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Зміни у розвитку українського суспільства, освіти і науки зумовили значне зростання нової інформації, 

прискорили інтеграційні і комунікативні процеси. Ці тенденції є особливо характерними для освіти, у 

якій протягом останніх десятиліть відбуваються принципові зміни у методології, змісті, методичному 

забезпеченні тощо. Попри їх значущість, вони все-таки зосереджені на проблемах управління якістю пі-

дготовки 
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1. Вступ 
На завершальному етапі дослідження управ-

ління якістю підготовки майбутніх інженерів-пе- 

дагогів в умовах магістратури технічного університе-

ту здійснюється оцінно-результативний моніторинг 

управління якістю підготовки майбутніх інженерів-

педагогів в умовах магістратури технічного універ-

ситету, сформульованої в умовах експерименту. З 

цією метою було розроблено методику моніторингу, 

яка охоплювала: визначення мети моніторингу; ви-

значення об’єктів перевірки й оцінювання; обґрунту-

вання критеріальної бази; діагностичний інструмен-

тарій: методи, засоби, проведення, опрацювання ре-

зультатів; аналіз, узагальнення та систематизація 

здобутої інформації; визначення суттєвих детермі-

нант зв’язку між рівнями розвитку у досліджуваних і 

чинниками впливу, які було задіяно у формувально-

му експерименті згідно з моделлю управління якістю 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах 

магістратури технічного університету.  

Управління якістю підготовки майбутніх інже-

нерів-педагогів в умовах магістратури технічного уні-

верситету студентів визначалася нами як інтегрована 

особистісно-управлінська здатність, яка виявляється у 

самопізнанні, самоусвідомленні, саморегуляції, само-

розвитку, самоудосконаленні. Тому сформованість її 

ефективності ми вивчали, використовуючи сукупність 

методик, які уможливлювали визначити зміни як в 

управлінському, так і в особистісному вимірах.  
 

2. Літературний огляд 

Узагальнюючи запропоновані у роботах дослі-

дників, умови і засоби формування і розвитку управ-

ління, професійно значущої якості особистості ми 

виділяємо таку сукупність:  

1) актуалізація мотивації самостійної пізнава-

льної діяльності, що формує здатність знаходити 

особистісну сутність власної діяльності, відносин з 

людьми тощо [1]; 

2) формування системи професійно-педагогіч- 

них, психологічних знань, умінь, навичок педагогіч-

ної діяльності, які розкривають сутність управління 

як необхідної здатності педагога для успішної управ-

лінської діяльності та професійно-особистісного роз-

витку [2]; 

3) забезпечення управлінського саморозвитку 

на основі оцінювання досягнутих результатів, уміння 

планувати свою роботу [3];  

4) організація навчально-професійних ситуацій 

і спеціального навчання майбутніх інженерів-педагогів 

професійному спілкування, що забезпечує уявлення 

особистості про себе, які складають Я-концепцію, на 

основі постійного зворотного зв’язку [4];  

5) аналогічні положення щодо ініціювання 

управлінського процесу висловлено й у праці деяких 

зарубіжних дослідників [5];  

6) Так, учений серед необхідних умов управ-

ління відзначають незвичайність або конфліктність 

ситуації для індивіда, готовність самої людини та її 

згода брати участь в управлінському процесі [6];  

7) управлінська думка потребує неупередже-

ності, щирості та відповідальності з боку того, хто 

навчається [7];  

8) У працях підкреслюється, що той, хто на-

вчається, і його досвід можуть як полегшувати про-

цес управління, так і створювати бар’єри, які доціль-

но дослідити і перетворити [8];  

9) Визначають необхідною умовою розвитку 

управління спеціальним чином організовану управ-

лінську практику з урахуванням особистісного досві-

ду студента, набутого ним у процесі навчально-

професійної діяльності [9]. 

Таким чином, аналіз наукової літератури пока-

зує, що в ній визначено лише окремі умови управлін-

ня якістю підготовки, які водночас потребують сис-

тематизації та узагальнення.  

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета статті полягає по-перше, в досягненні 

системності, науково-практичної цінності дослі-

дження, спрямованого на управління якістю підгото-

вки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магіст-

ратури технічного університету; по-друге, необхідно-

сті здійснення експериментального пошуку очікува-

ного результату – достатньої сформованості прогно-

зованої здатності такого управління, яка, безперечно, 

є системним утворенням, міцно інтегрованим у кон-

тексті особистісно-професійної підготовки. 

