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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВВНЗ ЗА ДОПОМОГОЮ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

У статті розроблена модель оцінки якості освіти ВВНЗ за допомогою інформаційно-аналітичної
системи. Розглянути задачі щодо здійснення ефективного управління навчально-виховним процесом ВВНЗ
керівником за допомогою системи підтримки прийняття рішення. Елементи підтримки прийняття рішень
розглядаються як частина єдиної контролюючої системи, що функціонує в реальному часі.

В статье разработана модель оценки качества образования ВВУЗ с помощью информационно-
аналитической системы. Рассмотрены задачи по осуществлению эффективного управления учебно-
воспитательным процессом ВВУЗа  руководителем с помощью системы поддержки принятия решения.
Элементы поддержки принятия решений рассматриваются как часть единой контролирующей системы,
которая функционирует в реальном времени.

In the article the model of estimation of quality of formation of High Level of Military Education Organizations
(HLMEO) is developed by the informative analytical system. Tasks are considered on realization of effective
management the educational and educate process of HLMEO by a leader by the system of support of decision-making.
The elements of support of making a decision are examined as par of the single supervisory system which functions in
real time.
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Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими

або практичними завданнями. Отримання якісної освіти безпосередньо залежить від якості
самих вимог (цілей, стандартів і норм), якості ресурсів (програми, кадровий потенціал,
контингент абітурієнтів, матеріально-технічне забезпечення, фінанси і т.д.) та якості освітніх
процесів (наукова та навчальна діяльність, управління, освітні технології), які безпосередньо
забезпечують підготовку фахівців [3].

Стрімкий розвиток процесу інформатизації всіх сфер життя суспільства, який суттєво
впливає на стан економіки, життя людей, національну безпеку, інтелектуальний потенціал
суспільства, створює можливість підвищити на новий рівень якість вищої освіти країни.
Реалізацію цього можуть забезпечити лише адекватні сучасні засоби вимірювання якості
освіти, що забезпечить виявлення факторів впливу, оцінку ефективності освітніх програм і
реформ. Такі засоби є складниками системи моніторингу освітнього процесу та ефективного
управління вищою освітою (ВО). Функціонування системи моніторингу покликано
забезпечити органи управління статистичною та аналітичною інформацією для ефективного
та своєчасного вирішення задачі по оцінці якості оволодіння ВО “споживачами” (до
споживачів віднесемо державу, суспільство, тих, хто навчається та замовників) і здійснення
управління її якістю на всіх рівнях керування (від начальника ВВНЗ до викладача включно)
[7]. Це означає, що система моніторингу якості ВО має стати складовою частиною системи
управління якістю освіти.

Більша частина задач, з якими зіштовхуються сьогодні керівники системи ВО – це
задачі ефективності своєчасно прийнятого рішення, діагностики стану системи оцінки якості
вищої освіти, ресурсів, стимулів та ін..

На сьогоднішній день оцінка ефективності навчально-виховного процесу керівництвом
вищого військового навчального закладу (ВВНЗ) здійснюється за контрольними (рубіжними)
точками, якими виступають проміжний (модульний) контроль і підсумковий контроль
(семестровий контроль і державна атестація), що пов'язано з досить великим часовим
інтервалом між ними для здійснення коригуючого впливу на якість навчально-виховного
процесу [7]. Тому стає необхідність щодо створення автоматизованої системи, яка
забезпечила б управління ВВНЗ оперативною аналітичною інформацією і дозволила значно
знизити розмірність задач вироблення параметрів управляючих впливів, більш виважено
підходити до вирішення питань по забезпеченню якості навчально-виховного процесу  для
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зменшення ймовірностей помилок, оперативно реагувати на ситуацію, що створилася,
використовувати мінімальний час на аналітику існуючих задач, прогнозувати
небажані ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою. У світовій практиці
застосовуються три основних підходи до оцінювання якості освіти: репутаційний (на основі
експертних оцінок), результативний (за об'єктивними показниками) і загальний. Але
практика показує, що кількість підходів може бути і більшою: традиційний (престижність
ВНЗ), науковий (відповідність стандартам), менеджерський (задоволення клієнта),
споживчий (сам споживач визначає якість), демократичний (користь ВНЗ для
суспільства) [3].

