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Обґрунтовано теоретичні основи створення моделей у педагогічних дослідженнях, сформульовано поняття 

педагогічного моделювання; проаналізовано основні його етапи (вступ у проблему побудови моделі, визначен-

ня мінімально допустимого набору базових складових, розробка моделі). Обґрунтовано поняття «модель», ви-

явлено перешкоди при її реалізації, визначено основні шляхи вирішення (феноменологічне і змістовне моделю-

вання). Проведено порівняльний аналіз понять: освітня модель, навчальна модель, модель навчання. Проаналі-

зовано освітні моделі. Визначено, що в педагогіці моделі класифікуються за різними ознаками: видами діяльно-

сті, метою моделювання; сферою застосування та ступенем наближення до кількісних показників. Розглянуто 

імітаційне моделювання, як один із методів дослідження. Узагальнено основні заходи у сфері управління якіс-

тю, як складові підвищення конкурентоздатності товарів і послуг у провідних країнах світу. Автором визначе-

но, основні складові, які стануть ключовими у формуванні авторської моделі системи управління якістю; осно-

вні можливості закладу освіти за умови формуванні моделі системи управління якістю та очікувані результати. 
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Обоснованы теоретические основы создания моделей в педагогических исследованиях, сформулировано по-

нятие педагогического моделирования; проанализированы основные его этапы (вступление в проблему по-

строения модели, определение минимально допустимого набора базовых составляющих, разработка модели). 

Обосновано понятие «модель», выявлены препятствия при ее реализации, определены основные пути решения 

(феноменологическое и содержательное моделирование). Проведен сравнительный анализ понятий: образова-

тельная модель, учебная модель, модель учебы. Проанализированы образовательные модели. Определенно, что 

в педагогике модели классифицируются по разным признакам: видами деятельности, целью моделирования; 

областью применения и степенью приближения к количественным показателям. Рассмотрено имитационное 

моделирование, как один из методов исследования. Обобщены основные мероприятия как составляющие 

управления качеством, как составные повышения конкурентоспособности товаров и услуг в ведущих странах 

мира. Автором определены основные составляющие, которые станут ключевыми в формировании авторской 

модели системы управления качеством; основные возможности учебного заведения при условии формировании 

модели системы управления качеством и ожидаемые результаты. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Моделювання, як пі-

знавальний прийом, є невід’ємною частиною проце-

су еволюційного розвитку знань. Вперше цей метод 

застосовано ще в античну епоху, фактично, одноча-

сно з виникненням наукового пізнання. Починаючи 

з ХІХ століття, цей метод застосовується практично 

в усіх галузях науки. Його розвитку сприяє 

комп’ютеризація, формулювання основ кібернетики, 

зокрема педагогічної [1]. 

Моделювання спрямоване на будь-які процеси і є 

загальним методом наукового пізнання, яке харак-

теризується складною багатоступінчастою діяльніс-

тю і включає «моделювання (розробка загальної ідеї 

чи мети й основних шляхів її досягнення), проекту-

вання (подальша розробка створеної моделі і дове-

дення її до рівня практичного використання) та 

конструювання (подальша деталізація створеного 

проекту, що наближає його для використання в кон-

кретних умовах реальними учасниками освітніх 

відносин)» [2]. 

Таким чином, результатом педагогічного моде-

лювання може бути будь-яка педагогічна система чи 

система управління освітою, система методичного 

забезпечення, модель освітнього процесу [3] тощо і 

тому володіння цією методикою є однією з важли-

вих характеристик компетентності сучасного педа-

гога і науковця.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Моде-

лювання було інтегровано в педагогіку ще в 60-ті 

роки ХХ століття. Його визначали основним (пер-

винним) методом системного педагогічного дослі-

дження, «стосовно нього всі інші методи виступа-

ють як вторинні, обумовлюються ним» [4]. У 70-ті 

роки ХХ століття проблемам моделювання у педаго-

гіці було присвячено безліч досліджень, значна час-

тина авторів яких щільно пов`язувала цей метод з 

етапами програми реалізації системного досліджен-

ня (С. Архангельський, Т. Ільясова, В. Краєвський, 

В. Мізінцев, В. Міхєєв, О. Овакімян, Л. Турбович, 

А. Уваров, А. Чєнцов, В. А. Штофф тощо). 

