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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

1. Титульна сторінка 

2. Зміст НМКД 

3. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності 

4. Навчальна програма дисципліни 

5. Робоча навчальна програма дисципліни 

6. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів 

7. Конспект лекцій з дисципліни 

8. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять 

9. Тематика курсових робіт 

10.Завдання для поточного та підсумкового контролю 

11.Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів  



 

ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Профіль освітньої програми зі спеціальності 013 «Початкова освіта» 

1 Загальна 

інформація 

 
Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Миколаївський національний університет

 імені В. О. Сухомлинського, факультет 

дошкільної та початкової освіти, кафедра початкової освіти 

 
Ступінь вищої 

освіти 

 

 
Офіційна назва 

освітньої програми 

 

 
Тип диплому 

та обсяг 

освітньої 

програми 

Диплом магістра 

 
Наявність 

акредитації 

 
Програма впроваджується у 2017 році 

 
Цикл/рівень 

HPK України – 6 рівень, FQ-EHEА – перший цикл, QF-LLL – 
6 

рівень 

 
Передумови 

 

 
Мови 

викладання 

Програма викладається українською мовою, а також за 

потреби – англійською мовою. 

 
Термін дії 

освітньої 

програми 

 

Програма впроваджується у 2017 році та діє до введення 

нових станлартів вищої освіти 

 
Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 
програми 

 



 

2 Мета програми 

 Надати теоретичні основи педагогічного контролю; 

розкрити закономірності розвитку освіти, процесу навчання і 

виховання студентської молоді, її наукової і професійної 

підготовки відповідно до державних та європейських 

стандартів, потреб суспільства; сформувати готовність до 

використання педагогічних умінь та навичок у практичній 

діяльності 
 

 Завдання: 

- розглянути навчальний процес (викладання дисциплін) на 

основі застосування моніторингу навчальних досягнень учнів; 

- підготувати слухачів курсу до використання тестових 

випробувань щодо проведення моніторингу якості знань учнів;  

- вивчити основні характеристики тесту: надійність, валідність, 

роздільну ; 

- на основі розроблених тестів провести експериментальне 

тестування, обробити його результати та проаналізувати їх;  

- застосовувати моніторинг щодо визначення навчальних 

досягнень учнів.  

У результаті вивчення курсу студент повинен оволодіти 

такими компетентностями:  

 

 

3 Характеристика програми 

Предметна 

галузь, напрям 

«Педагогічна освіта», «Початкова освіта». 

Фокус програми: 

загальна/спеціал 

ьна 

Вчитель початкової школи. 

Ключові слова: початкова освіта, Державний стандарт 

початкової загальної освіти, Концепція «Нова школа», 

вчитель початкової школи. 

Орієнтація програми Програма ґрунтується на загальновідомих наукових та 

практичних результатах із врахуванням нинішнього 

стану початкової освіти, орієнтує на актуальні 

спеціальності та спеціалізації, в рамках яких можлива 

подальша професійна кар`єра (у т.ч. – практичного 

психолога 



 

або вихователя дошкільної освіти). 

Особливості 

програми 

 

 

4 Придатність випускників до працевлаштування та 

продовження освіти 

Придатність до 

працевлаштування 

 Навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації; 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів, дошкільні навчальні заклади 

(ДНЗ); 

 обласні, міські та районні центри соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді; 

 Департаменти праці та соціального захисту 

населення; 

 психологічні служби; 

 Благодійні фонди; 

 позашкільні заклади освіти. 

Подальше 

навчання 
 

 

5 Викладання та оцінювання 

 
Викладання та 

навчання 

Лекції, семінарські, практичні заняття; самостійна та 

індивідуальна робота; студентсько-центроване навчання, 

самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання; навчальна 

та виробнича практики, курсові роботи; тренінги, вебінари, 

консультації із викладачами. 

Система оцінювання Письмові та усні екзамени, проекти та презентації, поточний 

кредитний та кредитно-модульний контроль, підсумкова 

атестація (випускові екзамени) або захист бакалаврської 

роботи (за вибором). 
 

6 Програмні компетентності 

  І. Загальнопредметні:  



 

 

 

 

 

 

 здатність до наукового аналізу та синтезу на основі 
логічних аргументів та перевірених фактів; 

 здатність формулювати науково-педагогічно задачу, 
використовувати потрібну інформацію та методологію для 
досягнення обґрунтованого висновку; 

 здатність застосовувати відповідну методологію для 
досягнення результатів і обґрунтування висновків; 

 здатність до організації дослідної-експериментальної та 
дослідницької роботи у сфері освіти та здатність представити 
результати у наукових публікаціях 

 
ІІ. Фахові:  

 здатність до аналізу сучасних освітніх технологій: сутність, 
завдання, класифікація, практична значущість; історію 
педагогічних інновацій в Україні; різні підходи до класифікації 
методів і форм організації навчання; сучасні підходи до 
організації різних видів занять 

- Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; 
користуватися сучасними методами навчання; ставити навчальні 
цілі та обирати методи навчання; використовувати інформаційно-
презентативні, самостійно-пошукові, та інші  методи навчання; 
використовувати навчальні технології 

- Здатність пректувати знання на власний педагогічний 
досвід; критично аналізувати різні педагогічні теорії навчання та 
виховання 

- Здатність застосовувати базові знання з педагогіки та 
психології у навчально-виховній діяльності; здійснювати 
порівняльний аналіз традиційної та альтернативної систем 
навчання 
- здатність застосовувати нові інтерактивні технології здійснення 

моніторингу якості початкової освіти; 

- здійснювати моніторинг якості початкової освіти з урахуванням 

компетентнісного підходу; 

- конструювати систему проведення моніторингу якості 

початкової освіти; 

- конкретизувати основні теоретичні ідеї моніторингу якості 

початкової освіти на методичному рівні; 

- узагальнювати дидактичні і методичні знання й вміння, 

проводити контроль і оцінку і синтезувати їх в інтегративну 

цілісність професійної компетентності;  

-  аналізувати власну педагогічну діяльність 
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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної  дисципліни «Моніторинг 

якості освіти ЗНЗ» складена Білявською Т.М. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки ступеня магістр спеціальності 

013 Початкова освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: педагогічний контроль 

в системі освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка», «Методика формування 

ключових та предметних компетентностей», «Модель фахової підготовки 

вчителя», «Інноваційні технології в освіті». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: надати теоретичні основи педагогічного контролю; розкрити 

закономірності розвитку освіти, процесу навчання і виховання студентської 

молоді, її наукової і професійної підготовки відповідно до державних та 

європейських стандартів, потреб суспільства; сформувати готовність до 

використання педагогічних умінь та навичок у практичній діяльності 

Завдання: 

- розглянути навчальний процес (викладання дисциплін) на основі 

застосування моніторингу навчальних досягнень учнів; 

- підготувати слухачів курсу до використання тестових випробувань щодо 

проведення моніторингу якості знань учнів;  

- вивчити основні характеристики тесту: надійність, валідність, роздільну ; 

- на основі розроблених тестів провести експериментальне тестування, 

обробити його результати та проаналізувати їх;  

- застосовувати моніторинг щодо визначення навчальних досягнень учнів.  

У результаті вивчення курсу студент повинен оволодіти такими 

компетентностями:  
І. Загальнопредметні:  

 здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних 
аргументів та перевірених фактів; 

 здатність формулювати науково-педагогічно задачу, використовувати 
потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованого 
висновку; 

 здатність застосовувати відповідну методологію для досягнення 
результатів і обґрунтування висновків; 

 здатність до організації дослідної-експериментальної та дослідницької 
роботи у сфері освіти та здатність представити результати у наукових 
публікаціях 

 
ІІ. Фахові:  

 здатність до аналізу сучасних освітніх технологій: сутність, завдання, 
класифікація, практична значущість; історію педагогічних інновацій в 
Україні; різні підходи до класифікації методів і форм організації навчання; 
сучасні підходи до організації різних видів занять 

- Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 
сучасними методами навчання; ставити навчальні цілі та обирати методи 



 

навчання; використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-
пошукові, та інші  методи навчання; використовувати навчальні технології 

- Здатність пректувати знання на власний педагогічний досвід; критично 
аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання 

- Здатність застосовувати базові знання з педагогіки та психології у 
навчально-виховній діяльності; здійснювати порівняльний аналіз традиційної 
та альтернативної систем навчання 
- здатність застосовувати нові інтерактивні технології здійснення 

моніторингу якості початкової освіти; 

- здійснювати моніторинг якості початкової освіти з урахуванням 

компетентнісного підходу; 

- конструювати систему проведення моніторингу якості початкової освіти; 

- конкретизувати основні теоретичні ідеї моніторингу якості початкової 

освіти на методичному рівні; 

- узагальнювати дидактичні і методичні знання й вміння, проводити контроль 

і оцінку і синтезувати їх в інтегративну цілісність професійної 

компетентності;  

-  аналізувати власну педагогічну діяльність 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Кредит 1. Загальні основи педагогічного контролю в системі 

освіти. Педагогічний моніторинг як інструмент керування 

навчально-виховним процесом 

 

Тема 1. Поняття педагогічного моніторингу. Мета. Завдання.  Класифікації. 

Особливості моніторингу і передумови його ефективності. Визначення 

поняття моніторингу.  Види педагогічного моніторингу. Схеми і моделі 

моніторингових досліджень. 