Ключовою ланкою в управлінні якістю освіти є навчальний заклад, оскільки він несе
відповідальність за якість освіти своїх випускників і може корегувати свою діяльність для
досягнення рівня якості освіти, не нижче заданого (еталонного).

Система управління ВВНЗ має ієрархічно побудовану структуру із великою кількістю
складових елементів і підсистем, між якими існують певні зв’язки і залежності, що
впливають як на побудову системи і її підсистем, так і на принципи їх функціонування.
Система управління ВВНЗ визначається як сукупність трьох елементів: органу управління з
властивими йому технічними засобами і методами дій, об’єкту управління і каналів зв’язку
між ними. Найважливішим принципом оцінки ефективності управління є принцип
системного підходу, відповідно до якого система управління, по-перше, розглядається як
ієрархічна структура від вищих ланок до нижчих і,  по-друге,  кожна ланка –  як сукупність
фізично та інформаційно зв'язаних між собою органів управління, пунктів управління,
систем зв’язку, автоматизованих і спеціальних систем [8]. Властивості системи управління
не є проста сума властивостей ланок, що до неї входять, вони являють собою нову якість.

Ефективність забезпечення якості освіти, стверджує Г.Цехмістрова [4], залежить від
того, наскільки вдало організований моніторинг – система організації, збору, зберігання,
обробки і пошуку інформації про навчальну діяльність тих,  хто навчається та в цілому
системи навчальних закладів, що забезпечує безперервне стеження за станом і
прогнозуванням їх майбутнього, дає можливість визначати й оцінювати рейтинг навчальних
закладів за їх показниками якості освітнього процесу.

Моніторинг виконує інформаційну, діагностичну, коригувальну та управлінську
функції.  Як свідчить світова практика [3,4], впровадження систем моніторингу якості освіти
у ВНЗ дозволяє суттєво покращити та оптимізувати свою діяльність і підвищити
результативність роботи; посилити акцент на меті своєї діяльності і досягненні очікувань
споживачів; досягти і стабільно підтримувати високу якість своїх послуг для задоволення
потреб і вимог замовників; збільшувати задоволеність споживачів; отримати визнання з боку
замовників через процедуру сертифікації; брати участь у тендерах, у тому числі
міжнародних, щодо надання освітянських послуг на вигідних умовах [4].

Процес прийняття рішень пов’язаний із значними труднощами. Оцінювання ситуацій
являє собою дедуктивне завдання, яке знаходиться за межею узагальнення параметрів
наслідків дій,  котрі можуть здаватися з першого погляду відомими і простими.  Сучасні
задачі управління по забезпеченню функціональності ВВНЗ вимагають прийняття
нестандартних рішень на всіх рівнях управління, використовуючи досвід і знання експертів,
а також математичних методів, моделей прийняття рішень, інформаційних і
телекомунікаційних технологій [8]. Аналіз невизначеності потребує від керівника
моніторингу за повторюваними процесами,  що відбуваються;  ця вимога взагалі може бути
виконана, але вона передбачає необхідність узагальнення всіх спостережень у логічні
висновки, які в дійсності не спостерігалися.

Перелічені задачі можуть виникати на всіх стадіях прийняття рішень,  що потребує
підтримки всього циклу аналізу (прийняття) рішень для ефективного управління якістю ВО
ВВНЗ та забезпеченні його функціональності.