Мета роботи полягає в аналізі та узагальненні 

інноваційного досвіду існуючих моделей системи 

управління якістю освіти у провідних країнах світу 

та інших моделей у сфері управління якістю, розро-

блених вітчизняними і зарубіжними вченими, що 

застосовуються у педагогічних дослідженнях. Ви-



ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2020 (121) 

26 

значенні складових, що сприятимуть підвищенню 

конкурентоздатності та стануть базовими у форму-

ванні авторської моделі системи управління якістю; 

основних можливостей закладу освіти за умови 

формування моделі; очікуваних результатів при 

створенні авторської моделі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Пе-

дагогічне моделювання розглядається науковцями 

як творчий цілеспрямований процес конструктивно-

проектувальної, аналітико-синтетичної діяльності 

(на основі обробки існуючої інформації) з метою 

відображення об’єкта, що є предметом уваги, в ці-

лому, або його характерних складових, які визнача-

ють функціональну спрямованість об’єкта, забезпе-

чують стабільність його існування та розвитку, який 

передбачає певну логічну послідовність мисленнє-

вих і практичних дій, виражених у «формуванні 

пізнавальних (ідеальних) образів, відображенні тех-

нологій створення ідеалізованих образів об’єктів, 

проведенні експерименту (практична апробація) 

моделі, обробці отриманої у ході експерименту ін-

формації, переходу від емпіричної діяльності до 

абстрагування, теоретичного узагальнення, наступ-

ного моделювання, формалізації інформації, форму-

люванні теоретичних положень і на їх основі прак-

тичних науково обґрунтованих вимог» [5]; «ґрунту-

ється на абстрактно-логічних процедурах наукового 

дослідження, в якому абстрагування є однією з най-

суттєвіших операцій і, як правило, не обмежується 

однією моделлю, а здійснюється на декількох рів-

нях, зокрема – методологічному, дидактико-

управлінському, методичному, на кожному з них 

розробляється частина загальної моделі.  

На методологічному рівні розробляються конце-

птуальні положення, які характеризують мету моде-

лювання, понятійний апарат; на дидактико-

управлінському – теоретичні й практичні положення 

щодо забезпечення відповідного освітнього процесу 

та механізми управління ним; на методичному – 

технологія практичного здійснення обраного проце-

су у різних формах навчання» [6]. 

Моделювання  це дослідження будь-яких явищ, 

процесів або систем шляхом побудови і вивчення їх 

моделей; використання моделей для визначення або 

уточнення характеристики оптимальної побудови 

об'єктів, що досліджуються [7]. 

Застосування методу моделювання в педагогіч-

них дослідженнях має специфічний характер, оскі-

льки за допомогою його інструментів пізнаються 

лише окремі сторони педагогічних об`єктів, з бі-

льшою адекватністю вирішуються певні проблеми. 

Однак, вони не підмінюють методи класичної пе-

дагогіки, а лише їх доповнюють; цей метод «дає 

змогу об’єднати емпіричне та теоретичне в педаго-

гічному дослідженні, тобто поєднувати у процесі 

вивчення педагогічного об’єкта експеримент з 

побудовою логічних конструкцій та наукових абс-

тракцій» [8]. 

Основними етапами педагогічного моделювання 

визначено: 

 вступ у проблему побудови моделі (визна-

чення функції об`єкта, аналіз його місця й ролі у 

системі освіти); 

 вступ у проблему побудови моделі, якій при-

таманна максимальна функціональна повнота (фор-

мулюються критерії, проводяться контрольні заходи 

щодо перевірки повноти даних структурних компо-

нентів); 

 визначення мінімально допустимого набору 

базових (статичних) складових, яким притаманна 

функціональна повнота, з сукупності попередньо 

виділених наскрізних компонентів (встановлення й 

уточнення взаємозв`язків компонентів системи  

логічних, функціональних, семантичних, технологі-

чних);  

 розробка моделі динаміки об`єкта досліджен-

ня: на основі теоретичного й емпіричного вивчення 

об`єкта встановлюються стосовно об`єкта відомості 

(історичні, статистичні, емпіричні), потім форму-

ються проблеми, що визначають завдання і конкре-

тний предмет моделювання; визначаються законо-

мірності функціонування системи, включаючи не-

обхідні оптимальні параметри, які описують її пове-

дінку й параметри управління; деякі з цих парамет-

рів можуть приймати невизначені значення; перед-

бачаються закономірності розвитку системи в умо-

вах функціонування; встановлюється причинно-

наслідковий зв`язок між поведінкою системи й ха-

рактером управлінського впливу; описуються й 

аналізуються умови невизначеності функціонування 

об`єкта [9]. 

