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воляє йому працювати над формуванням більш широкого кола 
компетенцій та відповідним їм фахових здатностей. 

Отже, використання таких сучасних форм навчання, як інди-
відуальні завдання та бізнес-гра при викладанні дисциплін 
«Стратегічний процес на підприємстві» та «Стратегічні партнер-
ства підприємств» дозволяє сформувати у слухачів системне ба-
чення підходів до управління підприємством та забезпечити фор- 
мування необхідних майбутнім фахівцям компетенцій. 
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КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ  
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 
У глобалізованому світі процес модернізації системи вищої 

освіти набуває надзвичайної актуальності. Він обумовлюється не 
тільки формуванням нових вимог до якості підготовки висококва-
ліфікованого фахівця, всебічної реалізації його особистісних про-
фесійних компетенцій на ринку праці, а й необхідністю розвитку 
інтелектуального потенціалу націй у цілому, який є запорукою дов- 
гострокового стійкого розвитку національних економік.  

Одними з найважливіших світових тенденцій розвитку сучас-
ної системи освіти є її диверсифікація, інтернаціоналізація, інди-
відуалізація, проведення безперервної освіти протягом життя, ін-
тенсифікація, а також тотальна комп’ютеризація [1, с. 1]. На прак- 
тиці це означає формування більш відкритої системи надання 
освітніх послуг, яка орієнтується на використання нетрадиційних 
методів навчання, заснованих на інноваційних освітніх та інфор-
маційних технологіях: розробку нових підходів до змісту та ви-
кладання дисциплін, розвиток сучасних технологій управління 
освітнім процесом, орієнтація на реалізацію індивідуальних мож-
ливостей студента і викладача, запровадження різноманітних ме-
тодів дистанційного навчання. 

Зважаючи на формування різним країнами умов для створення 
єдиного інтегрованого освітнього простру, який відбувається в 
тому числі і в рамках Болонського процесу, надзвичайно важли-
вим є питання ідентифікації ключових факторів, які безпосеред-
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ньо впливають на підвищення якості освітніх послуг. Серед них 
слід виокремити наступні: 

 модернізація структури і змісту навчальних програм у від-
повідності з міжнародними освітніми стандартами, підвищення 
їх якості за рахунок запровадження інноваційних методів на-
вчання, використання інформаційно-комунікаційних і комп’ю- 
терних технологій; 

 поглиблення науково-дослідницької складової в процесі 
викладання різноманітних дисциплін, активне впровадження ре-
зультатів наукової роботи викладачів у навчальний процес, про-
ведення підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів; 

 розвиток різноманітних форм зв’язків освіти, науки і приват- 
ного сектору через організацію спільних лабораторій, науково-
дослідних центрів, кластерів інших організаційних структур, які б 
гнучко і своєчасно реагували на потреби виробництва, займались 
комерціалізацією результатів інтелектуальної діяльності;  

 посилення мотиваційної складової викладачів в освітніх за-
кладах різних рівнів акредитації: покращення рівня матеріально-
технічного забезпечення умов праці, створення можливостей для 
реалізації інтелектуального потенціалу вчених та вдосконалення 
системи винагороди за творчу працю;  

 розробка системи акредитації, атестації та самоатестації на-
вчальних закладів, запровадження універсалізованої системи 
управління якістю освіти, проведення координації між освітніми 
закладами різних рівнів [2, с. 54]. 

Система управляння якістю освітніх послуг є методологічною 
основою для організації освіти, яка забезпечує її відкритість і вод-
ночас задовольняє потреби особистості, спільноти та ринку праці в 
цілому. Безумовно, її побудова повинна базуватись на застосуванні 
інноваційних методів, тобто єдності цілей і змісту навчальних дис-
циплін та бути тісно пов’язана з ефективним використанням педа-
гогічних, освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій. 
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