Функціональність ВВНЗ визначається [7, с. 460] здатністю здійснювати свої функції з:
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-організації навчального процесу із застосуванням у військово-педагогічному процесі
оптимальних методів і засобів, а також педагогічних технологій;

-організації військово-наукової роботи ВВНЗ, наукової діяльності курсанта (слухача)
та їх моніторингу;

-організації виховної роботи у ВВНЗ;
-здійснення діагностики досягнення цілей освіти, моніторингу якості підготовки

військового фахівця; рейтингової оцінки діяльності курсанта (слухача);
-моніторингу позанавчальної діяльності курсанта (слухача);
-моніторингу виконання службових обов’язків за посадовим призначенням

(випускник);
-об’єктивної оцінки службової діяльності випускників командирами частин, закладів,

установ і своєчасного надання цих даних ВВНЗ;
-оцінки та аналізу ефективності функціонування навчального процесу ВВНЗ;
-управління ефективністю функціонування ВВНЗ.
Такий підхід до систематизації зазначених складових функцій має не тільки науково-

теоретичне значення. Він може викликати й суто практичний інтерес, бо ініціює розробку
об’єктивної системи критеріїв, що характеризує потенційний стан навчально-виховного
процесу з якісного боку, і підбір адекватного апарату кількісної оцінки останньої. У цьому
разі виникає можливість керованого впливу на цей стан, його оптимізації. З іншого боку, від
навчально-виховного процесу із кращими потенційними можливостями слід очікувати
більшої ефективності,  яку також потрібно вміти оцінювати за відповідною системою
критеріїв, що і є основою управління ефективністю функціонування навчально-виховним
процесом ВВНЗ.

Ринок українського програмного забезпечення пропонує наступні рішення управління
навчальним процесом [5]:

1. Автоматизована система управління вищим навчальним закладом АСК „ВНЗ”,
розроблена Науково-дослідним інститутом Прикладних інформаційних технологій
Кібернетичного центру Національної академії наук України.

2.  Пакети комп’ютерних систем „Деканат”, „БІБЛІОГРАФ-2007”, „КОЛОКВІУМ”,
„ПС-Персонал” приватного підприємства „Політек-софт”.

3. „ВНЗ АЛЬМА-МАТЕР” товариства з обмеженою відповідальністю „Direct IT”.
4. Інформаційно-аналітична система управління вищим навчальним закладом

„Університет”, Херсонському державному педагогічному університеті.
5. Комплексна інформаційна система “LECOS”, розроблена та впроваджена в

Київському ліцею бізнесу.
Проведений оглядовий аналіз показав, що розглянуті системи не відповідають повною

мірою всім функціональним задачам, які ставить ВВНЗ, до автоматизації управління якістю
ВО. Вищезазначене програмне забезпечення використовує „часткову” автоматизацію, тобто
автоматизовані лише окремі процеси по здійсненню підтримки функціонування ВНЗ. Як
правило ці процеси пов’язані з обліком персоналу (ведення кадрових питань, обліку
присутності персоналу на робочих місцях, станом відвідування занять тими, хто навчається),
фінансово-економічними питаннями, складанням звітної документації, складанням розкладів
занять. Це веде до дублювання і втрати частини інформації, відсутності даних для
оперативного аналізу навчально-виховного процесу, втрати часу на обслуговування і
підтримку застаріваючих технологій, високого ступеню залежності від людського чинника.
Деякі з них здатні автоматизувати процес управління навчальною частиною, є такі, що
враховують специфіку ВНЗ, але не мають достатніх засобів для повної автоматизації
навчально-виховного процесу. Та жодна з систем не враховує специфіку навчально-
виховного процесу, що здійснюється у вищому військовому навчальному закладі і не надає
допомогу керівнику щодо розв'язування задач щоденної управлінської діяльності.

Задачі організаційного управління можна умовно поділити на три класи.
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До 1-го класу належать повністю формалізовані задачі (господарський та фінансовий
облік, облік навчально-виховного процесу), для яких можна розробити структуризовані
процедури вироблення рішень. Задачі можуть розв'язуватись на електронно-обчислювальній
машині без участі людини за заздалегідь підготовленими алгоритмами, тобто алгоритм
замінює людину.

Для 2-го класу задач характерні слабо структуровані процедури вироблення рішень в
умовах неповної інформації. До цього класу належать задачі потокового й оперативно-
календарного планування навчально-виховного процесу й управління матеріально-
технічною базою.

