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БРИТАНСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  

У СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 
У статті подано рекомендації щодо впровадженнѐ британського досвіду 

управліннѐ ѐкістя освітніх послуг у системі середньої освіти. Охарактеризовано 
прогресивні ідеї британського досвіду в Україні на національному, місцевому та 
інституційному рівнѐх. З’ѐсовано особливості побудови національної системи 
середньої освіти, а також особливості соціально-економічного та історико-
культурного розвитку нашої країни. Реалізовано принципи конкуренції, розробленнѐ 
механізмів длѐ підвищеннѐ ефективності ѐкості освіти.   

Ключові слова: управліннѐ, ѐкість, освітні послуги, управліннѐ ѐкістя освітніх 
послуг, середнѐ освіта, британський досвід, ѐкість навчальної, виховної, методичної, 
організаційної роботи, ѐкість навчальних досѐгнень. 

 
Постановка проблеми. Середнѐ освіта Великої Британії вже 

протѐгом багатьох років становить інтерес длѐ вітчизнѐних 
компаративістів. Стійкий інтерес до досвіду реформ системи загальної 
середньої освіти Великої Британії пов’ѐзаний, насамперед, із тим, що 
активні й послідовні зміни ціюї системи призвели до суттювого покращеннѐ 
ѐкості її діѐльності. З оглѐду на це доцільним бачитьсѐ вивченнѐ і творче 
використаннѐ досвіду зарубіжних країн, зокрема, Великої Британії, ѐка 
відзначаютьсѐ високоя ѐкістя освітніх послуг. 

Аналіз актуальних досліджень. Різні аспекти управліннѐ загальноя 
середньоя освітоя Великої Британії в межах дослідженнѐ широкого кола 
питань стали предметом розглѐду таких науковців, ѐк Г. Бутенко, І. Булах, 
М. Бойченко, Я. Болябаш, В. Вазидевич, П. Віткіна, В. Возняк, К. Гаращук, 
О. Листопад, О. Локшина, О. Першукова, А. Сбруюва, Ж. Чернѐкова, 
І. Чистѐкова та ін. Незважаячи на значну кількість наукових розвідок,  
рекомендації щодо впровадженнѐ британського досвіду управліннѐ ѐкістя 
загальної освіти в Україні поки що не дістали належного висвітленнѐ. 

Мета статті – висвітлити особливості впровадженнѐ британського 
досвіду управліннѐ ѐкістя освітніх послуг у системі середньої освіти, 
надати методи, що використовуятьсѐ британськими школами при 
здійсненні процедури внутрішнього оціняваннѐ. 

Методи дослідження – метод компаративного аналізу, що 
дозволив порівнѐти сучасний стан управліннѐ ѐкістя освітніх послуг у 
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системі середньої освіти України та Великої Британії; наукової 
екстраполѐції, став основоя длѐ окресленнѐ можливостей використаннѐ 
британського досвіду в аспекті досліджуваної проблеми в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Зважаячи на актуальність проблеми 
управліннѐ ѐкістя освітніх послуг у системі середньої освіти доцільним 
бачитьсѐ використаннѐ прогресивних концептуальних ідей британського 
досвіду в Україні на національному, місцевому та інституційному рівнѐх 
функціонуваннѐ освітньої системи. 

І. Національний рівень.  
1. З метоя вдосконаленнѐ нормативно-правового забезпеченнѐ 

процесу управліннѐ ѐкістя освітніх послуг в умовах підвищеннѐ 
конкурентоспроможності національної системи середньої освіти в Україні 
доцільним, на нашу думку, ю: 

а) вкляченнѐ розділу, що унормовую процес забезпеченнѐ ѐкості 
загальної середньої освіти, до Закону України «Про загальну середня 
освіту», зокрема щодо системи забезпеченнѐ ѐкості загальної середньої 
освіти, процедур зовнішнього та внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості освітніх 
послуг у системі загальної середньої освіти; 

б) розробленнѐ стратегій управліннѐ ѐкістя освітніх послуг у системі 
загальної середньої освіти та їх оприлядненнѐ в нормативних документах 
на зразок британських Білих книг «Висока ѐкість освіти длѐ всіх», «Висока 
ѐкість освіти в містах» тощо, що регламентуять різні аспекти управліннѐ 
ѐкістя освітніх послуг у навчальному закладі; 

