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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс «Управління якістю освітньої діяльності
закладу освіти» дозволить ознайомитися з
основними поняттями якості освіти, принципами
менеджменту якості та особливостей їх
застосування в закладах освіти, набути вмінь
вирішення проблем управління якістю освіти на
рівні закладу освіти та сформувати навички
ефективної управлінської діяльності



Метою вивчення дисципліни «Управління якістю освітньої діяльності у закладі освіти»
є формування готовності здобувачів до управління якістю освітньої діяльності у сфері
надання освітніх послуг та забезпечення ефективного функціонування закладу освіти
Компетентності: 

 здатність задовольнити потреби споживачів освітніх послуг закладу освіти із 
дотриманням вимог до якості освіти;

 здатність здійснювати планування, моніторинг та оцінку якості освіти;

 здатність моделювання основних процесів в закладі освіти.

Результати навчання: 

 здатність проводити аналіз різних моделей управління якістю освіти та їх
ефективності в системі управління закладом освіти;

 здатність формулювати місію, бачення, політику освітнього закладу в області якості;

 спроможність ідентифікувати основних споживачів закладу освіти і визначати їх
вимоги до якості освіти;

 вміння встановлювати показники для планування, моніторингу та оцінки якості
освіти;

 здатність постановки і рішення проблем управління якістю освіти на рівні закладу 
освіти

 здатність проводити контроль, аудит та самооцінку якості освіти в закладі освіти.



Інформаційний обсяг курсу

Тема 1. Якість освіти: поняття та сутність.

Тема 2. Загальні основи управління якістю освіти у 
закладі освіти.

Тема 3. Процесний підхід до управління якістю 
освітньої діяльності у закладі освіти.

Тема 4. Контроль в управлінні якістю освітньої 
діяльності закладу освіти.
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