Тема 2. Педагогічний моніторинг як інструмент керування навчально-

виховним процесом. Моніторинг навчально-виховного процесу на прикладі 

школи. Специфіка моніторингу якості освіти навчального закладу. 

Використання рейтингу в моніторингових дослідженнях. Становлення 

моніторингових досліджень. Класифікації освітнього моніторингу.  

Тема 3. Тест як основна форма моніторингу знань учнів. Поняття 

педагогічного тесту. Форми тестових завдань. Модель педагогічного 

тестування.  

3.  

Кредит 2. Моніторинг систем управління якістю освіти ВНЗ 

 

Тема 4. Моніторинг систем управління якістю освіти ВНЗ. Традиційний 

підхід Системи моніторингу за якістю освіти. Вимоги, функції, методи 

моніторингу якості вищої освіти.  Система моніторингу СУЯ ВНЗ за 

стандартами ІСО 2000.  

Тема 5. Підготовка спеціалістів в галузі освіти до участі і використання 



 

міжнародних програм оцінки якості освіти. Міжнародні програми з оцінки 

якості освіти. Підготовка спеціалістів в галузі освіти до участі та 

використання міжнародних програм. 

Тема 6. Моніторинг розвитку освітнього середовища навчальної установи у 

міжнародних моніторингових дослідженнях. Рейтингове оцінювання. 

Рейтинг ВНЗ за міжнародними стандартами інформаційно-комунікаційної 

діяльності. 

 

Кредит 3. Етапи моніторингових досліджень.  Створення 

моніторингової системи 

 

Тема 7. Етапи моніторингових досліджень. Нормативно-установчий етап. 

Аналітико-діагностичний етап. Прогностичний етап. Діяльнісно-

технологічний етап. Проміжний діагностичний етап. Кінцевий діагностичний 

етап.  

Тема 8. Визначення показників ефективності. Групи показників 

ефективності. Стабільність інструменту моніторингу. Розповсюдження 

моніторингової інформації.  

Тема 9. Технологія проведення майбутніми вчителями початкової школи 

моніторингу навчальних досягнень учнів як складової моніторингу 

навчальної діяльності. 

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Байназарова О. О. Моніторинг та оцінювання якості освіти : 

метод. посіб. / О. О. Байназарова, В. В. Ракчєєва. — Харків, 2009. – 58 

с. 

2. Єльникова Г.В. Адаптивне управління: сутність, характеристика, 

моніторингові системи: [Колективна монографія] / Г.В. Єльникова, 

Т.А. Борова, О.М. Касьянова, Г.А. Полякова та ін. [За заг. та наук. 

редакцією докт. пед. наук, професора Г. В.Єльникової] – Чернівці: 

Технодрук, 2009. – 570 с.  

3. Лукіна Т. Види моніторингових досліджень // Моніторинг 

якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за заг. ред. 

О. І. Локшиної. – К.: К.І.С., 2004. – 128 с. 

 
Допоміжна 

 

1. Бабкіна, О. Проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні у 

контексті Болонських реформ / Ольга Бабкіна // Освіта і управління. – 

2006. – Т.9, № 1. – С. 91–94.  
2. Євтух М. Б., Волощук І. С. Забезпечення якості вищої освіти – важлива 

умова інноваційного розвитку держави і суспільства / М. Б. Євтух, І. С. 
Волощук // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – С. 71–78. 



 

3. Єрмола А.М. Технологія моніторингу якості освіти : навч.-метод. 

посібник / А.М. Єрмола. – К. : Курсор, 2008. – С. 45-95. 

4.  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи // 

Початкова школа. – 2011 . – № 8. – С. 15. 

5. Нечипоренко В. Організація моніторингу освітнього процесу / В. 

Нечипоренко // Директор школи. – 2008. - № 13-14 (Спецвипуск). 

6. Організація моніторингу якості освітньої діяльності у 

загальноосвітньому навчальному закладі : нав.-метод. посібник / автори 

та уклад. О.О. Дем’яненко, Н. М. Ревуцька. – Біла Церква : КОІПОПК. 

– 2009. – 72 с. 

7. Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти // Початкова школа. – 

2011 . – № 8. – С.13–14. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  
 Контрольні роботи, індивідуальні завдання, тестові завдання для 

підсумкового контролю, реферат, проект 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 01 Освіта  Нормативна  

 

 

Спеціальність  

013 Початкова освіта  Загальна кількість 

годин – 90 год. 

Рік підготовки: 

1-й  

Семестр 

2-й  

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 1,7 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 0,6 

 

 

 

 

Ступінь: 

магістр 

10 4 

Практичні, семінарські 

20 6 

Самостійна робота 

60 80 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 

30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (23% / 77 % - 

магістр). 



 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: надати теоретичні основи педагогічного контролю; розкрити закономірності 

розвитку освіти, процесу навчання і виховання студентської молоді, її наукової і 

професійної підготовки відповідно до державних та європейських стандартів, потреб 

суспільства; сформувати готовність до використання педагогічних умінь та навичок у 

практичній діяльності 

Завдання: 

- розглянути навчальний процес (викладання дисциплін) на основі застосування 

моніторингу навчальних досягнень учнів; 

- підготувати слухачів курсу до використання тестових випробувань щодо проведення 

моніторингу якості знань учнів;  

- вивчити основні характеристики тесту: надійність, валідність, роздільну ; 

- на основі розроблених тестів провести експериментальне тестування, обробити його 

результати та проаналізувати їх;  

- застосовувати моніторинг щодо визначення навчальних досягнень учнів.  

У результаті вивчення курсу студент повинен оволодіти такими компетентностями:  
І. Загальнопредметні:  

 здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів; 

 здатність формулювати науково-педагогічно задачу, використовувати потрібну 
інформацію та методологію для досягнення обґрунтованого висновку; 

 здатність застосовувати відповідну методологію для досягнення результатів і 
обґрунтування висновків; 

 здатність до організації дослідної-експериментальної та дослідницької роботи у 
сфері освіти та здатність представити результати у наукових публікаціях 

 
ІІ. Фахові:  

 здатність до аналізу сучасних освітніх технологій: сутність, завдання, класифікація, 
практична значущість; історію педагогічних інновацій в Україні; різні підходи до 
класифікації методів і форм організації навчання; сучасні підходи до організації різних 
видів занять; 

- здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися сучасними 
методами навчання; ставити навчальні цілі та обирати методи навчання; використовувати 
інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові, та інші  методи навчання; 
використовувати навчальні технології; 

- здатність пректувати знання на власний педагогічний досвід; критично аналізувати 
різні педагогічні теорії навчання та виховання; 

- здатність застосовувати базові знання з педагогіки та психології у навчально-
виховній діяльності; здійснювати порівняльний аналіз традиційної та альтернативної 
систем навчання 
- здатність застосовувати нові інтерактивні технології здійснення моніторингу якості 

початкової освіти; 

- здійснювати моніторинг якості початкової освіти з урахуванням 

компетентнісного підходу; 

- конструювати систему проведення моніторингу якості початкової освіти; 

- конкретизувати основні теоретичні ідеї моніторингу якості початкової освіти на 

методичному рівні; 

- узагальнювати дидактичні і методичні знання й вміння, проводити контроль і оцінку і 

синтезувати їх в інтегративну цілісність професійної компетентності;  

-  аналізувати власну педагогічну діяльність 

 

 

 



 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Загальні основи педагогічного контролю в системі 

освіти. Педагогічний моніторинг як інструмент керування навчально-

виховним процесом 

 

Тема 1. Поняття педагогічного моніторингу. Мета. Завдання.  Класифікації. 

Особливості моніторингу і передумови його ефективності. Визначення 

поняття моніторингу.  Види педагогічного моніторингу. Схеми і моделі 

моніторингових досліджень. 

Тема 2. Педагогічний моніторинг як інструмент керування навчально-

виховним процесом. Моніторинг навчально-виховного процесу на прикладі 

школи. Специфіка моніторингу якості освіти навчального закладу. 

Використання рейтингу в моніторингових дослідженнях. Становлення 

моніторингових досліджень. Класифікації освітнього моніторингу.  

Тема 3. Тест як основна форма моніторингу знань учнів. Поняття 

педагогічного тесту. Форми тестових завдань. Модель педагогічного 

тестування.  

 

Кредит 2. Моніторинг систем управління якістю освіти ВНЗ 

 

Тема 4. Моніторинг систем управління якістю освіти ВНЗ. Традиційний 

підхід Системи моніторингу за якістю освіти. Вимоги, функції, методи 

моніторингу якості вищої освіти.  Система моніторингу СУЯ ВНЗ за 

стандартами ІСО 2000.  

Тема 5. Підготовка спеціалістів в галузі освіти до участі і використання 

міжнародних програм оцінки якості освіти. Міжнародні програми з оцінки 

якості освіти. Підготовка спеціалістів в галузі освіти до участі та 

використання міжнародних програм. 

Тема 6. Моніторинг розвитку освітнього середовища навчальної установи у 

міжнародних моніторингових дослідженнях. Рейтингове оцінювання. 

Рейтинг ВНЗ за міжнародними стандартами інформаційно-комунікаційної 

діяльності. 

 

Кредит 3. Етапи моніторингових досліджень.  

Створення моніторингової системи 

 

Тема 7. Етапи моніторингових досліджень. Нормативно-установчий етап. 