Задачі 3-го класу потребують застосування неструктурованих процедур вироблення
рішень, творчого підходу, що ґрунтується на інформованості, класифікації, інтуїції та
особистого досвіду керівника.

Тому для забезпечення ефективного процесу моніторингу якості ВО необхідно
реорганізувати систему збору, зберігання, обробки і пошуку інформації про стан навчально-
виховного процесу. Це дозволить забезпечити управління ВВНЗ такою інформаційно-
аналітичною системою, яка забезпечить керівника інформацією про якість освіти у ВВНЗ та
допоможе здійснити вибір альтернативних рішень у певних неструктурованих і слабо
структурованих задачах,  у тому числі й тих,  що мають багато критеріїв з мінімальними
часовими затратами. Ціллю створення такої системи управління якістю ВО є підвищення
ефективності підготовки висококваліфікованих фахівців відповідно до вимог державних і
міжнародних стандартів,  що дозволить здійснювати їх підготовку на рівні,  не нижче
заданого [1,10].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Якість освіти доволі
важко формалізується. Річ у тім, що ВВНЗ продають свої послуги на ринку довірчих товарів,
якість яких не можна оцінити адекватно.  До того ж характерною рисою освітнього ринку є
асиметрія інформації.

Жодна з розглянутих вище систем не враховує специфіку підготовки військових
фахівців. В системах не передбачені відриви від занять, які відбуваються в наслідок
підготовки особового складу до виконання завдань різного значення – підготовка до параду,
участь у ліквідації наслідків стихійних явищ; виконання обов’язків осіб добового наряду,
караулу і т.і. Час прийняття керівником рішення носить інерційний характер, що не дозволяє
оперативно реагувати на ситуацію, яка створилася, використовувати мінімальний час на
аналітику існуючих задач, прогнозувати небажані ситуації і в послідуючому –
організовувати дієвий контроль за досягненням поставленої цілі.

У зв’язку з цим,  актуальним є розробка моделі і методики оцінювання якості освіти
ВВНЗ з використанням інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішення
(ІАС ППР).

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є розробка моделі оцінки якості
освіти ВВНЗ, яка дозволить формалізувати і типізувати аналітичну інформацію про стан
навчально-виховного процесу керівнику ВВНЗ, необхідну для оперативного прийняття ним
ефективного рішення для здійснення коригуючих заходів щодо здійснення підготовки
військових фахівців на рівні, не нижче заданого.

Виклад основного матеріалу. Основні умови нормального функціонування ВВНЗ
складаються в підтримці показників якості освіти на рівні, не нижче заданих. Якщо один або
кілька показників починають відхилятися від заданого рівня, то необхідно виявити й
ліквідувати причину цього відхилення шляхом формування керуючого впливу на окрему
частину навчально-виховного процесу. Завдання полягає в безперервному контролі
(моніторингу) показників якості освіти у ВВНЗ і при їхньому погіршенні розпізнати
причину цього погіршення та надати керівнику альтернатив для прийняття коригуючого
рішення.
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На ефективність цього процесу впливає своєчасний обмін інформацією між
управлінською підструктурою та підструктурою, якою управляють (стан навчально-
виховного процесу).

На рис.1 показана запропонована узагальнена схема моніторингу якості освіти у ВВНЗ.
Вона складається з наступних блоків: блок „Вимоги” (ЗП), блок „ІАС ППР”, блок
„Навчально-виховний процес”.

D

Рис. 1 . Узагальнена схема моніторингу якості освіти у ВВНЗ

Блок „Вимоги” формує задавальне діяння x(t). Воно визначає граничні (еталонні)
значення рівня підготовки військового фахівця, які він повинен опанувати за час навчання у
ВВНЗ y(t) (на рівні, не нижче заданих блоком ЗП). Граничні значення задаються
керівництвом ВВНЗ на підставі існуючих керівних документів.