в) створеннѐ нормативного підґрунтѐ длѐ здійсненнѐ процедури 
зовнішнього оціняваннѐ діѐльності навчальних закладів (атестації 
навчальних закладів) незалежним від Міністерства освіти і науки України 
державним органом – незалежноя шкільноя інспекціюя з питань ѐкості 
освіти; 

г) розробленнѐ та публікаціѐ на сайті Міністерства освіти і науки 
України професійних стандартів длѐ вчителів, ѐкі обов’ѐзково маять 
охоплявати такі складові, ѐк управлінська та дослідницька компетентність. 
У цьому контексті оновленнѐ також потребуять і навчальні плани та 
програми вищих педагогічних навчальних закладів з метоя вкляченнѐ 
зазначених складових; 

д) обґрунтуваннѐ механізмів співпраці Міністерства освіти і науки 
України з незалежноя шкільноя інспекціюя, зокрема щодо оприлядненнѐ 
звітів інспекції за результатами зовнішнього оціняваннѐ ѐкості 
навчального закладу на сайті Міністерства освіти і науки України; 

 е) визначеннѐ правових норм длѐ створеннѐ гнучкої системи фінан-
суваннѐ навчальних закладів за результатами оціняваннѐ ѐкості їх діѐльності, 
що передбачаю заохоченнѐ шкіл до підвищеннѐ ѐкості освітніх послуг через 
наданнѐ додаткової фінансової підтримки навчальним закладам; 
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ж) унесеннѐ змін до «Порѐдку державної атестації дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», що передбачаю 
охопленнѐ у процесі зовнішнього оціняваннѐ всіх аспектів управліннѐ 
ѐкістя (ѐкість управліннѐ навчальним закладом та лідерства, ѐкість 
навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи, ѐкість навчальних 
досѐгнень, ѐкість здоров’ѐзбережувальних послуг, ѐкість матеріально-
технічного забезпеченнѐ, рівень безпеки в навчальному закладі тощо) [7]. 

2. Важним в умовах модернізації системи середньої освіти ю 
заохоченнѐ провайдерів освітніх послуг різних рівнів до створеннѐ 
національних інноваційних шкільних мереж, що маять об’юднувати 
загальноосвітні навчальні заклади, вищі навчальні заклади (у тому числі й 
інститути післѐдипломної освіти), науково-дослідні установи з метоя 
наданнѐ педагогічним працівникам підтримки у професійному розвиткові 
та обміні передовим педагогічним досвідом. 

3. Корисним, на наш поглѐд, ю створеннѐ диференційованої системи 
національних стандартів змісту освіти й навчальних досѐгнень на зразок 
британської, що вклячаю мінімальні стандарти та стандарти середнього 
рівнѐ, а також наданнѐ навчальним закладам більшої автономії в 
дотриманні стандартів змісту освіти (Базового навчального плану) за 
рахунок зменшеннѐ інваріативної і збільшеннѐ варіативної складової. 

4. З метоя забезпеченнѐ конкурентоспроможності національної 
системи загальної середньої освіти на світовому ринку освітніх послуг 
вважаюмо за необхідне запровадити Державну підсумкову атестація з 
предметів природничого циклу у 4, 9 та 11 класах, що дасть змогу 
українським школам брати участь у міжнародних моніторингових 
дослідженнѐх із природничо-математичних дисциплін, а також буде 
стимулявати загальноосвітні навчальні заклади до підвищеннѐ ѐкості 
викладаннѐ зазначених навчальних предметів. 

ІІ. Місцевий рівень.  
Розглѐдаячи місцевий рівень управліннѐ ѐкістя освітніх послуг 

зазначимо, що у Великій Британії місцевими органами влади ю місцеві 
освітні адміністрації, у той час ѐк в Україні даному рівня функціонуваннѐ 
освітньої системи відповідаять управліннѐ освіти і науки обласних 
державних адміністрацій, відділи освіти районних державних 
адміністрацій та відповідні їм структурні підрозділи. 