Аналітико-діагностичний етап. Прогностичний етап. Діяльнісно-

технологічний етап. Проміжний діагностичний етап. Кінцевий діагностичний 

етап.  

Тема 8. Визначення показників ефективності. Групи показників 

ефективності. Стабільність інструменту моніторингу. Розповсюдження 

моніторингової інформації.  



 

Тема 9. Технологія проведення майбутніми вчителями початкової школи 

моніторингу навчальних досягнень учнів як складової моніторингу 

навчальної діяльності. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср л пр ср 

Кредит 1. Загальні основи педагогічного контролю в системі 

освіти. Педагогічний моніторинг як інструмент керування навчально-

виховним процесом 

 

Тема 1. Поняття педагогічного 

моніторингу. Особливості 

моніторингу і передумови його 

ефективності.  

11 2 2 7 14 2 2 10 

Тема 2. Педагогічний 

моніторинг як інструмент 

керування навчально-виховним 

процесом. Моніторинг 

навчально-виховного процесу 

на прикладі школи.  

9  2 7 10   10 

Тема 3. Тест як основна форма 

моніторингу знань учнів. 

Поняття педагогічного тесту. 

Форми тестових завдань. 

Модель педагогічного 

тестування.  

10 2 2 6 6   6 

Усього годин: 30 4 6 20 30 2 2 26 

Кредит 2. Моніторинг систем управління якістю освіти ВНЗ 

Тема 4. Моніторинг систем 

управління якістю освіти ВНЗ.  
11 2 2 7 14 2 2 10 

Тема 5. Підготовка спеціалістів 

в галузі освіти до участі і 

використання міжнародних 

програм оцінки якості освіти. 

9  2 7 10 

  

10 

Тема 6. Моніторинг розвитку 

освітнього середовища 

навчальної установи у 

міжнародних моніторингових 

10 2 2 6 6 

  

6 



 

дослідженнях. 

Усього годин: 30 4 6 20 30 2 2 26 

Кредит 3. Етапи моніторингових досліджень.  

Створення моніторингової системи 

Тема 7. Етапи моніторингових 

досліджень. Нормативно-

установчий етап. Аналітико-

діагностичний етап. 

Прогностичний етап. 

Діяльнісно-технологічний етап. 

Проміжний діагностичний етап. 

Кінцевий діагностичний етап. 

13 2 4 7 10   10 

Тема 8. Визначення показників 

ефективності. Групи показників 

ефективності. Стабільність 

інструменту моніторингу. 

Розповсюдження 

моніторингової інформації.  

9  2 7 10 

  

10 

Тема 9. Технологія проведення 

майбутніми вчителями 

початкової школи моніторингу 

навчальних досягнень учнів як 

складової моніторингу 

навчальної діяльності. 

8  2 6 10 

  

 

 

2 
8 

Усього годин: 30 2 8 20 30  2 28 

Усього годин: 90 10 20 60 90 4 6 80 

 

4. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні основи педагогічного контролю в 

системі освіти. Педагогічний моніторинг як 

інструмент керування навчально-виховним процесом 

 

1. Види педагогічного моніторингу. Схеми і моделі 

моніторингових досліджень. 

2 

2. Моніторинг навчально-виховного процесу (на прикладі 

школи). 

2 

3.  Форми тестових завдань. Модель педагогічного 

тестування.  

2 

 Кредит 2. Моніторинг систем управління якістю 

освіти ВНЗ 

 

4. Системи моніторингу за якістю освіти 2 

5. Міжнародні програми з оцінки якості освіти. 2 

6. Рейтингове оцінювання. Рейтинг ВНЗ за міжнародними 2 



 

стандартами інформаційно-комунікаційної діяльності 

 Кредит 3. Етапи моніторингових досліджень.  

Створення моніторингової системи 

 

7. Етапи моніторингових досліджень. Нормативно-

установчий етап. Аналітико-діагностичний етап. 

Прогностичний етап. 

2 

8. Етапи моніторингових досліджень. Діяльнісно-

технологічний етап. Проміжний діагностичний етап. 

Кінцевий діагностичний етап.  

2 

9. Визначення показників ефективності. Групи показників 

ефективності. 

2 

10. Технологія проведення майбутніми вчителями початкової 

школи моніторингу навчальних досягнень учнів як 

складової моніторингу навчальної діяльності 

2 

Разом: 20 

 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні основи педагогічного контролю в 

системі освіти. Педагогічний моніторинг як 

інструмент керування навчально-виховним процесом 

 

1. Характеристика компонентів процесу оцінки 7 

2. Система державного контролю роботи шкіл в Україні 7 

3. Предметний та когнітивний вимір навчальних досягнень 

молодших школярів 

6 

 Кредит 2. Моніторинг систем управління якістю 

освіти ВНЗ 

 

4. Оцінювання ефективності роботи педагогічних кадрів 7 

5. Міжнародна асоціація вимірювань навчальних досягнень 7 

6. Тестові технології оцінювання навчальних досягнень 

студентів 

6 

 Кредит 3. Етапи моніторингових досліджень.  

Створення моніторингової системи 

 

7. Рівні навчальних досягнень студентів. Педагогічний 

суб’єктивізм та його причини (суб’єктивні нахили, 

установки, цінності, орієнтації, рівень підготовки, 

недостатнє знання критеріїв тощо). 

7 

8. Принципи контролювання успішності 7 

9. Комп'ютерне тестування й обробка результатів. 

Інтерпретація результатів тестування. 

6 

Разом:  60 

 

6. Методи навчання 



 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1. За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, інтерактивна, лекція-прес-

конференція), пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: завдання 

2. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі.  

4. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: Методи стимулювання інтересу до навчання: 

навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення 

ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

7. Методи контролю 

Контрольна робота, усне опитування, індивідуальні завдання та 

самостійні роботи, реферати, мультимедійні презентації. 

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Накопичу-

вальні бали/ 

Сума  Кредит  

1 

Кредит  

2 

Кредит  

3 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

 

300 

Практичні 

заняття 

10 

 

10 10 10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 50 50 

 КР1 – 20 КР2 – 20 

Усього 100 100 100 300 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 4 (добре) 4/добре/ зараховано 



 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 
9. Методичне забезпечення 

 

- навчальні та методичні посібники  

- навчально-методичний комплекс  

- робоча програма; 

- дидактичний матеріал;  

- презентації лекційних та практичних занять  

- тестові і контрольні завдання;  

- завдання для ректорського контролю знань студентів із навчальної 

дисципліни.  
10. Рекомендована література 

Базова 
1. Байназарова О. О. Моніторинг та оцінювання якості освіти : метод. посіб. / 

О. О. Байназарова, В. В. Ракчєєва. — Харків, 2009. – 58 с. 

2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи // 

Початкова школа. – 2011 . – № 8. – С. 15. 

3. Лукіна Т. Види моніторингових досліджень // Моніторинг якості освіти: 

світові досягнення та українські перспективи / за заг. ред. О. І. Локшиної. – 

К.: К.І.С., 2004. – 128 с. 
Допоміжна 

1. Бабкіна, О. Проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні у контексті 

Болонських реформ / Ольга Бабкіна // Освіта і управління. – 2006. – Т.9, № 1. – С. 

91–94.  
2. Євтух М. Б., Волощук І. С. Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова 

інноваційного розвитку держави і суспільства / М. Б. Євтух, І. С. Волощук // 
Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – С. 71–78. 

3. Єрмола А.М. Технологія моніторингу якості освіти : навч.-метод. посібник / А.М. 

Єрмола. – К. : Курсор, 2008. – С. 45-95. 

4. Нечипоренко В. Організація моніторингу освітнього процесу / В. Нечипоренко // 

Директор школи. – 2008. - № 13-14 (Спецвипуск). 

5. Організація моніторингу якості освітньої діяльності у загальноосвітньому 

навчальному закладі : нав.-метод. посібник / автори та уклад. О.О. Дем’яненко, Н. 

М. Ревуцька. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2009. – 72 с. 

6. Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) 

у системі загальної середньої освіти // Початкова школа. – 2011 . – № 8. – С.13–14. 
11. Інформаційні ресурси 

1. Електронна бібліотека підручників: http://studentam.kiev.ua/   
2. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 
4. Початкова школа. Вчитель - вчителю. Вчитель - учню. Вчитель - батькам. Поради 
шкільного психолога : http://teacher.at.ua/ 

http://studentam.kiev.ua/
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://teacher.at.ua/


 

5. Європейські стандарти та рекомендації щодо внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення якості вищої освіти [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://www.enqa.eu.  

6. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/   

  



 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ  

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів здійснюється на основі 

результатів проведення поточного та підсумкового контролю знань (залік). 

а)  усні відповіді: вміння змістовно та ґрунтовно висвітлити зазначене   питання; 

логічність викладення матеріалу; аргументованість; використання основної та додаткової 

літератури;  культура мовлення; впевненість, емоційність та виразність в процесі виступу; 

 б) письмові завдання: вміння змістовно та ґрунтовно висвітлити зазначене   питання; 

логічність викладення матеріалу; аргументованість; цілісність, систематичність, логічна 

послідовність, уміння формулювати висновки; оформлення письмової роботи; здатність 

письмово висвітлити опрацьований матеріал, уміння визначити власне ставлення до 

певної навчально-методичної проблеми. 

ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

I. Види робіт, які підлягають оцінюванню: 

- контрольні роботи; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 

- поточні тести; 

- творчі завдання; 

- завдання для самостійної роботи 

ІІ. Порядок оцінювання знань студентів: 

- виконання контрольних робіт (КР) – 40 балів:  

3 бали - поточне опитування: 0 балів – незадовільно; 1 бал – доповнення; 2 бали – 

доповнення; 3 бали – задовільно;  4 бали – добре; 5 – відмінно. 

 Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики, або 

за допомогою роздрукованих завдань.До відомості обліку успішності може бути 

проставлена залікова оцінка за результатом поточного рейтингового балу.Студент має 

право підвищити оцінки «задовільно»  або «добре», які він отримував за результатами 

поточного контролю. Решту балів студент може набрати, склавши залік. 

 

ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

На лекціях (за семестр) 

1. Тестування на лекціях (5 балів за одне тестування). 

На практичних заняттях (за семестр) 

1. Тестування, опитування на практичних заняттях (5 балів за одне заняття). 

2. Виконання домашніх завдань (5 балів за одне заняття). 

3. Розробка конспектів та фрагментів уроків (5 балів – за конспект уроку, 2 бали – за 

фрагмент уроку ). 

4.Реферат (10 балів). 

5.Участь у науковій студентській конференції  (підготовка доповіді – 10 балів); 

друкування статті у збірнику за матеріалами роботи конференції (20 балів). 

  



 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лекція № 1 

Тема: Моніторинг як складова управління якістю освіти 

План 

1.Поняття педагогічного моніторингу. Моніторинг та контроль. 

2. Умови ефективності моніторингу. Основні напрямки та об’єкти 

моніторингу. 

 3.  Етапи становлення педагогічного моніторингу. 

 

1.Поняття педагогічного моніторингу. Моніторинг та контроль 

Моніторинг в освіті (лат. monitor — той,  що  нагадує,  наглядає,  

зберігає) спеціальна система збору, обробки, зберігання і поширення 

інформації про стан освіти, прогнозування на підставі об’єктивних даних 

динаміки   і основних тенденцій її розвитку та розроблення науково-

обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно 

підвищення ефективності функціонування освітньої галузі. 

Проблема моніторингу знайшла широке висвітлення в теорії 

управління загальноосвітньою школою. У численних наукових роботах 

розглянуто сутність, напрямки, технологічні засади діяльності моніторингу. 

Головним залишається питання сутності моніторингу. У класичній теорії 

управління широко розповсюдженим є поняття "контроль". Як відомо, 

контроль розглядають як одну із функцій управління, спрямовану на 

вирішення трьох завдань: виявлення відхилень фактичних результатів 

управління від передбачених, з'ясування причин розходження мети та 

результатів управління, визначення змісту регулюючої діяльності з метою 

зведення до мінімуму наявних відхилень. 

Частина науковців  фактично ототожнює моніторинг з контролюючо-

аналітичною діяльністю, що значно розширює його межі й не дозволяє 

з'ясувати його принципові особливості. З цього приводу треба зазначити, що 



 

контроль є складовою управлінського циклу, він спрямований на організацію 

реалізації плану роботи та його мети. У зв'язку з цим контроль має 

ситуативний характер і є нетривалим у часовому просторі. Контроль 

пов'язаний з мікроелементами освітньої системи, а моніторинг пов'язаний з 

функціонуванням усієї системи. Моніторинг передує плануванню та 

прийняттю рішень. До цього треба додати, що моніторинг спрямований на 

головні параметри навчального закладу і має статус дослідження, а не 

емпіричного збирання матеріалів. Він має комплексний, системний характер 

і створює умови для планування - річного, перспективного, стратегічного. 

Моніторинг реалізується за допомогою комплексу методів і чітко 

розроблених процедур. На відміну від контролю, який кожного року 

спрямовується на нові об'єкти, моніторинг спрямовується на одні й ті самі 

об'єкти й періодично повторюється. 

Наведені положення дозволяють визначити моніторинг як систему 

заходів щодо збору та аналізу інформації з метою вивчення та оцінки 

якості  підготовки і прийняття рішень про розвиток навчально-виховного 

процесу на основі аналізу виявлених типових особливостей та тенденцій. 

Моніторинг пов'язаний: 

 з якістю освіти; 

 з управлінням якістю освіти; 

 з культурою оцінки; 

 з управлінськими рішеннями та стратегічним менеджментом. 

 

2. Умови ефективності моніторингу. Основні напрямки та об’єкти 

моніторингу 

Важливою умовою ефективності моніторингу є відповідність його 

процедур вимогам культури оцінки, яку характеризують: 

 наявність чітких критеріїв оцінки; 

 розроблені процедури оцінки; 

 наявність кваліфікованих експертів; 



 

 розроблені форми фіксації інформації в ході моніторингу; 

 розроблені часові характеристики оцінки; 

 зв'язок оцінки з системою прийняття управлінських рішень. 

Моніторинг є складовою управління якістю освіти. Управління якістю 

освіти - це система певних організаційних процедур, яка забезпечує якість 

всіх головних складових освітнього процесу - його цілей, змісту освіти, 

діяльності вчителів, діяльності учнів, матеріальної бази, організації 

освітнього процесу, оцінки якості освіти. 

Моніторинг опосередковано та безпосередньо впливає на якість освіти. 

Опосередкований вплив пов'язаний з тим, що моніторинг забезпечує 

управління інформацією, необхідною для прийняття рішень, а безпосередній 

вплив здійснюють вже ці рішення. Безпосередній вплив забезпечують самі 

процедури моніторингу. 

Розглянуті особливості моніторингу, його місце в управлінській 

діяльності дозволяють визначити основні його напрямки: 

 моніторинг контексту освітнього процесу; 

 моніторинг ресурсів освітнього процесу; 

 моніторинг перебігу освітнього процесу; 

 моніторинг результатів освітнього процесу. 

Моніторинг контексту освітнього процесу передбачає відстеження 

головних соціальних чинників, які впливають на функціонування 

навчального закладу. Головними об'єктами моніторингу є: якість змісту 

освіти (перебіг процесу), виконання навчальних планів (перебіг процесу); 

якість діяльності викладачів (перебіг процесу); якість управління (перебіг 

процесу); якість матеріально-технічного забезпечення (ресурси процесу); 

якість засвоєння навчальних дисциплін (результати процесу); сформованість 

особистих якостей у випускників (результати процесу); діяльність 

випускників (результати процесу). 

3. Етапи становлення педагогічного моніторингу 

У 90-х роках ХХ століття інтерес до моніторингу в педагогічній науці 



 

та практиці активізується. Сучасні дослідження проблем моніторингу 

вивчають: ефективність роботи початкових шкіл (Вілмс та ін.); рівень 

розвитку моніторингу в межах загальноосвітніх навчальних закладів (А. 

Вілохін, А. Ісаєва, Г. Сігеєва, В. Кальней, С. Шишов, Дж. Уілмс та ін.); 

організацію поточного відслідковування системи набутих знань, умінь і 

навичок учнів (В. Аванесов та ін.); оцінювання навчальних програм (Д. 

Кемпбелл та ін.); добір еквівалентних груп, класів для вивчення ефективності 

експериментальних і контрольних шкіл (Ч. Тедлі та ін.); управління якістю 

освіти (М. Поташник); управління якістю освіти на основі нових 

інформаційних технологій (Д. Матрос, Д. Полев, Н. Мельникова та ін.); 

удосконалення організації освітнього процесу (Л. Мойсеєва та ін.) та інші. 

Натомість у сучасній українській педагогічний науці недостатньо 

розроблені підходи до виявлення критеріїв якості шкільної освіти, механізмів 

моніторингу та процесів його використання. 

Упровадження педагогічного моніторингу дозволить психологізувати 

педагогічну діяльність учителя, навчально-виховний процес, що підніме 

професійний рівень педагогічних колективів, підвищить рівень якості 

шкільної освіти. Результати педагогічного моніторингу дозволять висвітлити 

позиції керівництва, виявити мікроклімат учнівського, учительського, 

батьківського колективів, надаючи тим самим можливість адміністрації 

школи, управлінням освіти аналізувати свої дії, відповідно планувати 

педагогічну діяльність. 

Моніторинг використовується в різних сферах суспільної діяльності, а 

отже, належить до різних галузей наукового знання. Уперше моніторинг було 

використано в ґрунтознавстві, в екології та інших науках. Так, в екології за 

допомогою моніторингу проводяться спостереження за станом 

навколишнього середовища з метою попередження екологічних катастроф. 

Застосування моніторингу в медицині дає можливість виявити критичний 

стан людини, що загрожує її здоров'ю. У психологічних науках моніторинг 

використовують для виявлення тенденцій і закономірностей психологічного 



 

мікроклімату як окремих колективів, так і окремої людини (А. Орлов та ін.). 

Аналіз наукової літератури дає підстави вважати, що залишилося мало 

галузей наукового знання, де б не використовувався моніторинг. У соціології 

поняття «моніторинг» розглядається як систематичне спостереження, оцінка 

і прогнозування стану оточуючого середовища, обумовленого діяльністю 

людини (І. Бестужев-Лада та ін.); як систему регулярних досліджень, мета 

яких полягає в науково-інформаційній допомозі та реалізації соціальних 

програм (А. Толстих та ін.). 