Для досягнення мети з позицій системного під- 

ходу розв’язувалось подвійне завдання: 
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– по-перше, досягнення системності, науково-

практичної цінності дослідження, спрямованого на 

управління якістю підготовки майбутніх інженерів-

педагогів в умовах магістратури технічного універ-

ситету; 

– по-друге, необхідність експериментального 

пошуку очікуваного результату – достатньої сформо-

ваності прогнозованої здатності такого управління, 

яка, безперечно, є системним утворенням, міцно ін-

тегрованим у контексті особистісно-професійної під-

готовки. 
 

4. Експериментальна перевірка технології 
управління якістю підготовки майбутніх інжене-
рів-педагогів в умовах магістратури технічного 
університету 

Усі учасники експерименту на початку дослі-

дження були продіагностовані у процесі вивчення 

стану за діючої системи навчання. Оскільки на цьому 

етапі кількість досліджуваних була достатньо вели-

кою, ми мали можливість відібрати для здійснення 

формувального експерименту відносно рівнозначні за 

кількістю, успішністю, статтю групи студентів. Про-

цедури вивчення сформованості відбувалися переваж-

но під час проведення практичних занять. У контроль-

них групах така підготовка відбувалася за діючою сис-

темою відповідно до освітньо-кваліфікаційної харак-

теристики і програми навчання бакалаврів і магістрів. 

Критерій 2 ми використали для визначення статис-

тичної значущості відмінностей між експеримента-

льними та контрольними групами до і після форму-

вального експерименту. Так, в експериментальних 

групах в результаті формувального експерименту 

зафіксовані статистично значущі відмінності (р<0,05) 

порівняно з контрольною групою за рівнями сформо-

ваності ціннісного ставлення до управління якістю 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах 

магістратури технічного університету (рис. 1). На 

рис. 1 показано, якщо до початку експерименту в 

експериментальних групах лише 19,1 % досліджува-

них студентів виявили високий рівень сформованості 

ціннісного ставлення до управління якістю підготов-

ки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістра-

тури технічного університету та процесу її форму-

вання, то після експерименту таких студентів стало 

вже 42,6 %, натомість кількість студентів з низьким 

рівнем сформованості ціннісного ставлення зменши-

лася з 14,9 % до 6,4 %. 

Щодо контрольних груп за результатами 1-го 

та 2-го зрізів зафіксовано лише незначні зміни, які 

загалом істотно не змінюють ситуацію щодо розподі-

лу за рівнями сформованості ціннісного ставлення до 

такого управління. Так, високий рівень сформованос-

ті до і після формувального експерименту виявили 

17,4 % і 21,7 % досліджуваних, низький – відповідно 

15,2 % і 17,4 % студентів; зазначені відмінності не є 

статистично значущими. 

 

 
Рис. 1. Рівні сформованості ціннісного ставлення до управління якістю підготовки майбутніх інженерів-

педагогів в умовах магістратури технічного університету в експериментальній і контрольній групах студентів 

до та після формувального експерименту: 1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – високий рівень 

 

Важливі в контексті нашого дослідження да-

ні отримано також щодо рівнів сформованості в 

учасників експерименту когнітивного складника 

такого управління (рис. 2). Порівняльний аналіз 

отриманих даних свідчить, що в експерименталь-

них групах в результаті формувального експери-

менту зафіксовано статистично значущі відміннос-

ті (р<0,01) між результатами першого та другого 

зрізів щодо рівнів сформованості когнітивного 

складника такого управління. З рис. 1 випливає, 

якщо на початку формування в експериментальних 

групах лише 4,3 % досліджуваних виявили високий 

рівень сформованості когнітивного складника та-

кого управління. 
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Рис. 2. Рівні сформованості когнітивного складника управління якістю підготовки майбутніх інженерів-

педагогів в умовах магістратури технічного університету в експериментальній і контрольній групах студентів 

до та після формувального експерименту: 1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – високий рівень 

 

Після експерименту таких студентів стало 

вже 27,7 %, натомість кількість майбутніх інжене-

рів-педагогів з низьким рівнем сформованості ког-

нітивного складника зменшилася з 27,7 % до 6,4 %. 