У філософській літературі є декілька наукових 

підходів до розуміння поняття «модель». Це: 

специфічний об’єкт з метою отримання чи збері-

гання інформації (у формі уявного образу, опису 

знаковими засобами чи матеріальної системи), що 

відбиває властивості, характеристики і зв’язки 

об’єкта-оригінала вільної природи, важливі задачі, 

що розв’язуються суб’єктом [10]; 

результат абстрактного узагальнення практично-

го досвіду, співвіднесення теоретичних уявлень про 

об’єкт і емпіричних знань про нього. Модель вико-

нує декілька функцій: вона чітко визначає компоне-

нти, які становлять систему; схематично та реально 

відображає зв’язки між компонентами, до того ж, 

зв’язки всередині модельованого об’єкта можна 

порівняти зі зв’язками всередині моделі; є інструме-

нтом для порівняльного вивчення різних ознак яви-

ща, процесу [11]; 

подумки уявлена або матеріально реалізована 

система, яка, відбиваючи або відтворюючи об’єкт 

дослідження, здатна його заміщати так, що її ви-

вчення дає нову інформацію про цей об’єкт [12]. 

За визначенням Я. Г. Неуйміна, модель, у загаль-

ному розумінні (узагальнена модель) є створюваний 

з метою одержання і (або) збереження інформації 

специфічний об'єкт (у формі усвідомлюваного обра-

зу, опису знаковими засобами або матеріальною 

системою), який відбиває якості, характеристики і 

зв'язки об'єкта оригіналу будь-якої природи, суттєві 

для поставленого завдання [13].  

Будучи формальною конструкцією, модель дає 

можливість сформувати логічну структуру наукової 

теорії й кількісних характеристик відносин між 

істотними змінними явищ, що досліджуються нею. 

Це дозволяє перевіряти логічну спроможність від-
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повідної змістовної теорії, досліджувати її структу-

ру, розвивати її та висловлювати, ґрунтуючи на ній, 

певні твердження щодо можливих зв`язків між фак-

тами, що означає можливість її експериментальної 

перевірки і подальшого практичного використання. 

Як стверджують науковці, основною перешкодою, 

що виникає при спробах реалізації цієї програми 

стосовно педагогіки є нез’ясованість істотних змін-

них, які беруть участь у психолого-педагогічних 

процесах, для безпосереднього спостереження і 

кількісного визначення. 

Існує два основних шляхи подолання цих склад-

ностей  феноменологічне і змістовне моделювання. 

При використанні першого з моделі усуваються всі 

змінні, що безпосередньо не спостерігаються і не 

вимірюються. У цьому випадку, вона конструюється 

як відображення лише структури вимірюваних змін 

поведінки людини, в яких зовні проявляється дослі-

джувана психічна діяльність. При змістовному мо-

делюванні, модель конструюється як формальний 

опис певної теорії щодо внутрішньої структури 

діяльності, яка реалізується в процесах навчання і 

поведінки людини. В такому випадку вона містить 

низку змінних, що безпосередньо не спостерігають-

ся і не визначаються, однак корелюють з певними 

вимірювальними характеристиками навчання і по-

ведінки [14]. 

Окремо науковці виділяють й інші поняття, такі 

як: 

 «модель навчання» (педагогічна техніка, сис-

тема методів і організаційних форм навчання), яка є 

дидактичною основою моделі; 

 «навчальна модель», яка має такі різновиди: 

семіотична  забезпечує процес переробки знакової 

інформації; імітаційна  співвіднесення існуючої 

інформації з майбутньою; соціальна  додаткову 

динаміку в колективних формах роботи учасників 

освітнього процесу; 

 «освітня модель», яка є логічно послідовною 

системою відповідних елементів, що включає освіт-

ню мету, зміст освітньої діяльності, розробку педа-

гогічної технології й технології управління освітнім 

процесом,  навчальних планів і програм, а також 

моделі допоміжних процесів [14]. 

