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ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ДЕМІНГА-ШУХАРТА У ПРОЕКТАХ 
МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 
Розглянуто підхід імплементації та трансформації моделі Демінга-

Шухарта щодо реалізації її у проектах міжнародного співробітництва вищих 
навчальних заходів та забезпечення ефективне використання результатів їх 
кооперації. 
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Постановка проблеми і мета дослідження. Ефективним важелем 

впровадження змін сучасного вищого навчального закладу є міжнародні проекти 

співробітництва. Консорціуми університетів та провідних галузевих інституції 

терміном від 1 до 3 років виконують пріоритетні завдання, що визначені 

стратегічними програмами Європейського союзу (ЄС) та співпадають з розвитком 

Болонського процесу в Україні та інших країнах східного партнерства з ЄС. 

Структуровані проекти надають результати, що імплементуються в 

національному законодавстві та поширюються серед усієї освітньої спільноти. На 

протязі імплементації проектів відбувається співпраця учасників - університетів 

та інституції галузі вищої освіти. Модель співпраці визначено в структурно-

логічній матриці проекту, використовується модель забезпечення якості Демінга-

Шухарта, трансформація якої розглянута у наведених тезах щодо використання 

консорціумом проекту, що дозволяє покращити результати використання моделі 

за рахунок врахування багатофакторності та різноманітності консорціуму. 

Результати дослідження. Об’єктом дослідження є консорціум університетів 

проекту 544125-TEMPUS-1-2013-AM-PICASA, проект завершено у квітні 2017. 

До складу консорціуму входило 4 українських виші: ОНПУ, КНУ, ЧНУ, НМАУ 

та МОН. Метою проекту було сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних 



 

заходів країн східного партнерства за допомогою структурних та культурних 

перетворень.  

Трансформація моделі Шухарта-Демінга полягає у інтеграції компонентів 

імплементації моделі кожного учасника консорціуму, а саме стадії Планування та 

Впровадження результатів. На прикладі розробки стратегічного плану 

інтернаціоналізації розроблено узагальнену методологію розробки та 

впровадження, виконано локалізацію в учасників з урахуванням особистостей 

кожного з них, що схематично відображено на рисунку 1, де:  

 
Рис.1 - Трансформація моделі Шухарта-Демінга щодо створення стратегії 
інтернаціоналізації університету в рамках виконання проекту PICASA 

 

- спільне планування стратегії – визначення спільної методики планування,  

пріоритетів та завдань, розробка відповідної проектної документації, плану 

оперативних заходів. 

- Спільне впровадження результатів  –  імплементація плану оперативних 

заходів, впровадження моделі взаємодій,  документування впроваджених змін.       

- Персональна інтерпретація результатів  – вивчення та адаптація 

отриманих результатів, ревізія існуючих процесів та порівняння з отриманими 

результатами. 

- Персональне визначення змін –  початок нової ітерації, вирішення щодо 

доцільності змін. 

Принципи трансформації моделі безперервного циклічного управління 

процесами Демінга-Шухарта дозволяють ефективно впливати на якість виконання 
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процесів проектів міжнародного співробітництва при використанні 

композиційного підходу на ланках планування та виконання.  

Висновки. Таким чином було розглянуто методику трансформації  моделі  

Шухарта-Демінга для використання її у міжнародних крос-університетських 

проектах співробітництва для оптимізації процесів циклу з урахуванням 

багатофакторності та різноманітності учасників проектного консорціуму.  

Отримані результати впроваджено у кожного члену консорціуму та 

використано у рекомендаціях щодо розробці стратегії інтернаціоналізації для 

вишів України.  
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