Водночас у контрольних групах статистично зна-

чущих відмінностей між результатами першого та 

другого зрізів зафіксовано не було.Особливо яск-

раво зазначені вище відмінності виявилися у від-

повідях студентів щодо розуміння сутності терміна 

«управління якістю підготовки» та шляхів її фор-

мування (табл. 1). Як випливає з даних, наведених 

у табл. 1, переважна кількість студентів експери-

ментальної групи після формувального експериме-

нту виявила частково правильне (55,3 %) та повні-

стю правильне (40,4 %) розуміння терміна «управ-

ління якістю підготовки», натомість у контрольних 

групах кількість таких студентів становила 32,6% 

та 34,8 % відповідно (р<0,01).  

 

Таблиця 1 

Динаміка розуміння терміна «управління якістю підготовки» майбутніми інженерами-педагогами технічного 

університету до і після формувального експерименту (кількість досліджуваних, у %) 

Контингент 

досліджуваних 

Розуміння терміна «управління якістю підготовки» 

відсутнє неправильне частково правильне повністю правильне 

1 зріз 2 зріз 1 зріз 2 зріз 1 зріз 2 зріз 1 зріз 2 зріз 

Експериментальна 

група 
19,1 0,0 19,1 4,3 31,9 55,3 29,8 40,4 

Контрольна група 19,6 15,2 15,2 17,4 34,8 32,6 30,4 34,8 

 

 
Рис. 3. Рівні сформованості операційно-технологічного складника управління якістю підготовки майбутніх ін-

женерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету в експериментальній і контрольній групі до 

та після формувального експерименту: 1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – високий рівень 
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Як видно з рис. 3 до початку експерименту в 

експериментальних групах 8,5 % досліджуваних 

виявили високий рівень сформованості операційно-

технологічного складника, а після експерименту 

таких студентів стало вже 34,0 %, натомість кількість 

досліджуваних з низьким рівнем сформованості 

операційно-технологічного складника зменшилася з 

40,4 % до 8,5 %. Так, низький рівень сформованості 

операційно-технологічного складника до і після 

формувального експерименту виявили відповідно 

39,1 % і 37,0 % студентів, які входили до конт- 

рольних груп, високий рівень сформованості опера- 

ційно-технологічного складника дещо зріс, але нез- 

начною мірою (з 8,7 % до 13 % досліджуваних).  

Подібні відмінності між експериментальними 

та контрольними групами студентів виявлено за 

рівнем сформованості особистісного складника 

такого управління (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Рівні сформованості особистісного складника управління якістю підготовки майбутніх інженерів-

педагогів в умовах магістратури технічного університету в експериментальних і контрольних групах до та після 

формувального експерименту: 1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – високий рівень 

 

Водночас у контрольних групах статистично 

значущих відмінностей між результатами першого 

і другого зрізів зафіксовано не було, хоча високий 

рівень сформованості особистісного складника 

дещо зріс, як і у попередньому випадку (з 13,0 % 

до 17,4 %). До того ж, виявлено статистично 

значущі відмінності між експериментальними та 

контрольними групами студентів за рівнем сфор- 

мованості емоційно-оцінного складника такого 

управління (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Рівні сформованості емоційно-оцінного складника управління якістю підготовки майбутніх інженерів-

педагогів в умовах магістратури технічного університету в експериментальних і контрольних групах до та після 

формувального експерименту: 1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – високий рівень 
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Як випливає з даних, наведених на рис. 5, пе-

реважна кількість студентів експериментальних груп 

після формувального експерименту виявила середній 

(61,7 %) та високий (34,0 %) рівні сформованості 

емоційно-оцінного складника такого управління, на-

томість у контрольних групах кількість таких студен-

тів становила 41,3% та 21,7 %. Водночас у студентів 

контрольної групи в усвідомленні себе як інженера-

педагога технічного університету помітних змін у 

показниках не виявлено (р<0,01) (табл. 2). 

  

Таблиця 2 

Динаміка рівнів усвідомлення студентами себе як майбутнього інженера-педагога технічного університету 

протягом формувального експерименту (кількість досліджуваних, %) 

Групи досліджуваних 

Рівні усвідомлення 

низький середній високий 

1 зріз 2 зріз 1 зріз 2 зріз 1 зріз 2 зріз 

Експериментальні групи 48,9 0,0 31,9 55,3 19,1 44,7 

Контрольні групи 47,8 41,3 34,8 37,0 17,4 21,7 

 