У педагогіці освітні моделі класифікуються за рі-

зними ознаками:  

а) за видами діяльності [15]: 

– прогностична  для оптимального розподілу 

ресурсів і конкретизації цілей;  

– концептуальна  ґрунтується на певній конце-

пції або теорії; 

– інструментальна  за допомогою якої можна пі-

дготувати засоби практичної реалізації та навчити 

викладачів використовувати педагогічні інструменти; 

– контролю і моніторингу  для створення меха-

нізмів зворотного зв`язку і корекції можливих від-

хилень від планованих результатів;  

– рефлексивна модель  створюється для напра-

цювання рішень у випадку виникнення несподіва-

них і непередбачених ситуацій; 
б) за метою моделювання [16]: 
 

 структурно-системні, структурно-функціо-
нальні, програмно-цільові, схематичні, моделі-
проекти; 

 матеріальні (статичні й динамічні) та ідеальні 
(образні, знакові й уявні); 

в) за сферою застосування (навчальні, науково-
дослідницькі, зокрема дослідні, констатуючі, іміта-
ційні); за формою моделі (інформаційні, матеріаль-
ні); за структурою (ієрархічні, табличні, мережеві); 
за ступенем деталізації (укрупнені, докладні, дета-
лізовані); за об’єктом дослідження (моделі засобів 
навчання, моделі навчальних завдань, моделі-
кваліфікаційні характеристики, моделі фахівця); за 
розвитком у часі (статичні, динамічні, історичні, 
актуальні, перспективні, прогностичні, історично-
порівняльні); за ступенем відтворення основних рис 
системи моделі (принципові, структурні, функціо-
нальні, параметричні); за шириною охоплення про-
блеми (міжнародні, загальнодержавні, регіональні, 
унікальні) [17]; 

г) за ступенем наближення до кількісних показ-
ників (так звана «башта» моделей освітніх процесів і 
систем [18]: вербальна (для опису стану системи); 
структурно-функціональна та структурно-схема-
тична (для опису структури системи); логічна (для 
аналізу оптимальності функціонування системи); 
кібернетична (для математичної обробки даних 
щодо функціонування системи); імовірнісна (для 
математичної обробки даних, які віддзеркалюють 
усі реальні процеси). 

Останній вид моделі (імовірнісний) відповідає 
найвищому рівню формалізації об’єкта дослідження 
(математичному/кількісному, а не якісному/описо-
вому) і ґрунтується на встановленні властивостей 
розподілу ймовірностей практичної реалізації подій. 
Саме цей вид моделі є найбільш прийнятним у ме-
неджменті якості освітніх процесів і систем; під час 
експериментів із застосуванням засобів 
комп`ютерної техніки він розглядається як окремий 
вид – «модельний», що ґрунтується на створенні 
віртуальних образів реальних об`єктів і процесів, які 
відтворюються за допомогою моделюючих 
(комп`ютерних) програм і має окремий різновид – 
імітаційне моделювання. 

Імітаційне моделювання  це метод дослідження, 
заснований на тому, що система, яка вивчається, 
замінюється імітатором і з ним проводяться експе-
рименти з метою отримання інформації про цю сис-
тему [19]. 

У ході аналізу проблем управління якістю підго-
товки конкурентоздатних фахівців нами розглянуто 
відповідні моделі, розроблені вітчизняними вчени-
ми, проте імітаційних серед них немає. Це у своїй 
більшості структурно-функціональні чи схематичні 
моделі, які апробуються в реальних умовах. Нами 
розглянуто: 

модель оцінки рівня конкурентоздатності молоді, 
що включає критерії оцінки (перелік характеристик) 
молодої робочої сили, які визначаються на основі 
експертної оцінки роботодавців, тенденцій розвитку 
виробництва та наявних професійних стандартів у 
певній сфері діяльності, що дає змогу встановити їх 
актуальність та відповідність дійсності [20]; 
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модель структури трудового потенціалу конку-

рентоздатного фахівця як кваліфікаційного, особис-

тісного й психофізіологічного, що включає такі 

характеристики як професійна спрямованість, про-

фесійна компетентність, соціально-значущі та про-

фесійно-важливі якості, психологічні і біопсихоло-

гічні властивості особистості [21]; 

модель поетапного формування конкурентоздат-

ності фахівця на основі визначених універсальних 

критеріїв – демографічних, освітньо-кваліфі-

каційних, соціально-особистісних, професійних 

[22]; 

модель формування ринкового економічного ми-

слення в українських фахівців, що відображає їхню 

готовність до вільного самостійного і відповідаль-

ного подолання економічних труднощів, які є і зав-

жди будуть у будь-якому суспільстві, а тим паче за 

конкурентної роботи» [23]; 

модель ключових компетентностей конкурентоз-

датного фахівця (навчальна, культурна, здо-

ров’язберігаюча, інформаційно-комунікативна, со-

ціальна, громадянська, підприємницька), визначе-

них науковцями Національної академії педагогічних 

наук України, та європейських стандартів, що вклю-

чає активність участі у політичних і соціальних 

процесах, ділову комунікацію у мультикультурному 

суспільстві, грамотне володіння усним та писемним 

мовленням, інформаційно-комунікаційними техно-

логіями, готовність та здатність вчитися протягом 

усього життя [24] та ін. 