У педагогіці моніторинг має свої етапи становлення й розвитку. 

Інтерес до моніторингу як явища педагогічного процесу вперше виникає в 

30-ті роки ХХ століття. Шлях становлення та розвитку моніторингу у 

світовій системі педагогіки, за дослідженням О. Локшиної, пройшов три 

етапи. 

Перший етап становлення (30-50-ті роки), посилаючись на 

американського вченого Р. Тайлера, дослідниця відзначає як такий, що 

«вперше акцентував увагу на можливості системного підходу в галузі 

моніторингу, починаючи від адекватного структурування змісту освіти і 

закінчуючи ефективними процедурами оцінювання навчальних досягнень 

учнів з основних дисциплін з урахуванням не лише отриманих знань, а й 

набутих умінь і навичок». 

Другий етап (60-70-ті роки) пов'язаний з діяльністю групи вчених 

Центру порівняльних досліджень у галузі освіти (США), яка ініціює 

проведення міждержавних моніторингових досліджень шляхом тестування 

навчальних досягнень учнів. 

80-90-ті роки (третій етап) - це час завершення формування 

моніторингу як цілісної системи, що включає збір даних на різних рівнях 

освіти, ураховує контекстуальну інформацію, ресурсний внесок, освітній 

процес та освітні результати і передбачає інтерпретацію отриманих фактів з 

метою вироблення плану подальших дій. 

 



 

 

 

 

Лекція № 2 

Тема: Моніторинг навчальної діяльності 

План 

1. Основні поняття з теми. 

2. Види моніторингу 

3. Класифікації освітнього моніторингу 

1. Основні поняття з теми 

Моніторинг навчальної діяльності — це цілеспрямоване, 

організоване спеціальним чином, безперервне стеження за змінами основних 

показниками навчальної діяльності суб’єкту(ів) навчання з метою 

своєчасного прийняття відповідних рішень з метою корекції  навчального  

процесу  і  створенні  для нього відповідних умов на основі аналізу зібраної 

інформації і педагогічного прогнозу. 

Педагогічний моніторинг — це форма організації збору, зберігання, 

обробки і розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, 

що забезпечує безперервне спостереження за її станом і прогнозування її 

розвитку. 

Основними напрямами освітнього моніторингу визначають: 

• моніторинг якості освіти; 

• моніторинг рівня соціалізації особистості; 

• моніторинг інтересів учнів; 

• моніторинг освітніх потреб учнів та місцевого суспільства; 

• моніторинг рівня професіоналізму педагогічних кадрів; 

• моніторинг стану здоров’я учнів. 

 До моніторингу висувається ряд вимог його ефективності. Це: 

• Об’єктивність оцінювання — створення рівних умов для всіх 

учасників. 

• Валідність — повна і всебічна відповідність контрольних завдань 

змісту досліджуваного матеріалу, чіткість критеріїв виміру й оцінки, 

можливість підтвердження результатів. 

• Надійність — сталість результатів, що отримуються при по вторному 

контролі, який проводять інші особи. 

• Систематичність — проведення етапів і видів моніторингу    в певній 

послідовності та за відповідною системою. 

• Гуманістична спрямованість передбачає створення умов 

доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивного 



 

емоційного клімату. 

Задачі педагогічного моніторингу визначаються функціями, які він 

виконує. 

До цих функцій належать: 

• інформаційна — створює вірогідний масив інформації щодо якості 

освіти; 

• діагностична — фіксує реальний стан якості освіти; 

• прогностична — виявляє стратегію і тактику розвитку освіти   в 

навчальних закладах; 

• управлінська — впливає на мету, зміст та методи управлінської 

діяльності; 

• педагогічна — вибудовує цілісність процесу навчання, виховання та 

розвитку учнів; 

• адаптаційна — мінімізує негативні наслідки сучасної ситуації, що 

дає можливість створити середовище для розвитку людини. 

 

2. Види моніторингу 

Інформаційний моніторинг — збір, накопичення, систематизація та, 

можливо, поширення інформації. Даний вид не передбачає проведення 

спеціально організованого обстеження на етапі збору інформації. 

Базовий моніторинг (фоновий, «пильність, передбачливості») — вияв- 

лення нових проблем і небезпек до того, як вони стануть усвідомлювані    на 

рівні управління. 

Проблемний моніторинг — виявлення закономірностей, процесів, 

небезпек, тих проблем, які відомі і нагальних з точки зору управління 

(здійснюється на замовлення органу управління). 

Тематика даного моніторингу досить динамічна. Поряд з проблемами, 

що носять постійний характер і пов’язаними з функціонуванням освіти 

(наприклад, шкільне харчування, літній відпочинок учнів    і т. д.) може 

існувати цілий ряд тем, що закриваються після реалізації моніторингу. Це 

формування системи атестації учнів, надання платних послуг в освітніх 

установах. Після відпрацювання відповідних нормативних документів 

обстеження за цими темами припиняються або проводяться значно рідше, 

ніж на етапі розробки. 

Управлінський моніторинг — відстеження й оцінка ефективності, 

наслідків і вторинних ефектів рішень, прийнятих в галузі управління. 

Систематичний моніторинг. Він базується на даних статистичної 

звітності, перш за все на жорстко закріплених даних державної статистичної 

звітності та чітко налагодженої й регламентованої системи збору інформації. 

Систематичний моніторинг здійснюється на основі внутрішньо 

впорядкованої структури елементів, які становлять цілісність, сукупність 

організаційних засад, норм та правил, обов’язкових для освітньої сфери, а 



 

також сукупність способів відповідних дій. 

3. Класифікації освітнього моніторингу 

Класифікація моніторингу за ієрархією систем управління: 

• шкільний моніторинг; 

• районний моніторинг; 

• обласний (регіональний) моніторинг; 

• федеральний моніторинг. 

Ці види моніторингу мають істотні відмінності не тільки з точки зору 

технології організації та проведення, але і з точки зору подання та 

розповсюдження результатів, способів прийняття та реалізації управлінських 

рішень. 

Класифікація моніторингу за підставами експертизи: 

1. Динамічний, коли підставою для експертизи служать дані про ди- 

наміку розвитку того чи іншого об’єкта, явища або показника. 

2. Порівняльний, коли в якості підстави для експертизи вибира-

ються результати ідентичного обстеження інших освітніх систем. 

3. Комплексний, коли використовуються кілька підстав для екс- 

пертизи. 

4. Безосновний, коли для аналізу використовуються результати, 

отримані в одному дослідженні. 

Навряд чи такий спосіб у рамках моніторингу може бути розгля- нуто 

як коректний, тим не менш, він існує, породжуючи масу помилок і 

непорозумінь. 

Класифікація моніторингу за типом, що виявляє ефективність 

освітньої системи: 

• моніторинг соціальної сфери; 

• моніторинг навчальної сфери. 

Такий розподіл може здатися досить умовним, однак він ілюструє 

специфічність використовуваних засобів і організації обстежень. 

Види моніторингу стосовно школu розрізняють: 
за масштабом цілей освіти: 
• стратегічний; 
• тактичний; 
• оперативний; 
за етапами навчання: 
• вхідний або відбірковий; 
• навчальний або проміжний; 
• вихідний або підсумковий; 
з тимчасової залежності: 
• ретроспективний; 
• попереджувальний або випереджаючий; 
• поточний; 
за частотою процедур: 
• разовий; 
• періодичний; 
• систематичний; 
за охопленням об’єкта спостереження: 



 

• локальний; 
• вибірковий; 
• суцільний; 
з організаційних форм: 
• індивідуальний; 
• груповий; 
• фронтальний; 
за формами об’єкт-суб’єктних відносин: 
• зовнішній або соціальний; 
• взаємоконтроль; 
• самоаналіз. 

Лекція № 3 

Тема: Етапи моніторингових досліджень 

План 

1. Етапи проведення моніторингових досліджень 

2. Характеристика основних складових педагогічного моніторингу 

 

1. Етапи проведення моніторингових досліджень 

Підходячи до моніторингових досліджень розкладемо цей процес на 

етапи. Дозволимо собі ще раз нагадати найпростішу схему здійснення 

етапів проведення моніторингових досліджень: 

1 етап — підготовчий: 

• постановка мети; 

• визначення об’єкту; 

• визначення термінів проведення; 

• вивчення відповідної літератури; 

• вивчення наявного педагогічного досвіду; 

• розробка інструментарію для проведення моніторингу. 

2 етап — практична частина моніторингу: 

• збір даних; 

• спостереження; 

• співбесіди; 

• тестування; 

• анкетування; 

• відвідування уроків; 

• контрольні роботи. 

3 етап — аналітичний: 

• систематизація отриманих результатів; 

• аналіз наявних даних; 

• розробка рекомендацій і пропозицій на подальший період. 

При проведенні аналізу можливе поєднання  текстової  аналітичної 

довідки, схем, графіків, таблиць, діаграм та ін. На завершальному 

аналітичному етапі необхідно зробити висновки, розробити рекомендації. 

Однак для детального проведення моніторингових досліджень варто зробити 



 

більш розширену градацію етапів проведення моніторингу. Процедура 

роботи над моніторингом може бути представлена у вигляді такої схеми: 

• відбір компонентів моніторингу; 

• вибір сукупності показників оцінювання кожного компоненту; 

• підбір технологій виконання кожного показника; 

• визначення об’єктів, місця і часу отримання даних; 

• визначення особи, у чиї функціональні обов’язки входить збір та 

обробка даних; 

• складання приблизного плану аналізу інформації в учбовому закладі; 

• характер укрупнення або розгортання інформації на будь-якому з рівнів 

управління; 

• прийняття управлінських рішень. 