1. На місцевому рівні важливим бачитьсѐ врахуваннѐ британського 
досвіду делегуваннѐ значної частини владних повноважень в управлінні 
ѐкістя освітніх послуг навчальному закладу, зокрема, щодо дотриманнѐ 
стандартів змісту освіти, наданнѐ школам можливості самостійно 
розроблѐти курикулум навчального закладу в межах національних 
стандартів, що передбачаю самостійний вибір предметів варіативної 
частини. 
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2. В умовах децентралізації управліннѐ ѐкістя освітніх послуг 
надзвичайної актуальності набуваю переглѐд взаюмовідносин між 
місцевими органами управліннѐ освітоя та навчальними закладами. У 
цьому контексті перспективним напрѐмом взаюмодії управлінь освіти і 
науки облдержадміністрацій, відділів освіти райдержадміністрацій та 
навчальних закладів ю об’юднаннѐ в регіональні інноваційні шкільні 
мережі, що охопляять загальноосвітні навчальні заклади в межах області 
(району), вищі навчальні заклади, зокрема й обласні інститути 
післѐдипломної педагогічної освіти, місцеві органи управліннѐ освітоя. 
Британський досвід функціонуваннѐ регіональних інноваційних шкільних 
мереж свідчить також про необхідність залученнѐ учнів, їх батьків, 
представників місцевої громади, громадських об’юднань, що сприѐю 
створення середовища длѐ обміну думками та прогресивним 
педагогічним досвідом. 

3. Доцільним бачитьсѐ створеннѐ регіональних асоціацій шкіл 
(у межах області, району, освітнього округу) на зразок британських, що 
дозволѐю підвищити ѐкість навчальних закладів через активізація 
співпраці, обмін досвідом тощо. Школи-партнери, що входѐть до складу 
асоціації, проводѐть майстер-класи, виступаять майданчиками длѐ 
експериментальних досліджень, організовуять курси професійного 
розвитку вчителів тощо. Вважаюмо, що така форма партнерства 
вітчизнѐних навчальних закладів дозволить підвищити ѐкість освітніх 
послуг, що надаятьсѐ школоя та підвищити її ефективність у цілому. 

4. Заслуговую на увагу британський досвід запровадженнѐ програм 
підвищеннѐ кваліфікації та професійного розвитку вчителів на базі вищих 
навчальних закладів. В Україні підвищеннѐ кваліфікації педагогічних 
працівників здійсняютьсѐ на базі Обласних інститутів післѐдипломної 
педагогічної освіти у формі очних, заочних та дистанційних курсів різної 
тривалості один раз на п’ѐть років. У Великій Британії професійний розвиток 
учителів здійсняютьсѐ ѐк у межах навчального закладу через залученнѐ 
досвідчених інструкторів зі штату місцевих освітніх адміністрацій, вищих 
навчальних закладів та науково-дослідних установ, так і на базі вищих 
навчальних закладів, ѐкі пропонуять широкий вибір курсів професійного 
розвитку длѐ вчителів та шкільних лідерів різної тривалості. У цьому контексті 
слід наголосити, що зазначені курси професійного розвитку передбачаять не 
тільки підвищеннѐ рівнѐ ѐкості викладаннѐ, але й розвиток дослідницької 
компетентності та лідерських ѐкостей усіх учасників навчально-виховного 
процесу. Вважаюмо за доцільне запровадити у вітчизнѐних вищих 
педагогічних навчальних закладах та обласних інститутах післѐдипломної 
педагогічної освіти курси професійного розвитку вчителів, спрѐмовані на 
розвиток лідерських ѐкостей не тільки шкільної адміністрації, але й учителів, а 
також формуваннѐ дослідницької компетентності педагогічних працівників. 
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На наш поглѐд, частота проходженнѐ курсів підвищеннѐ кваліфікації маю 
визначатисѐ педагогічним працівником самостійно, виходѐчи з його власних 
потреб у професійному розвиткові та виробничої необхідності навчального 
закладу в межах, установлених законодавством. Отже, постаю необхідність 
підвищеннѐ мотивації педагогічних працівників до безперервного 
професійного розвитку ѐк на базі навчального закладу через занѐттѐ з 
тренерами та самоосвіту, так і через участь у програмах професійного 
розвитку, що пропонуятьсѐ вищими навчальними закладами та іншими 
провайдерами освітніх послуг частіше, ніж один раз на п’ѐть років.  