На формування граничних (еталонних) значень впливають зовнішні і внутрішні
чинники. До зовнішніх віднесемо закони України, нормативні документи Міносвіти і науки,
накази і директиви МО України, державне замовлення, стан ринку праці, демографічна
ситуація в країні, умови замовника до випускника і т.п.. До внутрішніх чинників віднесемо
внутрішні керівні документи ВВНЗ, перелік напрямів і спеціальностей, склад контингенту та
його підготовка, рейтинг ВВНЗ, штатний розпис, відомості про персонал і т.п..

У вітчизняній дидактиці термін „діагностика навчання” має обмежене застосування,
хоча в останні роки є певні позитивні зрушення у цьому напрямку. Наприклад І.П. Підласий
[9,  с.  544] повністю дотримується думки К.  Інгенкампа щодо сутності та місця діагностики
навчання у навчально-виховному процесі „Перевірка лише констатує результати, без
пояснення їх походження. Діагностування розглядає результати у зв’язку з шляхами,
способами їх досягнення, виявляє тенденції, динаміку формування продуктів навчання.
Діагностування включає в себе контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних
даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій, прогнозування подальшого розвитку явищ.
Контролювання, оцінювання знань, умінь тих, хто навчається, включаються в діагностування
як необхідні складові частини.”

Блок „ІАС ППР” складається з двох підблоків – підблоку „Діагностика” та підблоку
„Управління”. В цілому він виконує функцію „діагностики навчання” та розпізнавання
причини погіршення якості освіти з формуванням альтернатив керівнику ВВНЗ для
прийняття коригуючого рішення.

 На основі оцінки та аналізу ефективності функціонування навчально-виховного
процесу та інших даних, отриманих від розробників держзамовлення, від окремих
випускників, командирів військових частин, військових навчальних закладів, установ, де
випускники проходять службу, здійснює адекватну оцінку відповідності якості освіти
заданим значенням (еталонам) x(t) та у разі відхилення надає альтернативи керівнику в
прийнятті рішення для корегування. Тобто формує корегуючий вплив β(t), через підблок
„Управління”, на блок „Навчально-виховний процес”. В ньому безпосередньо формується,
зберігається та аналізується інформація про стан процесів, які відбуваються під час
здійснення моніторингу якості освіти ВВНЗ. Підблок „Управління” виконує функцію
вибору, з наданих системою альтернатив, рішень для управління навчально-виховним
процесом у ВВНЗ і робить процес у системі варіативним,  тобто таким,  що веде до
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досягнення цілі з найменшою ймовірністю на помилку. Керуючий вплив u(t) здійснюється на
підставі інформації, яка надходить з підблоку „Діагностика”. Учасниками процесу
управління є керівний склад ВВНЗ, науково-педагогічні та педагогічні працівники, особовий
склад, який залучений до організації та забезпечення навчально-виховного процесу ВВНЗ.

Блок „Навчальний-виховний процес” виконує функцію по забезпеченню якісного
відбору кандидатів до вступу в ВВНЗ („вступна компанія”) та забезпеченню відповідності
підготовки майбутнього випускника умовам замовника (відповідність узагальненим
критеріям: освітньо-професійної характеристики (ОКХ), освітньо-професійної підготовки
(ОПП), сформованості особистих фізичних якостей, набуття професійної компетенції).
Учасниками процесу є ті, хто навчається.

Для оцінки ефективності управління військовою освітою використовують показник
ефективності управління, який можна представити як своєрідний коефіцієнт корисної дії
(Kef), що відображає ступінь використання потенційних можливостей [8]:

(1)
де R – реалізовані можливості – f (u(t)); P – потенційні можливості – f (up(t)).

З огляду на складний процес управління військовою освітою доцільно використовувати
інтегративний підхід, основною складовою якого є системний підхід [7, с. 600]. Це
насамперед зумовлено тим, що управління військовою освітою розглядається як єдиний
процес, який складається з окремих взаємопов’язаних між собою елементів. Для спрощення
системи доречним також буде застосування структурно-функціонального аналізу та
ієрархічного підходу, як методології системного дослідження соціальних явищ і процесів –
структурно розчленованої цілісності, де кожен елемент структури має певне призначення.