Розподіл функціональних обов’язків з виконання моніторингу залежить 

від структури, прийнятої в даному навчальному закладі. Обов’язки можуть 

бути розподілені таким чином: 

• Керівник закладу: економічні показники діяльності закладу, 

семестровий аналіз діяльності закладу з окремих проблем, контрольний зріз 

(раз в рік, в три-п’ять років) аналіз ефективності діяльності закладу за всіма 

компонентами. 

• Заступники керівника з навчально-виховної роботи, завідувачі кафедр: 

педагогічна компетентність викладачів, обізнаність, виконання державного 

стандарту, аналіз якості знань, влаштування випускників, підсумки першої 

сесії першокурсників. 

• Завідувач медико-педагогічним центром: фізичне здоров’я дітей і 

педагогів. 

• Заступник директора з науково-методичної роботи, соціолог, психолог: 

збалансованість і гнучкість учбових планів. Здатність до навчання. 

Ефективність спілкування, особистість педагога. 

• Заступник директора з виховної роботи: вихованість і виховуваність 

учнів. 

Аби зробити моніторинг таким, що «приймається» і особисто значимим 

для кожного учасника навчально-виховного процесу, потрібно мати на 

увазі, що при його виконанні важлива етична сторона справи. Проблеми з 

вихованцями, наприклад, можна повністю зняти через відповідну 

організацію роботи психолого-соціологічної служби. 

Можна розділити інформацію моніторингу на блоки: 

Інформація,  що  повідомляється  педагогічним   працівникам   на 

педагогічному консиліумі у вигляді переліку необхідної корекційної роботи і 

її методики. Інформація, що  повідомляється вихованцю(разом з батьками) 

для формування адекватної самооцінки, визначення напрямів самоосвітньої 

роботи, роботи по зміні особистих якостей. 

• Інформація, що повідомляється для адекватної оцінки особистості вихованця 

та профорієнтаційної роботи. 

• Інформація для адміністрації закладу в укрупненому, структурованому 



 

вигляді з метою ухвалення управлінських рішень. 

• Оцінка професійної  компетенції  сприймається  педагогами як щось, на що 

адміністрація має юридичне право. Інформація, що стосується рівня 

педагогічного спілкування, особистих якостей педагога, викликає гостру 

реакцію. Проблема може бути знята таким чином: на загальних нарадах 

повідомляються лише загальні висновки про весь педагогічний колектив, а 

основний аналітичний матеріал — в індивідуальних співбесідах в умовах 

комплектування, тарифікації, у процесі атестації. 

Важливі педагогічні, психологічні та дидактичні функції моніторингу 

навчальної діяльності: 

• Забезпечення змістовного поля діяльності колективу закладу, 

планування його роботи з кінцевим продуктом. 

• Формування навичок аналітичної культури учасників навчально- 

виховного процесу, уміння адекватно оцінювати свою життєву позицію, 

рівень її активності, конструктивності. 

• Формування  педагогічного  середовища   однодумців,   готових з 

об’єктів стати суб’єктами навчально-виховного процесу інноваційного типу. 

 

Етапи педагогічного моніторингу можна подати в наступний спосіб: 

1. Нормативно-настановчий. 

2. Аналітико-діагностичний. 

3. Прогностичний. 

4. Діяльнісно-технологічний. 

5. Проміжний діагностичний. 

6. Підсумково-діагностичний. 

Охарактеризуємо зазначені етапи моніторингу навчальної діяльності. 

Нормативно-настановний етап 

• Визначення мети і завдань моніторингу навчальної діяльності. Весь 

процес моніторингу залежить від специфіки та глибини постановки цілей і 

завдань його проведення. Дуже важливо, щоб цілі і завдання були актуальні 

та здійснимі для даного колективу (педагогічного колективу). 

Формулювання завдань має бути конкретним і спиратися на наукове 

трактування термінології. 

• Визначення основних показників і критеріїв. Визначення основних 

показників і критеріїв залежить від конкретних завдань моніторингу 

навчальної  діяльності.  Педагогічний  процес  установи  багатобічний і 

характеризується показниками, кожен з яких служить узагальненим 

критерієм його оцінки. Критерій виступає в ролі мірі, норми, по якому 

виробляється оцінка. Порівнюючи з ним реальний стан об’єкту, можна 

встановити міру його відповідності, наближення до норми. 

• Вибір способу встановлення реальних досягнень (реального рівня) 

обстежуваного об’єкту. У процесі моніторингу навчальної діяльності 

можуть бути використані в поєднанні строго формалізовані і 

малоформалізовані методи. До неформалізованих методів відносяться 



 

безпосередні спостереження, бесіди, аналіз продуктів діяльності і т. д. 

Викладач повинен застосовувати в своїй роботі також тести, анкети, 

опитувальники та інші строго формалізовані методи. Поєднання в процесі 

моніторингової оцінки всього набору різних методів робить його 

інформативним. 

Аналітико-діагностичний етап 

• Збір інформації за допомогою підібраних методик. Вибір і послідовність 

застосування тих або інших методів залежать від віку та індивідуальних 

особливостей того, кого досліджують. В дослідження можна включити 

елементи навчання, варіанти допомоги, завдання аналогічного характеру, в 

яких виявляється здібність вихованця до перенесення показаних прийомів 

діяльності. Необхідно чергувати завдання вербального і невербального 

характеру. У процесі дослідження слід створювати ситуацію емоційного 

комфорту, мотивувати, заохочувати вихованців. Не варто 

перенавантажувати їх завданнями. 

• Кількісна  і  якісна  обробка  отриманих   результатів.  Результат у 

педагогічному моніторингу покликаний відобразити кількісну сторону 

результату виховання і освіти, користуючись якісними оцінками: 

«так — ні», «сформований — не сформований» і т. д. Це віддзеркалення 

виражається критеріально-рівневим підходом. У відповідності з 

розробленими показниками і критеріями визначається  рівень  їх  розвитку 

у кожному вихованці. У педагогічній літературі міра прояву у дітей 

відповідної якості називається рівнем його прояву. Педагог у своїй роботі 

повинен спиратися на психолого-педагогічні дослідження, у яких 

розробляються рівні прояву тих або інших якостей, і адаптувати їх з 

врахуванням особливостей розвитку дітей своєї групи. Кількісні та якісні 

характеристики спираються на використанні статистичних методів 

моніторингу навчальної діяльності, які нами розглядаються в 

теоретичному (§ 8) та практичному аспекті (Розділ ІІІ цього посібника). 

Вироблення педагогічного діагнозу. У якості логічного інструментарію 

при виробленні діагнозу виступає причинно-наслідковий аналіз 

накопичених і оброблених в ході моніторингу навчальної діяльності 

даних. Його завдання полягають у поясненні причин даного стану 

об’єкту, що діагностується, виявленні складних закономірностей, які 

призводять до даного стану, визначенні головних, домінуючих причин. 

При виробленні педагогічного діагнозу педагог повинен зробити ряд 

аналітичних дій: 

• порівняти результати, отримані при обробці методик, що 

застосовувалися в ході обстеження об’єкту моніторингу навчальної 

діяльності; 

• встановити і проаналізувати причинно-наслідкові залежності, які 

визначили даний стан об’єкту моніторингу; 

• виробити і сформулювати діагноз (педагогічний діагноз); 

• отриманий діагноз повинен служити основою для подальшої 



 

розробки педагогічного прогнозу, а також пов’язаних з діагно- зом і 

прогнозом коректувальних заходів. 

Прогностичний етап 

Метою даного етапу є прогнозування подальших тенденцій і мож- 

ливостей розвитку досліджуваного об’єкту відповідно до поставленого 

діагнозу і причинно-наслідкового аналізу стану об’єкту моніторингу 

навчальної діяльності, розробка плану педагогічних коректувальних 

заходів. 

Необхідність у коректувальній роботі виникає тоді, коли своєчасно не 

реалізуються вікові та індивідуальні можливості, не створюються умови 

для формування новоутворень у всіх вихованців, що знаходяться на тому 

або іншому етапі розвитку. Зміст і методика коректувальної роботи з 

вихованцями у кожному конкретному випадку визначається виходячи з: 

• психофізичного розвитку дитини; 

• віку дитини; 

поставлених завдань моніторингу навчальної діяльності (підготовка до 

вступу у навчальний заклад, подолання труднощів у розвитку тих або 

інших якостей особистості, формування відповідних вмінь і навичок 

тощо). 

Діяльнісно-технологічний етап 

На даному етапі відповідно до виробленого плану здійснюється корекція 

едукаційного процесу навчального закладу. При цьому слід пам’ятати, що 

дана робота з вихованцями не зводиться лише до формування компетенцій 

або розвитку окремих психічних процесів, до тренування тих або інших 

умінь і навичок, вона має бути направлена на корекцію всієї особистості. 

Інший аспект корекційної роботи пов’язаний з усуненням причин пропусків 

або відставання, які сповільнюють розвиток вихованця, або ослабленням їх 

впливу. 