5. Зважаячи на той факт, що ефективність управліннѐ начальним 
закладом залежить від професіоналізму керівництва, в умовах 
удосконаленнѐ процесу управліннѐ ѐкістя освітніх послуг вважаюмо 
корисним запозиченнѐ такої форми професійного розвитку представників 
шкільної адміністрації й місцевих освітніх лідерів, ѐк лідерські семінари, 
що проводѐтьсѐ університетами або науковими/науково-дослідними 
установами, об’юднаними в інноваційні шкільні мережі, що присвѐчені ѐк 
ознайомлення із сутністя лідерства, так і питаннѐм створеннѐ професійної 
навчальної громади та технологіѐм управліннѐ. Післѐ того, ѐк 
адміністратори отримаять відповідну підготовку, вони самостійно 
формуять кластери з 10–20 інших адміністраторів, ѐкі протѐгом року 
працяять під їх керівництвом [2]. 

ІІІ. Інституційний рівень. 
1. На інституційному рівні важливим ю досвід здійсненнѐ процедури 

внутрішнього оціняваннѐ ѐкості освітніх послуг та ефективності діѐльності 
навчального закладу. У результаті порівнѐльного аналізу процесуальних 
особливостей процедури внутрішнього оціняваннѐ ѐкості шкіл у Великій 
Британії та Україні було виѐвлено, що предметом внутрішньо шкільного 
контроля у вітчизнѐних ЗНЗ виступаю значно більша кількість аспектів 
діѐльності навчального закладу, однак ѐкість управліннѐ та лідерства не 
підлѐгаять оцінявання. На наш поглѐд, зазначені аспекти маять бути 
вклячені до процедури внутрішнього оціняваннѐ, оскільки від 
ефективності управліннѐ залежить ѐкість усіх аспектів діѐльності 
начального закладу. 

2. Доцільним бачитьсѐ застосуваннѐ широкої сукупності методів 
збору інформації про ѐкість навчального закладу у процесі внутрішнього 
оціняваннѐ, поширених у британських навчальних закладах, зокрема 
методу оціночних шкал, SWOT-аналізу, аналізу переваг/недоліків, методу 
портфоліо тощо. Крім того, корисноя длѐ наслідуваннѐ може бути 
практика інтерв’яваннѐ різних груп стейкхолдерів під час внутрішнього 
оціняваннѐ ефективності діѐльності школи, зокрема вчителів, учнів, 
батьків, шкільної адміністрації, представників управлінь та відділів освіти, 
урѐдових організацій, громадських лідерів, студентських лідерів, освітніх 
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теоретиків тощо, що дозволить отримати різнобічну інформація про ѐкість 
освітніх послуг та загальну ефективність діѐльності ЗНЗ *4+. 

3. Важливим етапом процесу внутрішнього оціняваннѐ ѐкості у 
Великій Британії ю підготовка звіту, ѐкий відображаю всі аспекти діѐльності 
навчального закладу. Зазначимо, що хоча нині британські школи звільнені 
від обов’ѐзкового заповненнѐ SEF, структура звітів, складених різними 
навчальними закладами ю подібноя, а їх обсѐг становить 3–5 сторінок. У 
цьому контексті запозиченнѐ британського досвіду підготовки 
інформативних звітів про ѐкість різних аспектів діѐльності навчального 
закладу, а також методик обчисленнѐ результатів успішності дозволить 
зробити процес внутрішнього оціняваннѐ ѐкості школи більш прозорим. 

4. Заслуговую на увагу освітѐнського загалу і практика оприлядненнѐ 
результатів внутрішнього оціняваннѐ ѐкості, проведеного школоя, на сайті 
навчального закладу. Аналіз сайтів українських загальноосвітніх навчальних 
закладів засвідчив, що інформаціѐ про результати внутрішньошкільного 
контроля на переважній більшості з них відсутнѐ. З метоя розширеннѐ 
доступу учнів та їх батьків до інформації про ѐкість освітніх послуг, що 
надаятьсѐ навчальним закладом вважаюмо за доцільне публікувати звіти за 
результатами внутрішнього оціняваннѐ ѐкості освітніх послуг, де маять бути 
відображені повні дані про контингент учнів (кількість учнів-представників 
етнічних/мовних меншин, учнів пільгових категорій, учнів із особливими 
освітніми потребами тощо), ѐкість їх навчальних досѐгнень (результати ДПА 
та ЗНО), ѐкість викладаннѐ, ѐкість управліннѐ, рівень безпеки та поведінки, 
загальний рівень ефективності навчального закладу, а також результативність 
заходів щодо вдосконаленнѐ діѐльності навчального закладу згідно з 
рекомендаціѐми, наданими контролявальним органом, ѐкий здійснявав 
зовнішня перевірку ѐкості школи. 

