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Перший курс -  інформаційний проект (обробка наукової 
інформації за вибраною темою);

Другий та третій курси (враховується інтегроване чи повне 
навчання) -  інформаційний проект (збір інформації про об’єкт 
дослідження, узагальнення передового практичного досвіду), 
творчий проект (розроблення реклами нового товару, сценарію 
ділової гри за вибраною темою, відео фільм та ін.), дослід
ницький проект (проведення дослідження за вибраною темою)

На випускових курсах -  дослідницький проект (продовження 
проведення досліджень за вибраною темою, систематизація 
одержаних результатів, написання дипломної роботи).

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Ю. Г. Лисенко, д. е. н., професор, директор Навчально-науко
вого інституту інноваційних технологій управління 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ
ситет економіки і торгівлі

Системи менеджменту якості (с]иа1ііу тапа§етепі; зузїстз) є 
невід’ємним елементом у системах управління закордонних 
університетів, поступово стають обов’язковими й для вітчиз
няних вищих навчальних закладів. Це найважливіша складова 
системи управління, що орієнтує вищий навчальний заклад 
(ВНЗ) на одержання продукту (послуги) в освітній і науковій 
діяльності з показниками якості, які відповідають державним 
стандартам та умовам, а також очікуванням замовників.

Вимоги і рекомендації про те, яким чином повинні здійсню
ватися управлінські процеси у ВНЗ, щоб він функціонував якіс
но, встановлюють стандарти 180 серії 9000. Використання цих 
стандартів не може «прямо» забезпечити якість інших освітніх 
та наукових послуг, що надаються, але вони повинні так налаш
тувати управлінські процеси, що впливають на якість освітніх та 
наукових послуг, щоб задовольнити вимоги замовників.

У теперішній час нормативно-довідкова документація систе
ми управління якістю ВНЗ (при наявності такої) існує у вигляді 
декількох екземплярів друкованих документів в його основних 
центрах відповідальності. Описи навчальних і наукових проце
сів також представлені у вигляді друкованих варіантів. Конт
роль якості виконання цих процесів здійснюється подачею
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звітності підрозділами й наступним формуванням періодичних 
звітів ВНЗ. Головним недоліком такої організації системи 
управління якістю є можливість несинхронного внесення змін в 
екземпляри центрів відповідальності, що може привести до 
різночитання у використовуваній нормативно-довідковій інфор
мації й втраті ефективності ухвалених рішень.

Тому інформаційно-аналітична система управління якістю 
ВНЗ, що пропонується, передбачає можливість автоматизації 
наступних процесів (функцій):

-  зберігання електронних варіантів нормативно-довідкової 
документації;

-  автоматизація різних методів пошуку нормативно-довід
кової документації;

-  підтримка в актуальному стані нормативно-довідкової 
документації;

-  архівація й зберігання нормативно-довідкової докумен
тації;

-  автоматизація процесу підтримки ідентичності змісту нор
мативно-довідкової документації у всіх підрозділах ВНЗ;

-  розмежування прав доступу персоналу до нормативно- 
довідкової документації та їхній контроль;

-  автоматизація контролю виконання навчального та науко
вого процесів;

-  автоматизація збору, статистичної обробки якісних харак
теристик успішності студентів, аспірантів і докторантів на всіх 
стадіях відповідного процесу й формування звітів;

-  контроль виконавської дисципліни;
-  створення ефективної системи документообігу в системі 

управління якістю.
Автоматизована система управління якістю ВНЗ реалізується 

за хмарною технологією (чи як варіант за клієнт-серверною 
технологією). На центральному вузлі знаходяться бази нор
мативно-довідкової документації, системи контролю якості 
освітніх і наукових процесів і управління документообігом сис
теми управління якістю ВНЗ. Віддалені клієнти (користувачі в 
коледжах і організаціях-партнерах ВНЗ отримують доступ до 
центрального серверу за допомогою ІпІегпеІ або по виділених 
лініях зв’язку.
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Впровадження автоматизованої підсистеми ведення норма
тивно-довідкової документації системи управління якістю ВНЗ 
дозволить:

