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         Закон України «Про вищу освіту» визначає якість вищої освіти 

як рівень здобутих особою компетентностей (знань, умінь, навичок 

тощо). При цьому якістю освітньої діяльності вищого навчального 

закладу є рівень організації освітнього процесу, який забезпечує 

здобуття особами якісної вищої освіти, тобто сукупності зазначених 

компетентностей. 

         Отже саме набуті випускником компетентності є головною 

метою освітнього процесу, на забезпечення якої повинні бути 

спрямовані системи внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів. У той самий час 

відсутність єдиних державних стандартів вищої освіти, які мали б 

визначити загально прийняті індикатори оцінки ефективності 

проведення освітньої діяльності, ускладнює цей процес. 

         При цьому крім компетентностей суто фахового спрямування 

студент вузу має здобути сукупність способів мислення, світоглядних 

і громадських якостей, морально-етичних цінностей тощо, що на нашу 

думку повинно бути реалізовано у першу чергу шляхом залучення 

студентської молоді до активної участі у позанавчальній діяльності. 

         Таким чином, нагальною є необхідність створення і постійного 

вдосконалення моделі управління якістю вищої освіти, яка 

враховувала б аудиторну, позааудиторну, позанавчальну роботу 

студентів, що потребує розроблення і впровадження єдиних 

методологічних підходів до цього процесу. 
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