5. Необхідність покращеннѐ ѐкості навчально-виховного процесу в 
загальноосвітніх навчальних закладах передбачаю творче використаннѐ 
британського досвіду професійного розвитку вчителів на робочому місці. 
Корисним, на наш поглѐд, ю створеннѐ у вітчизнѐних школах лідерських 
команд, ѐкі б не тільки надавали методичну допомогу молодим учителѐм 
(адже в сучасних умовах в українських ЗНЗ поширеноя практикоя ю 
методичні об’юднаннѐ вчителів-предметників, ѐкі саме і виконуять подібну 
функція), але й сприѐли розвиткові лідерських ѐкостей педагогічного 
персоналу і створення професійної культури школи та її перетворення на 
професійну навчальну громаду [3]. 

6. В умовах перетвореннѐ вітчизнѐних шкіл на професійні навчальні 
громади вважаюмо за доцільне запровадити такі форми професійного 
розвитку вчителів, ѐк навчальний коучінг, що передбачаю допомогу 
директору, шкільній адміністрації та шкільній громаді в цілому з боку 
інструктора – представника університету або іншої установи в межах 
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інноваційної шкільної мережі. Тренер допомагаю директору створявати 
навчальні команди, до складу ѐких уходѐть учні, учителі, батьки, 
представники місцевої громади й бізнесових структур з метоя підвищеннѐ 
ѐкості наданнѐ освітніх послуг.  

Іншими перспективними формами професійного розвитку вчителів, на 
наш поглѐд, можуть стати: активне дослідженнѐ; менторство, стажуваннѐ 
вчителів в інших школах (зазвичай, школах-партнерах), а також у бізнесових 
організаціѐх (останнѐ форма професійного розвитку спрѐмована на розвиток 
управлінської компетентності вчителѐ або шкільного лідера); виконаннѐ 
експериментальних завдань; колаборативне навчаннѐ; навчаннѐ з 
використаннѐм ІКТ, наприклад, групові дискусії через електронне листуваннѐ, 
використаннѐ мультимедійних ресурсів у процесі самонавчаннѐ тощо. 

Зазначимо, що вибір методів, що використовуятьсѐ британськими 
школами при здійсненні процедури внутрішнього оціняваннѐ, зумовлений 
метоя оціняваннѐ (загальний оглѐд, комплексний аналіз або поглиблене 
сфокусоване на окремих аспектах вивченнѐ діѐльності навчального закладу), 
природоя різних аспектів діѐльності навчального закладу, що підлѐгаять 
оцінявання, наѐвністя лядських і матеріальних ресурсів та часу. Найчастіше 
застосовуятьсѐ такі методи, ѐк: метод оцінних шкал (rating scales); 
анкетуваннѐ (questionnaire, сhecklist); інтерв’я (interview); спостереженнѐ 
(observation); SWOT-аналіз; аналіз переваг/недоліків (force field); метод 
портфоліо (portfolio) тощо. Найбільш поширеними під час проведеннѐ 
внутрішнього оціняваннѐ за допомогоя методу оцінних шкал ю такі: 

 шкала Лікерта (Lickert scale), що вклячаю п’ѐть варіантів відповідей 
на запитаннѐ: 1) повністя згоден; 2) згоден; 3) не визначивсѐ; 4) не згоден; 
5) категорично не згоден. 

 чотирирівнева шкала оціняваннѐ: 1) значні недоліки в більшості 
або всіх сферах діѐльності навчального закладу; 2) більше слабких, ніж 
сильних сторін; 3) більше сильних, ніж слабких сторін; 4) сильні сторони в 
більшості або всіх сферах та відсутність суттювих недоліків.  

Метод анкетуваннѐ передбачаю використаннѐ у процесі 
внутрішнього оціняваннѐ складних опитувальників (questionnaire) і 
простих анкет (checklist). Анкетуваннѐ дозволѐю отримати велику кількість 
інформації (ѐк об’юктивної, так і суб’юктивної) щодо різних аспектів 
діѐльності навчального закладу. Однак, незважаячи на легкість у 
використанні, розробленнѐ опитувальників і обробка результатів 
потребуять значних часових витрат. Крім того, проблемоя залишаютьсѐ 
недостатній рівень конфіденційності. Експерти також наголошуять, що в 
залежності від груп, серед ѐких проводитьсѐ анкетуваннѐ (учні молодших 
класів, учні середніх і старших класів, учителі, батьки), стиль опитувальника 
може варіяватисѐ *5+. Прості анкети (checklists), що передбачаять ТАК/НІ 
відповіді, ю швидким і простим способом отриманнѐ інформації щодо 
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широкого кола питань, що дозволѐю визначити ті, що потребуять 
подальшого обговореннѐ або дослідженнѐ. 