Проведемо декомпозицію розглянутих вище блоків узагальненої схеми моніторингу
якості освіти у ВВНЗ, яка наведена  на рис. 1.

На рис.2 представлена схема навчально-виховного процесу з n- терміном навчання.

Рис. 2 . Схема навчально-виховного процесу у ВВНЗ

Підблок „Управління”  має вигляд, наведений на рис. 3.
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Рис. 3. Управління навчально-виховним процесом у ВВНЗ
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Для побудови математичної моделі системи моніторингу якості освіти ВВНЗ ,
використовуючи основні положення теорії автоматичного управління та методу експертних
оцінок [2] побудуємо модель ІАС ППР, яка наведена на рис. 4.

D )(sq
( )tq

Рис. 4. Модель інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішення в
системі моніторингу якості освіти в ВВНЗ

Модель системи описується передавальною функцією розімкнутої системи та
рівнянням замикання:

θ(t)= x(t) - y(t)P(s) (2)

Алгоритм роботи системи призначений у прагненні зведення θ(t) до нуля.
Відповідно до алгоритму, за яким здійснюється перетворення вхідного діяння на

вихідне,  для моделі ІАС ППР в системі моніторингу якості освіти в ВВНЗ типом динамічної
ланки є аперіодична (інерційна). Оскільки на вимірювання та виробку управляючого
(коригуючого) впливу витрачається певна кількість часу то в системі є запізнення на
величину τ.

Передавальна функція інерційної ланки першого порядку виглядає наступним чином:

(3)

де Kef – показник ефективності управління (1); τ – величина запізнення; T – постійна часу.
Відповідно до вимог керівних документів [6] призначення випускників на посади

здійснюється на підставі рейтингових списків, де рейтинг випускника – інтегральна оцінка
рівня освітньо-професійної підготовки та особистісних якостей випускника за весь період
навчання у ВВНЗ, яка враховує успішність засвоєння освітньо-професійної програми
підготовки Rопп(s), а також результативність його роботи щодо розвитку професійно
необхідних якостей військового фахівця Rося(s).

Виходячи з вищенаведеного блок „Навчально-виховний процес” P(s) з n- терміном
навчання схематично представимо на рис. 5.

Рис. 5. Модель блоку „Навчально-виховний процес”



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2011
════════════════════════════════════════════════════════

157

На вході u(t) в систему P(s) ми маємо кандидатів на вступ до ВВНЗ, які після перевірки
відповідності наданих документів встановленим вимогам PV1(s) та успішної здачі вступних
випробувань PV2(s) після проходження мінімального рівня, що встановлюється самим ВВНЗ,
(блок порівняння (Σ)) зараховуються до ВВНЗ і продовжують навчання за обраним фахом.
Результати навчання після кожного року додаються в загальний рейтинг випускника. При
цьому ваговий коефіцієнт рейтингу освітньо-професійної підготовки складає
kоппj(s)=0,75±0,05, ваговий коефіцієнт рейтингу особистісних якостей kосяj(s)=0,25±0,05 [6].

Елементом зворотного зв'язку в навчально-виховному процесі є контрольні заходи. У
ВВНЗ використовуються такі види контролю: вхідний, поточний, самоконтроль, модульний
(рубіжний), підсумковий, а також контроль під час державної атестації.

На рис. 6 наведена схема формування рейтингу успішності засвоєння освітньо-
професійної програми підготовки військового фахівця Rопп(s), де αi – коефіцієнт вагомості
вивчаємої навчальної дисципліни, (i=1…n) – кількість дисциплін, що вивчаються. При цьому
ваговий коефіцієнт рейтингу засвоєння навчальних дисциплін складає kзндj(s)=0,65±0,05,
ваговий коефіцієнт рейтингу за результатами Державної екзаменаційної комісії
kдаj(s)=0,35±0,05 [6].

a 1

a n

a 2

a 3

a 4

Рис. 6. Схема формування рейтингу успішності засвоєння освітньо-професійної програми підготовки