Практично кожна із зазначених моделей діє за 

схемою: «ідея – концепція – забезпечення», яка 

надає повну уяву про об’єкт, що моделюється. Од-

нак жодна з них не є імітаційною і її не можна пере-

вірити в лабораторних умовах за допомогою 

комп’ютерних технологій. Кожна з них потребувала 

експерименту, апробації і лише потім – упрова-

дження.  

До таких моделей слід віднести і моделі системи 

управління якістю (далі  СУЯ), створені у США, 

Японії та країнах Західної Європи у минулому сто-

літті [25], на основі яких нами складено відповідну 

таблицю, в якій відображено заходи, що сприяли 

підвищенню їх конкурентоздатності (табл. 1).  

 

Таблиця 1  Основні заходи у сфері управління якістю, що сприяли підвищенню конкурентоздатності  

товарів і послуг у провідних країнах світу 

Основні 

заходи 

Країни 

США Японія Країни Європейського Союзу 

1 2 3 4 

зм
ін

а 
п

р
іо

р
и
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 у
п

р
ав

л
ін

н
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зміна проблем тарифів, квот, 

мита тощо на вирішення про-

блем мотивації робітників та 

службовців (включаючи ма-

теріальне стимулювання), 

підвищення свідомості служ-

бовців і менеджерів, ведення 

обліку витрат на якість, роз-

робка і реалізація програм 

підвищення якості продукції 

удосконалення технології вироб-

ництва, управління або обслуго-

вування; запровадження обчис-

лювальної і мікропроцесорної 

техніки, новітніх матеріалів, 

автоматизованих систем проек-

тування, управління виробницт-

вом, комп’ютеризованими стати-

стичними методами аналізу і 

контролю; створення системи 

довіри, що дає значну економію 

часу і коштів, необхідних на 

проведення вхідного контролю 

матеріалів і комплектуючих ви-

робів; постійне навчання персо-

налу, насамперед вищих мене-

джерів 

вироблення єдиних стандар-

тів, підходів до технологічних 

регламентів, гармонізовані 

національні стандарти якості, 

створені на основі стандартів 

ISO серії 9000, введення в дію 

їх європейських аналогів  EN 

серії 29000 
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створення гуртків якості створення гуртків якості; засі-

дання гуртків якості  єдиний 

вид невиробничої діяльності, 

дозволеної в робочий час. Засі-

дання відбуваються щотижня. 

Якщо гуртки якості збираються 

після роботи, то компанія випла-

чує компенсацію як за понаднор-

мовий час 

створення законодавства для 

проведення всіх робіт, пов'я-

заних з оцінкою і підтвер-

дженням якості 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 
зм
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запровадження принципів 

Е. Демінга – нагороджувати:  

 за перспективні рішення, а 

не сьогочасні;  

 тих, хто бере на себе ри-

зик, а не тих, хто його уникає;  

 за творчу роботу, а не 

сліпе підпорядкування;  

 за результати роботи, а не 

за обсяг;  

 за спрощення, а не марні 

ускладнення;  

 за якість, а не швидку 

роботу;  

 тих, хто працює один з 

одним, а не проти один одного 

запровадження програми участі 

персоналу в забезпеченні якості, 

що одержала назву «п'ять нулів» і 

сформульована у вигляді коротких 

правил: 

 не створювати (умови для появи 

дефектів); 

 не передавати (дефектну проду-

кцію на наступну стадію); 

 не приймати (дефектну продук-

цію з попередньої стадії); 

 не змінювати (технологічні 

режими); 

 не повторювати (помилок) 

встановлено жорсткий конт-

роль за задоволенням вимог 

споживачів і вирішенням 

конфліктів, що виникають 

між виробником і постача-

льником продукції 
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утворення Американського 

товариства з контролю якості 

 провідного в країні науково-

технічного товариства, утво-

реного в 1946 р., що нарахо-

вує близько 53 тис. колектив-

них й індивідуальних членів 

культивування принципів:  

 «твій споживач  виконавець 

наступної виробничої операції»;  

 «повне закріплення відповіда-

льності за якість результатів праці 

за безпосереднім виконавцем»; 

«нормальній людині соромно по-

гано працювати». 