Так, якщо в експериментальних групах кіль-

кість студентів з високим рівнем усвідомлення себе 

як майбутнього інженера-педагога технічного уні-

верситету зросла з 19,1 % до 44,7 %, то в контроль-

них групах зростання кількості таких студентів було 

незначним (з 17,4 % до 21,7 %). Як бачимо, в експе-

риментальних групах студентів з низьким рівнем 

професійного самоусвідомлення після формувально-

го експерименту практично не виявлено, тоді як у 

контрольній групі кількість таких студентів лише 

дещо зменшилася з 47,8 % до 41,3 %. Загалом, за ре-

зультатами формувального експерименту виявлено 

статистично значущі відмінності груп студентів за 

рівнями сформованості у них такого управління 

(табл. 2). З даних, наведених у табл. 3, випливає, що 

кількість досліджуваних з високим рівнем управлін-

ня якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

в умовах магістратури технічного університету зрос-

ла з 2,1 % до 19,1 %, тоді як у студентів контрольної 

групи цей рівень зріс незначною мірою (з 2,1 % до 

4,3 %). До того ж, майбутніх інженерів-педагогів з 

експериментальних груп, що мали низький рівень 

управління якістю підготовки майбутніх інженерів-

педагогів в умовах магістратури технічного універ-

ситету, після формувального експерименту практич-

но не виявлено, тоді як у контрольних групах кіль-

кість таких студентів навіть дещо збільшилася (з 

4,3 % до 6,5 %). 

 

Таблиця 3 

Динаміка управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного 

університету (кількість досліджуваних, %) 

Рівні управління якістю підготов-

ки майбутніх інженерів-педагогів 

в умовах магістратури технічного 

університету 

Групи досліджуваних  (кількість досліджуваних, %) 

експериментальні контрольні 

1 зріз 2 зріз 1 зріз 2 зріз 

Низький 4,3 0,0 4,3 6,5 

Нижче за середній 25,5 10,6 28,3 23,9 

Середній 44,7 36,2 43,5 43,6 

Вище за середній 23,4 34,1 21,7 21,7 

Високий 2,1 19,1 2,2 4,3 

 

5. Результати дослідження 

В результаті дослідження були опубліковані 

методичні рекомендації ефективності управління 

якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів, а 

також результати дослідження були використані у 

навчальному процесі факультету комп’ютерних наук 

та інформаційних технологій Луцького національно-

го технічного університету, при викладанні курсів 

“Управління проектами”, “Менеджмент”. Результати 

дослідження були оприлюднені авторами на міжна-

родних та інших науково-практичних конференціях, 

нарадах, семінарах. 
 

6. Висновки 

1. Досягнення системності, науково-практич- 

ної цінності дослідження, спрямованого на управлін-

ня якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

в умовах магістратури технічного університету за 

критеріями сформованості як окремих складників 

професійної рефлексії, так і загалом цієї здатності 

статистично значущою є суттєва перевага показників 

студентів експериментальних груп. Якісний аналіз 

отриманих даних дає можливість стверджувати, що в 

результаті впровадження управління якістю підгото-

вки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магіст-

ратури технічного університету відбулися помітні 

зміни у знаннях її учасників про цілі і зміст процесу 

управлінської підготовки загалом, насамперед її пси-

хологічно-педагогічного складника;  

2. На початку дослідження необхідність екс- 

периментального пошуку очікуваного результату – 

достатньої сформованості прогнозованої здатності 

такого управління, яка, безперечно, є системним 

утворенням, міцно інтегрованим у контексті осо-

бистісно-професійної підготовки. Мету свого нав-

чання студенти трактували переважно досить вузь-

ко – як процес оволодіння певним обсягом нав-

чального змісту управлінських знань і вмінь. Сту-
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денти дійшли розуміння того, що становлення себе 

як інженера-педагога може відбуватися лише на 

основі змістовного усвідомленого аналізу сфери 

майбутньої управлінської діяльності інженерів-пе- 

дагогів технічного університету, розуміння її різ-

них психологічних і педагогічних систем. На- 

далі, на основі зіставлення уявлень студентів про 

зміст управлінської підготовки із знаннями про 

мету і завдання майбутньої управлінської діяль-

ності встановлювалися зв’язки між теоретичними 

та практичним курсами, виявлялися і описувалися 

способи організації навчальної діяльності, які є 

оптимальними для оволодіння певним навчальним 

змістом. Студенти прагнули також оволодіти умін-

ням планувати свій управлінський розвиток після 

завершення навчання у технічному університеті. 

Позитивна динаміка такого управління особливо 

чітко виявилася у студентів-магістрів.  
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