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Гарант в системі управління якістю освітніх програм: випадок українських університетів
Розвиток систем забезпечення якості вищої освіти в Україні зумовив появу такого первинного суб’єкта
управління як гарант освітньої програми. Однак поширеним наслідком цих інновацій стало формальне
сприйняття ролі та невизначеність статусу гаранта у сучасному середовищі управління закладами вищої
освіти. Зважаючи на це, у статті розроблено варіативні моделі управління якістю освітніх програм за участю
гаранта, а також обґрунтовано умови для ефективного застосування таких моделей в середовищі українських
університетів. Дослідження базується на використанні методу стратегічного аналізу GAP – для ідентифікації
проблем та особливостей організації управління у системах внутрішнього забезпечення якості університетів;
методів моделювання та графічного дизайну – для формування альтернативних систем управління освітніми
програмами за наявності та відсутності таких фахових навчально-наукових структурних підрозділів як
кафедри. У результаті, розроблені моделі передбачають раціональну організацію керівництва освітніми
програмами в умовах централізованих та децентралізованих систем внутрішнього забезпечення якості освіти.
Наприклад, це забезпечить сприятливі умови для зменшення бюрократизму і дублювання функцій в системі
менеджменту університетів, а також сприятиме реалізації особистісного потенціалу гарантів, як менеджерівекспертів освітніх програм.
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Александр Величко, Людмила Величко, Светлана Халатур, Гинек Рубик
Гарант в системе управления качеством образовательных программ: случай украинских
университетов
Развитие систем обеспечения качества высшего образования в Украине обусловил появление такого
первичного субъекта управления как гарант образовательной программы. Однако распространенным
следствием этих инноваций стало формальное восприятие роли и неопределенность статуса гаранта в
современной среде управления вузами. Ввиду этого, в статье разработаны вариативные модели управления
качеством образовательных программ с участием гаранта, а также обоснованы условия для эффективного
применения таких моделей в среде украинских университетов. Исследование базируется на использовании
метода стратегического анализа GAP - для идентификации проблем и особенностей организации управления в
системах внутреннего качества университетов; методов моделирования и графического дизайна - для
формирования альтернативных систем управления образовательными программами при наличии и отсутствии
таких профессиональных учебно-научных структурных подразделений как кафедры. В результате,
разработанные модели предусматривают рациональную организацию руководства образовательными
программами в условиях централизованных и децентрализованных систем внутреннего обеспечения качества
образования. Например, это создаст благоприятные условия для уменьшения бюрократизма и дублирования
функций в системе менеджмента университетов, а также будет способствовать реализации личностного
потенциала гарантов, как менеджеров-экспертов образовательных программ.
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