Як засоби коректувальної роботи можуть виступати інтерактивні, 

інформаційно-комунікаційні технології, технічні засоби навчання, 

дидактичні ігри та вправи, різні види творчої діяльності тощо. Головна 

вимога до вживаних методів і форм розвивальної роботи — це те, що вони 

повинні будуватися відповідно до психофізіологічних особливостей 

вихованців, а також відповідно до змісту і вимогам освітнього процесу 

навчального закладу відповідного рівня. У сьогоденних дослідженнях 

науковців можна відшукати потужний арсенал рушійних сил розвитку 

пізнавальної, навчальної діяльності, самостійної роботи, формування 

внутрішньої мотивації до навчання тощо, які створюють найбільш 

сприятливі умови формування особистого розвитку вихованця. 

Під час відбору змісту корекційної роботи основним критерієм повинна 

стати здатність вихованців впоратися із завданням при деякій допомозі 

викладача, надалі ця допомога поступово скорочується до повної відмови 

від неї. 

Проміжний діагностичний етап 



 

Основне завдання даного етапу — проаналізувати результати проведеної 

роботи, уточнити рівень реальних навчальних досягнень об’єкту 

моніторингу, зіставити його з «нормативними показниками», встановити 

причини відхилень на основі логічного аналізу, розробити стратегію 

корекційно-розвивальної роботи. Подальше проектування розвитку об’єкту 

моніторингу навчальної діяльності, зумовлюється виявленими при аналізі на 

даному етапі пропусками або відставаннями. Воно передбачає: 

• конкретизацію задач з врахуванням досягнутого рівня розвитку; 

• визначення способів реалізації даних задач; 

• усунення причин, які гальмують розвиток об’єкту моніторингу; 

• припущення про можливі складності і варіанти педагогічного впливу. 

Проміжний аналіз результатів моніторингу навчальної діяльності 

створить основу для більш ефективного здійснення подальшої 

корекційної роботи, допоможе викладачу уточнити вибір засобів і методів 

цієї роботи, виправити можливі недоліки. 

Підсумково-діагностичний етап 

Цей етап є завершальним у циклі моніторингу навчальної діяльності. 

Його завдання — отримання інформації про результати організації і 

проведення моніторингу, міру його ефективності. При цьому викладач, 

що здійснює педагогічний моніторинг, повинен виконати наступні дії: 

• оцінити стан об’єкту моніторингу за допомогою різних 

діагностичних прийомів; 

• співставити отримані результати з первинними; 

• зробити висновки про відповідність обраних цілей і задач 

моніторингу навчальної діяльності отриманим результатам 

педагогічної діяльності; 

• визначити ефективність проведеної роботи на основі логічного 

аналізу. 

Таким чином, після порівняльного аналізу результатів трьох етапів: 

другого — аналітико-діагностичного, п’ятого — проміжного 

діагностичного, шостого — підсумково-діагностичного, викладач зможе 

скласти повну, розгорнуту характеристику тенденцій розвитку об’єкту 

моніторингу навчальної діяльності, визначити міру його ефективності, а 

також подальші шляхи розвитку. 

Здійснення повного циклу моніторингу навчальної діяльності 

сприятиме підвищенню ефективності едукаційного процесу. 

Аналіз результатів 

Аналіз — метод досліджень, полягає у розкладанні цілого на складові 

час- тини і дослідженні кожної з них окремо; аналіз може бути 

інтелектуальною чи фізичною функцією. 

Здійснюючи аналіз даних результатів дослідження, необхідно 

враховувати чинники, які впливають на результати моніторингу та можуть 

призвести до позитивного чи негативного наслідку: 



 

• чинники, що перекручують істинні оцінки (якість інструментарію, 

професійність, підготовленість і часта зміна кадрів у процесі 

експериментальної роботи, еквівалентність груп, перекручування 

результатів, соціальне становище, зовнішнє середовище); 

• досконалість діагностичного інструментарію (соціально-психологічні, 

психолого-педагогічні, медичні методи дослідження). Вимогами до 

діагностичного інструментарію є: валідність, апробованість, зручність у 

використанні, в окремих випадках анонімність; 

• професійність і відповідна підготовленість кадрів; 

• зміна кадрів у процесі дослідження; 

• періодичність проведення діагностування; 

• відбір (еквівалентність груп) учасників дослідження; 

• групова фальсифікація результатів; 

• вплив соціально-територіального середовища; 

• швидкість протікання періоду адаптації учасників дослідження; 

• фактори, що не змінюються з часом, і фактори, що змінюються. 

Використовуючи слабкі та сильні сторони чинників, що впливають на 

результати моніторингу можна покращити ефективність навчального 

процесу, в тому числі й у процесі планування навчально-виховного процесу. 

Існують певні чинники, які впливають на моніторинг навчальної діяльності,  

але  навчальний  заклад  не  може  їх  змінити, та чинники, що можуть 

змінити заклад за відповідних умов. Процес моніторингу навчальної 

діяльності пов’язаний з виявленням та регулюванням впливу чинників 

зовнішнього середовища і внутрішніх факторів самої педагогічної системи. 

Отже, наукова організація моніторингу навчальної діяльності дає 

можливість приймати відповідні управлінські рішення та прогнозувати 

навчально-виховні ситуації на наступний навчальний рік; оперативно 

втручатися і вносити відповідні корективи до педагогічного процесу; 

конкретно планувати роботу з відповідної проблеми  з  викладачами та їх 

вихованцями; створювати умови для порівняння власної оцінки 

діяльності педагогічного колективу з незалежною оцінкою. 

 Лекція № 4 

Тема: Моніторинг навчально-виховного процесу в загальноосвітньому 

навчальному закладі   

План 

1. Моніторинг навчально-виховного процесу (на прикладі школи).  

2. Специфіка моніторингу якості освіти в навчальному закладі. 

3. Використання рейтингу в моніторингових дослідженнях. 

 

1. Моніторинг навчально-виховного процесу (на прикладі школи) 

Питання систематичного контролю за рівнем якості навчально-виховного 

процесу є одним з основних у керуванні ходом цього процесу. Без 

спеціального відстеження цього процесу за єдиною методикою важко 



 

представити коректність дій учителя в порівнянні з іншими вчителями й 

успішність засвоєння предмета учнями різних груп паралелі, а опора тільки 

на нагромадження оцінок при відсутності чіткого розуміння, що таке оцінка, 

не дає можливості об’єктивно оцінювати діяльність як вчителя, так і учня. 

Прийняття держстандартів і нових програм зобов’язує застосовувати такі 

єдині форми контролю за ходом навчального процесу, які були б гранично 

близькі до реального положення справ, а його результати були б порівнянні. 

Одержавши такий інструмент, можна вчасно й конкретно вносити необхідні 

виправлення в діяльність як учителів, так і учнів. 

Система внутрішкільного педагогічного моніторингу представляє 

комплексну аналітичну систему по наступних напрямках: 

1.Діагностика якості освіти. 

2. Аналіз соціальних умов. 

3. Аналіз змісту освіти. 

4. Психодіагностика. 

5. Аналіз педагогічної культури вчителя. 

6. Медична діагностика. 

7. Аналіз діяльності шкільних підрозділів. 

Таким чином, педагогічний моніторинг є об’єднуючим початком 

соціологічного, психологічного й медичного моніторингу з метою 

одержання цілісного подання про особистість школяра, що конче потрібно 

для навчальних закладів, що працюють у режимі особистісно-орієнтованого 

утворення. 

Такий комплексний підхід до вивчення особистості школяра, навчальної 

ситуації й педагогічного колективу спрямований, насамперед, на осмислення 

реальних навчальних можливостей: ступеня навченості,  пізнавальних  

інтересів,   мотивів   навчання,   а   також  на встановлення дидактичних 

причин слабкої успішності, ступеня задоволеності учнів і вчителів освітнім 

процесом, емоційного стану учнів, характеру внутрішньошкільних взаємин, 

педагогічної культури вчителів. 

Продуктивність навчального процесу залежить від багатьох факторів, так 

їх представив В.І. Підласий у порядку зниження їхнього впливу на 

продуктивність навчання: 

1. Мотивація навчання. 

2. Потреба вчитися. 

3. Уміння вчитися. 

4. Працездатність тих, яких навчають. 

5. Обсяг навчальної діяльності. 

6. Регулярність навчання. 

7. Активність і наполегливість у навчанні. 

8. Стимулювання навчання. 

9. Керування навчанням. 

10. Уважність, дисциплінованість, посидючість. 

11. Застосування знань на практиці. 



 

12. Здатність до вивчення конкретних знань. 

13. Потенційні можливості. 

14. Складність навчального матеріалу. 

15. Методи навчання. 

16. Мислення при вивченні конкретних знань. 

17. Особливості психічної діяльності. 

18. Вид і характер навчальної діяльності. 

19. Рівень навчальної підготовки. 

20. Рівень загальної підготовки (ерудиція). 

21. Час повідомлення знань. 

22. Час закріплення знань. 

23. Періодичність контролю й перевірки знань, умінь. 

24. Обсяг і характер самонавчання. 

25. Кількість навчального матеріалу. 

26. Зміст навчального матеріалу. 

27. Форма викладу знань. 

28. Тип і структура навчального заняття. 

29. Структура навчального матеріалу. 

30. Психологічні умови навчання. 

31. Засоби навчання. 

32. Потенційні можливості педагога. 

33. Вік тих, яких навчають. 