Метод інтерв’я, на думку експертів, може використовуватисѐ ѐк 
доповненнѐ до анкетуваннѐ й дозволѐю отримати поглиблену інформація від 
опитуваного. Інтерв’я може складатисѐ з переліку заздалегідь підготовлених 
запитань, на ѐкі відповідаю конкретно респондент (структуроване інтерв’я) 
або будуватисѐ таким чином, щоб за допомогоя низки запитань 
спрѐмовувати розмову в певне русло (неформальне або частково 
структуроване інтерв’я). Як і попередній метод, проведеннѐ інтерв’я й 
обробка інформації передбачаю значні витрати часу. За слушним 
твердженнѐм британських дослідників Г. Роджерса та Л. Бедхем, інтерв’яер 
повинен мати відповідну підготовку, що передбачаю вміннѐ слухати та 
високий рівень комунікативних навичок, здатність мінімізувати узагальненнѐ, 
упередженнѐ та маніпуляваннѐ респондентом. З метоя уникненнѐ 
зазначених вище проблем про розробленні інтерв’я необхідно керуватисѐ 
чіткими критеріѐми, при його проведенні слідувати інструкціѐм, а також 
залучати до цього процесу досвідчених осіб, ѐкі маять необхідні знаннѐ та 
навички. Інтерв’я можуть проводитисѐ з окремими особами або групами 
осіб. Найбільш поширеними при проведенні внутрішнього оціняваннѐ 
ефективності діѐльності школи ю інтерв’я, що проводитьсѐ колегами (peer-
interview), наприклад, інтерв’я між двома вчителѐми, учнѐми, директорами 
тощо, та інтерв’я з цільовоя групоя (focus-group interview), що проводитьсѐ з 
10–15 особами, обраними серед представників певної групи стейкхолдерів. 
Змішана цільова група охопляю представників від учителів, учнів, батьків, 
шкільної адміністрації, місцевих освітніх адміністрацій, урѐдових організацій, 
громадських лідерів, студентських лідерів, освітніх теоретиків та ін. Такі 
інтерв’я дозволѐять отримати різнобічну інформація, однак викликаять 
значні труднощі при проведенні та вимагаять належного рівнѐ підготовки 
ведучого або допомогу експерта *5+. 

У процесі внутрішнього оціняваннѐ важливим ю спостереженнѐ, 
причому найбільш ефективним експерти вважаять метод спостереженнѐ 
особоя, ѐка маю такий самий статус (учитель-учитель, учень-учень, 
директор-директор) (peer-observation). Таке взаюмоспостереженнѐ ю не 
тільки засобом отриманнѐ інформації, але й підвищеннѐ ѐкості викладаннѐ 
та навчаннѐ *6].  

SWOT-аналіз дозволѐю оцінити поточний стан діѐльності навчального 
закладу через визначеннѐ сильних сторін (strengths) та недоліків 
(weaknesses), а також визначити напрѐми його розвитку через вивченнѐ 
можливостей (opportunities) та загроз (threats). SWOT-аналіз дозволѐю 
оцінити ѐк внутрішні чинники, що безпосередньо впливаять на 
забезпеченнѐ ѐкості освітніх послуг, так і зовнішні чинники, тобто 
середовище, у ѐкому відбуваятьсѐ зазначені процеси *5+. 
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Таблицѐ 1 
Оцінювання діяльності навчального закладу методом SWOT-аналізу 

 
Внутрішні 
чинники 

Strengths 
Позитивні аспекти діѐльності 
навчального закладу, переваги 

Weaknesses  
Негативні аспекти діѐльності 
навчального закладу, недоліки 

 
Зовнішні 
чинники 

Opportunities 
Можливості длѐ вдосконаленнѐ 
діѐльності навчального закладу або 
змін 

Threats  
Перепони на шлѐху вдосконаленнѐ 
діѐльності навчального закладу або 
змін 

 
Аналіз переваг/недоліків (force field analysis) дозволѐю визначити 

позитивні та негативні аспекти діѐльності навчального закладу шлѐхом 
складаннѐ двох переліків (переваги/недоліки відповідно) і підрахунку 
кількості позицій у кожному переліку. Загальна оцінка дозволѐю визначити 
пріоритетні напрѐми вдосконаленнѐ діѐльності навчального закладу та 
можливі перепони на цьому шлѐху *1]. 