-  забезпечити персонал ВНЗ актуальною й несуперечливою 
інформацією з якості;

-  створити у ВНЗ електронну базу нормативно-довідкової 
документації системи управління якістю;

-  забезпечити доступ до бази нормативно-довідкової доку
ментації з будь-якого підрозділу ВНЗ та з організації-партнера;

-  створити механізм розподілу й контролю доступу до 
вмісту бази нормативно-довідкової документації;

-  створити механізми пошуку необхідної інформації в базі 
нор-мативно-довідкової документації;

-  створити механізми архівного зберігання застарілих 
документів;

-  створити механізм управління протоколами якості і 
їхнього зберігання.

Впровадження автоматизованої підсистеми контролю якості 
освітніх і наукових процесів у ВНЗ забезпечить:

-  автоматизацію контролю виконання 0-х і /7-х в процесів: 
фіксування факту виконання (дата, час), відповідального вико
навця, якісних характеристик процесів, можливих причин неви
конання;

-  автоматизацію створення звітів за результатами вико
нання 0-х і и-х процесів.

-  Впровадження автоматизованої підсистеми управління 
документообігом у системі контролю якості ВНЗ забезпечить:

-  підвищення оперативності прийнятих управлінських рі
шень в області управління якістю;

-  підвищення рівня автоматизації управлінської діяльності;
-  скорочення об'ємів документообігу за рахунок оптимізації 

переліку документів і інформаційних потоків.
Наявність великої кількості нормативно-довідкових докумен

тів у системі управління якістю ВНЗ, висока динаміка їхніх змін 
і частота використання персоналом, обумовлює доцільність 
їхньої організації у вигляді електронного архіву документів з 
потужними пошуковими функціями (пошук за назвою, за сло
восполученням, за датою створення або зміни й таке ін.). Доступ
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до електронного архіву забезпечується з віддалених робочих 
місць користувачів у режимі Оп-Ііпе з розподілом прав відпо
відно до посадових обов’язків і статусом. Необхідність у роз
робці багаторівневої системи планування й контролю якості 0-х 
і и-х процесів обумовлюється їхнім різноманіттям і трудо
місткістю забезпечення оперативності прийняття ефективних 
управлінських рішень.

Таким чином впровадженням автоматизованої системи 
управління якістю ВНЗ забезпечується підвищення трудової 
дисципліни у ВНЗ, контроль виконання наказів і розпоряджень 
та використання сучасних електронних засобів організації 
документо-обігу.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ВИКОРИСТАННЯ 
У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

В. А. Кулик, д. е. н., доцент, завідувач кафедри бухгалтер
ського обліку і аудиту
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ
ситет економіки і торгівлі»

Нові сервіси, що з’являються в мережі Інтернет здатні модер
нізувати процес навчання, їх інтеграція може призвести до того, 
що учасники освітнього процесу зможуть максимально швидко 
та зручно оперувати навчальним контентом не виходячи з дому. 
Серед сервісів, які доречно використовувати в освітньому про
цесі, можна виділити такі -  сервіси для збереження фото- та 
відеофайлів (Ріікг, РІатЬег, БобрДобр), сервіси для збереження 
документів (Ооо§1еБос8, БгорЬох, ОпеБгіуе), сервіси для обміну 
інформацією (В1о§§ег, \¥ікі). соціальні мережі (РасеЬоок, 
Т\\ійсг. Іпзїащат). месенджери (УіЬег, ШЬаІзир. Те1е§гат), гео- 
сервісн (Ооо§1еМарз, СіооДсЕагіЬ. Шікітаріа) [1].

Розглядаючи статистичні дані про к і л ь к і с т ь  користувачів 
соціальних мереж, зазначимо, що станом на кінець першого 
півріччя 2018 року найбільше користувачів налічує мережа 
РасеЬоок. З моменту появи РасеЬоок користується підвищеним 
попитом, тривалий час утримується на першій позиції в рей
тингу (62,18 %). РіпІсгзІ займає друге місце (16,12 %) і активно 
почав набирати популярність, в першу чергу, завдяки своїй
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