Використовуючи  системний підхід та метод аналізу ієрархій [2,7] представимо
управління ВВНЗ у вигляді послідовно з'єднаних ланцюгів (рис. 7), де Ui(s) – керівник
відповідної i-ої ланки управління (i=1…n); ui – управляючий вплив, якій він здійснює; β(t) –
вхідний вплив, що задається підблоком „Діагностика”; u(t) – сформований керуючий вплив
на блок „Навчально-виховний процес”:
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Рис. 7. Модель підблоку “Управління”
Вихідна величина послідовно поєднаних ланок приймає наступний вигляд:

(4)

Виходячи з цього передавальна функція дорівнює:

(5)

Тобто, в загальному вигляді запишемо:

(6)

де n – кількість послідовно включених ланок.
На рис. 7 наведена модель блоку “ІАС ППР”, який забезпечує здійснення діагностики

навчання (моніторингу) за принципом управління за відхиленням величини, якою
управляють y(t), від потрібного значення x(t) (принципом Ползунова-Уатта) [2].

Потрібне значення цієї величини системи y(t) визначається задавальним діянням x(t), яке
поступає від блоку „Вимоги” . Система здійснює коригуючи діяння коли x(t) < β3.3(t). Алгоритм
роботи системи призначений у прагненні зведення ∆ до нуля. Відхилення керованої величини
y(t) від потрібного значення може бути зумовлене як впливом різного роду збурних діянь (на
рис. 8 показано одне збурення L(t)), так і зміною задавального діяння x(t). Щоб зменшити або
усунути це відхилення, потрібно виробити відповідне керуюче діяння u(t) і подати його на вхід
об’єкта управління. Керуюче діяння при використовуванні принципу управління за
відхиленням виробляється завдяки перетворенню відхилення θ(t) керованої величини від
потрібного значення.

( )tq
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( )tb

åå
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Рис. 8. Модель блоку „ІАС ППР”
На блок „ІАС ППР” покладаються наступні функції: вимірювання процесів системи

управління якістю, вимірювання характеристик продукції, що випускається (випускник
ВВНЗ), проведення аналізування даних (для доведення придатності та результативності
системи управління якістю, а також для оцінювання того, де можливо постійно поліпшувати
результативність системи управління якістю). Крім оцінки якості навчально-виховного
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процесу при реалізації ІАС ППР за заздалегідь визначеними критеріями проводиться
оцінювання ВВНЗ за фактичними показниками. При цьому реалізується інформаційна
підтримка прийняття рішення, що забезпечує вплив на освітній процес з корегуючим
зворотним зв’язком, який базується на результатах вимірювань, що проводяться протягом
всього періоду навчання курсанта. Результати вимірювання впливають на зворотний зв’язок,
а одержані показники якості освіти дають цілком якісну і повну інформацію про те,
наскільки освітній процес в цілому добре функціонує і як його можна поліпшити, а значить і
управляти його якістю.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Застосування запропонованої моделі оцінки якості освіти ВВНЗ дозволить
керівнику ВВНЗ значно знизити розмірність задачі виробки параметрів управляючих впливів
на навчально-виховний процес, більш виважено підходити до вирішення питань по
забезпеченню якості навчально-виховного процесу із меншою ймовірністю на помилку, з
максимальною ефективністю за мінімальний час реагувати на ситуацію, що створилася,
прогнозувати небажані ситуації.

Створення ІАС ППР ВНЗ дозволить отримати наступні переваги:
-здійснювати постійний контроль якості освіти у ВВНЗ;
-здійснювати моніторинг навчально-виховного процесу;
-своєчасно проводити коригувальні дії відповідно до отриманих результатів

моніторингу;
-постійне поліпшувати результативності системи управління якістю освіти;

- підвисити достовірність інформації та оперативність передачі даних;
-здійснювати статистичну обробку отриманих даних і надавати їх користувачам в

текстовому та графічному виді.
Напрямом подальшого дослідження є розробка методики оцінювання якості освіти

ВВНЗ.
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