Висновки. Таким чином, українська науково-педагогічна та освітнѐ 
громада на всіх рівнѐх функціонуваннѐ освітньої системи (національному, 
місцевому, інституційному) потребую більш активної інтеграції у світову 
спільноту, чому маю слугувати системне вивченнѐ і творче використаннѐ 
прогресивних концептуальних ідей реформаційного досвіду розвинених 
зарубіжних країн у сфері управліннѐ ѐкістя освітніх послуг. 

З оглѐду на нагальність творчого використаннѐ позитивних здобутків 
зарубіжного досвіду у практиці вітчизнѐних шкіл, перспективи подальших 
розвідок вбачаюмо в упровадженні рекомендацій щодо можливостей 
запровадженнѐ прогресивних британських ідей щодо управліннѐ ѐкістя 
освітніх послуг в Україні. 
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РЕЗЮМЕ 

Шаповалова Ольга. Британский опыт управлениѐ качеством образовательных 
услуг в системе среднего образованиѐ. 

В статье даны рекомендации по внедрения британского опыта управлениѐ 
качеством образовательных услуг в системе среднего образованиѐ. 
Охарактеризованы прогрессивные идеи британского опыта в Украине на 
национальном, местном и институциональном уровнѐх. Выѐснены особенности 
построениѐ национальной системы среднего образованиѐ, а также особенности 
социально-экономического и историко-культурного развитиѐ нашей страны. 
Реализованы принципы конкуренции, созданиѐ механизмов длѐ повышениѐ 
эффективности качества образованиѐ. 

Ключевые слова: управление, качество, образовательные услуги, управление 
качеством образовательных услуг, среднее образование, британский опыт, 
качество учебной, воспитательной, методической, организационной работы, 
качество знаний. 

 
SUMMARY 

Shapovalova Olha. British experience of quality management of educational services 
in secondary education. 

The author of the article gives the recommendations of the British experience of 
quality management of educational services in secondary education. The peculiarities of 
constructing a national system of secondary education and especially the socio-economic, 
historical and cultural development of the country are defined. The principles of competition 
mechanisms to improve the quality of education are implemented. 

The progressive ideas of the British experience in Ukraine at the national, local and 
institutional levels are characterized. 
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I. The national level. In order to improve the legal security of the management of 
quality educational services in terms of improving the competitiveness of the national system 
of secondary education in Ukraine the following steps are advisable, in our opinion: the 
inclusion of the section that regulates the process of ensuring the quality of secondary 
education, the Law of Ukraine «On General Secondary Education», including the quality 
assurance system of secondary education, external and internal procedures to ensure the 
quality of education in general secondary education. The strategies of quality management 
of educational services in general secondary education and their publication in the 
regulations, such as the British White Papers «Excellence for all», «Excellence in cities», 
regulating various aspects of quality education services in schools should be developed . 

II. The local level. Examining the local level of quality management of educational 
services we should note that the UK local authorities are the local educational 
administration, while in Ukraine this level of functioning of educational system corresponds 
to Department of Education and Science of regional state administrations, departments of 
education of regional state administrations and corresponding structural units. 

At the local level it is important to take into account the British experience of 
delegating a large part of authorities to manage the quality of educational services training 
institutions, in particular, to comply with the standards of educational content providing 
schools to develop independently the curriculum of the institution within the national 
standards, providing an independent choice of the subjects in the curriculum. 

Noteworthy is the British experience of implementing training programs and 
professional development of teachers at the universities. 

III. The institutional level. It is advisable to consider the application of a broad set of 
methods for collecting information about the quality of the institution in the process of 
internal evaluation, common in British schools, including the method of rating scales, SWOT-
analysis, advantages/disadvantages, the methods of portfolio and others. 

Considering the urgency of the creative use of the positive achievements of the 
foreign experience in the practice of local schools, further research is seen in implementing 
the recommendations of the opportunities of the implementing of progressive British ideas of 
quality management of educational services in Ukraine. 

Key words: management, quality, educational services, quality management of 
educational services, British experience. 

 
 

 