утворення:  

 Європейської координа-

ційної ради з випробувань і 

сертифікації; 

 Європейського комітету 

з оцінки і сертифікації сис-

тем якості; 

 регіональної інфрастру-

ктури та мережі національ-

них організацій, уповнова-

жених проводити роботи з 

сертифікації продукції і 

систем якості, акредитації 

лабораторій, реєстрації фа-

хівців з якості та ін. 

за
сн

у
в
ан

н
я
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а
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л
ь
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о
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 я
к
о

ст
і ім. М. Болдріджа за видатні 

досягнення у сфері підвищен-

ня якості продукції, що з 1987 

р. щорічно присуджуються 

трьом кращим фірмам 

премія Демінга в Японії (існує з 

1951 року і характеризує японське 

«економічне диво») 

У 1988 р. створено Європей-

ський фонд менеджменту 

якістю, що разом з Європей-

ською організацією з якості 

заснував Європейську премію 

з якості. Ця премія з 1992 р 

присуджується кращим євро-

пейським фірмам-виробникам 

Джерело: складено автором на основі [25]. 

 

Автором визначено основні можливості закладу 

освіти за умови формуванні моделі СУЯ та очікувані 

результати. До групи можливостей віднесено: лідиру-

ючу роль керівництва закладу; компетентність персо-

налу закладу; підтримку в закладі освіти політики і 

стратегії забезпечення якості; партнерство і ресурси; 

інноваційні процеси в закладі освіти. До групи резуль-

татів, віднесено  задоволення споживачів якістю 

освітніх послуг; задоволення персоналу наданими 

послугами та мотивація; вплив на суспільство, резуль-

тати роботи (ключові показники діяльності). 

Подальші дослідження автора будуть спрямовані 

на створення нової сучасної моделі управління якіс-

тю підготовки конкурентоздатних фахівців з ураху-

ванням вище зазначених складових та існуючих 

теоретичних основ створення моделей у педагогіч-

них дослідженнях зарубіжними і вітчизняними нау-

ковцями і практиками.  
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THEORETICAL BASIS OF MODEL CREATION IN PEDAGOGICAL RESEARCH 

T. Stoychik 
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vul. Elistynska, 1l, Kryvyi Rih, 50053, Ukraine. E-mail: stoychyk_t@ukr.net 

Purpose. The purpose of the article is to analyze and summarize the innovative experience of existing models of 

education quality management in the leading countries of the world and other models in the field of quality manage-

ment, developed by national and foreign scientists used in pedagogical research. Methodology. Scientific methods of 

analysis, generalization, description and comparison are used to substantiate the theoretical foundations of model crea-

tion in pedagogical research. Findings. It is revealed that the main obstacle in the implementation of the model is the 

lack of understanding of the essential variables involved in the psychological and pedagogical processes; the main ways 

of solving are defined: phenomenological (the model is constructed as a reflection of only the structure of measurable 

changes in human behavior) and meaningful modeling (the model is constructed as a formal description of a certain 

theory regarding the internal structure of activity). Originality. The article is aimed at substantiation of theoretical ba-

ses of model creation in pedagogical researches, where the concept of pedagogical modeling is formulated. The concept 

of "model" is substantiated and the comparative analysis of concepts is made: education model, educational model, 

training model. It is determined that in pedagogy educational models are classified according to different characteris-
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tics: by types of activity, the purpose of modeling; scope and approximation to quantitative indicators. Imitation model-

ing is considered as one of the research methods. Practical value. The main measures in the field of quality manage-

ment have been summarized, which have helped to increase the competitiveness of goods and services in the leading 

countries of the world. Сonclusions. As a result of the analysis it is revealed that the modeling method is getting its 

maximum use today. It is subject to all educational processes and systems, among which, in our view, are important 

models of education, such as: the model of developmental education, the traditional model of education, rationalistic, 

phenomenological and non-institutional. Further research will be aimed at creating a new modern model of training 

quality management for competitive professionals, taking into account these models of education and existing theoreti-

cal foundations for the creation of models in pedagogical research by foreign and national scientists and practitioners. 

Key words: model, pedagogical modeling, educational model, training model, training model, competitiveness, 

quality management system. 
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