафедральном уровню управления качеством деятельности 

преподавателей. Моделирование системы управления качеством 

деятельности преподавателей кафедры осуществлено с учетом 

современных теорий менеджмента: комплексного управления качество 

TQM, теории управления качество на основе международных стандартов 

ISO серии 9000, теории организации, которая сама учится. В 

деятельности преподавателей выделены четыре главных направления: 

образовательная деятельность, научная деятельность, учебно-

методическая деятельность, общественная деятельность и в соответствии 

с ними четыре направления управления их деятельностью. В каждом 

направлении управления качеством деятельности преподавателей 

кафедры выделены главные процедуры и предложены механизмы их 



 

 

 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (300), 2016  

 

 235 

реализации. Статья обобщает опыт управления кафедрой 

государственной службы, администрирования и управления Луганского 

национального университета имени Тараса Шевченко. 

Ключевые слова: управление, качество деятельности 

преподавателей, кафедра. 

 

Khrykov E. Quality Management of Activity of University 

Department Teachers 

The article reveals essence, main mechanisms, objectives and activity 

content of quality management of activity of university department teachers. 

Three levels of activity quality management of teachers are defined: on state level, 

on university level and on department level. Main attention is paid to department 

level. Modeling of managing system for quality management of activity of 

department teachers is carried out in accordance with modern management 

theories: total quality management TQM, quality management theory based on 

international standards ISO 9000, theory of organisation which itself is studying. 

In teachers' work four main areas are pointed out: educational activities, scientific 

activities, methodological activities, social activities and there are four quality 

management directions accordingly. Each direction of quality management has its 

key procedures and mechanisms for their implementation. The article summarizes 

the management experience of department of social services, administration and 

management of University of Luhansk. 

Key words: management, quality of activity of department teachers, 

university department 
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С. О. Шехавцова 

 

СУБ’ЄКТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК ПОКАЗНИК 
ЯКОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Вітчизняна педагогічна наука сформувала власні традиції в 

організації процесу навчання й виховання студентів в процесі фахової 

підготовки. Водночас слід зазначити, що певна зміна пріоритетів у 

стратегічних напрямах розвитку освіти, зокрема дистанційної освіти, у 

європейській та світовій спільнотах значною мірою вплинули на 

характер змісту підготовки майбутніх учителів в Україні. Особливого 

значення набувають теоретико-методологічні, соціально-психологічні, 

організаційно-педагогічні та методичні аспекти проблеми повноцінного 