34. Екологічні умови. 

35. Санітарно-гігієнічні умови. 

36. Потреба в досягненнях. 

37. Установка на продуктивність. 

38. Педагогічні позиції. 

39. Взаємонавчання. 

Моніторинг навчально-виховного процесу в усіх напрямках дає 

можливість здійснити аналіз, діагностику, прогнозування й проектування 

дидактичних процесів.Проведення педагогічного моніторингу починається з 

усвідомлення й формулювання цілей його проведення. Ці завдання 

поєднують всі наступні етапи обстеження й багато в чому визначають їхній 

зміст. Розробка етапів включає конструювання системи контрольних завдань 

і засобів збору додаткової інформації, організацію об’єкта контролю й 

проведення тестових зрізів, збір даних про виконання учнями контрольних 

завдань, обробку отриманих даних, аналіз і інтерпретацію результатів 

обробки. Все це вимагає наявності в моніторингу певної динамічної 

спрямованості, яка виражається в типах  обстеження або контролю. 

Порівняльний характер моніторингу дає можливість порівняння 

навченості учнів, груп і класів. 

Порівняльний моніторинг здійснюється у спосіб порівняльного вивчення 

тих чи інших показників дослідження, який дозволяє встановити смислові 



 

зв’язки між елементами дослідження, що відрізняються за числовими або 

змістовими рівнями показників, а також виявити схожі і відмінні риси між 

об’єктами дослідження. 

Пролонгований характер моніторингу передбачає багаторазовий збір 

інформації протягом досить тривалого періоду з певним контингентом 

учнів. 

Пролонгований моніторинг відбувається шляхом продовження строку 

виконання того  чи  іншого  виду  моніторингових  досліджень з метою 

зібрання більш достовірної статистико-дослідницької бази. 

Констатувальний моніторинг — обстеження, спрямоване головним 

чином на виявлення або опис стану знань учнів. 

Констатувальний моніторинг полягає в тому, що дослідник 

експериментальним шляхом встановлює стан досліджуваної системи 

(діяльності): констатує наявність зв’язків, залежностей між явищами, 

визначає вихідні дані для подальшого дослідження. 

Діагностуючий характер — обстеження, спрямоване на встановлення 

причин виявленого стану знань учнів. 

Діагностичний моніторинг — це інструмент оцінювання, який виявляє 

рівень успішності, сильні та слабкі сторони окремих учнів групи. 

Зазвичай містить велику кількість завдань, незначні варіації яких у межах 

певної теми, дають можливість виявити причини конкретних помилок 

вивчення. Діагностичний моніторинг може показати, що учень має 

труднощі з певного розділу, краще сформовані навички  в одному виді 

діяльності порівняно з іншими. Крім індивідуальних, діагностичний 

моніторинг дає можливість виявити помилки, характерні для групи, що 

може засвідчити прорахунки у навчанні. 

Прогнозуючий характер — обстеження, на підставі якого можна 

здійснювати прогнозування успішності навчання учнів у 

майбутньому, виходячи     з можливостей на даний момент. 

Прогностичний моніторинг полягає в тому, що дані  педагогічного 

контролю слугують основою для прогнозування результатів навчально-

виховної роботи та визначення шляхів підвищення якості роботи 

учасників навчально-виховного процесу. 

Моніторинг з успіхом заміняє поточний, тематичний і підсумковий 

контроль, і не тільки заміняє, але й дає набагато більший коефіцієнт 

корисної дії. 

Педагогічний моніторинг ефективний тільки тоді, коли він: 

1. Доцільний. 

2. Має чіткі цілі й завдання. 

3. Спрямований на певний об’єкт. 

4. Систематичний і планомірний. 

5. Форми й методи відповідають цілям і змісту. 



 

6. Оперативний. 

7. Колегіальний. 

8. Об’єктивний. 

Моніторинг навчальних досягнень має сенс тоді, коли він має певну 

логічно закінчену схему, початок і кінець, коли перед моніторингом 

поставлені конкретні цілі й після моніторингу зроблені конкретні 

висновки, прийнято конкретні рішення й намічені шляхи реалізації 

рішень. 

Результати зрізів оформляється у вигляді таблиць зведених  даних, що 

дозволяє встановити динаміку успішності освоєння предмета як окремим 

учням так і класу в цілому, провести порівняння навчальних досягнень за 

роками навчання з предметів, порівняння оцінок адміністративного зрізу з 

оцінюванням знань учнів в навчальних чвертях, а також спадкоємність в 

навчанні. За такими даними видно і реальний рівень кваліфікації педагогічних 

кадрів. 

Лекція № 4 

Тема: Моніторинг навчально-виховного процесу в загальноосвітньому 

навчальному закладі   

План 

1. Моніторинг навчально-виховного процесу (на прикладі школи).  

2. Специфіка моніторингу якості освіти в навчальному закладі. 

3. Використання рейтингу в моніторингових дослідженнях. 

 

Питання систематичного контролю за рівнем якості навчально-

виховного процесу є одним з основних у керуванні ходом цього процесу. Без 

спеціального відстеження цього процесу за єдиною методикою важко 

представити коректність дій учителя в порівнянні з іншими вчителями й 

успішність засвоєння предмета учнями різних груп паралелі, а опора тільки 

на нагромадження оцінок при відсутності чіткого розуміння, що таке оцінка, 

не дає можливості об’єктивно оцінювати діяльність як вчителя, так і учня. 

Прийняття держстандартів і нових програм зобов’язує застосовувати такі 

єдині форми контролю за ходом навчального процесу, які були б гранично 

близькі до реального положення справ, а його результати були б порівнянні. 

Одержавши такий інструмент, можна вчасно й конкретно вносити необхідні 

виправлення в діяльність як учителів, так і учнів. 

Система внутрішкільного педагогічного моніторингу представляє 

комплексну аналітичну систему по наступних напрямках: 

1.Діагностика якості освіти. 

2. Аналіз соціальних умов. 

3.Аналіз змісту освіти. 

4.Психодіагностика. 

5.Аналіз педагогічної культури вчителя. 

6.Медична діагностика. 

7.Аналіз діяльності шкільних підрозділів. 



 

Таким чином, педагогічний моніторинг є об’єднуючим початком 

соціологічного, психологічного й медичного моніторингу з метою 

одержання цілісного подання про особистість школяра, що конче потрібно 

для навчальних закладів, що працюють у режимі особистісно-орієнтованого 

утворення. 

Такий комплексний підхід до вивчення особистості школяра, навчальної 

ситуації й педагогічного колективу спрямований, насамперед, на осмислення 

реальних навчальних можливостей: ступеня навченості,  пізнавальних  

інтересів,   мотивів   навчання,   а   також  на встановлення дидактичних 

причин слабкої успішності, ступеня задоволеності учнів і вчителів освітнім 

процесом, емоційного стану учнів, характеру внутрішньошкільних взаємин, 

педагогічної культури вчителів. 

Продуктивність навчального процесу залежить від багатьох факторів, так 

їх представив В.І. Підласий у порядку зниження їхнього впливу на 

продуктивність навчання: 

1. Мотивація навчання. 

2. Потреба вчитися. 

3. Уміння вчитися. 

4. Працездатність тих, яких навчають. 

5. Обсяг навчальної діяльності. 

6. Регулярність навчання. 

7. Активність і наполегливість у навчанні. 

8. Стимулювання навчання. 

9. Керування навчанням. 

10. Уважність, дисциплінованість, посидючість. 

11. Застосування знань на практиці. 

12. Здатність до вивчення конкретних знань. 

13. Потенційні можливості. 

14. Складність навчального матеріалу. 

15. Методи навчання. 

16. Мислення при вивченні конкретних знань. 

17. Особливості психічної діяльності. 

18. Вид і характер навчальної діяльності. 

19. Рівень навчальної підготовки. 

20. Рівень загальної підготовки (ерудиція). 

21. Час повідомлення знань. 

22. Час закріплення знань. 

23. Періодичність контролю й перевірки знань, умінь. 

24. Обсяг і характер самонавчання. 

25. Кількість навчального матеріалу. 

26. Зміст навчального матеріалу. 

27. Форма викладу знань. 

28. Тип і структура навчального заняття. 



 

29. Структура навчального матеріалу. 

30. Психологічні умови навчання. 

31. Засоби навчання. 

32. Потенційні можливості педагога. 

33. Вік тих, яких навчають. 

34. Екологічні умови. 

35. Санітарно-гігієнічні умови. 

36. Потреба в досягненнях. 

37. Установка на продуктивність. 

38. Педагогічні позиції. 

39. Взаємонавчання. 

Моніторинг навчально-виховного процесу в усіх напрямках дає 

можливість здійснити аналіз, діагностику, прогнозування й проектування 

дидактичних процесів.Проведення педагогічного моніторингу починається з 

усвідомлення й формулювання цілей його проведення. Ці завдання 

поєднують всі наступні етапи обстеження й багато в чому визначають їхній 

зміст. Розробка етапів включає конструювання системи контрольних завдань 

і засобів збору додаткової інформації, організацію об’єкта контролю й 

проведення тестових зрізів, збір даних про виконання учнями контрольних 

завдань, обробку отриманих даних, аналіз і інтерпретацію результатів 

обробки. Все це вимагає наявності в моніторингу певної динамічної 

спрямованості, яка виражається в типах  обстеження або контролю. 

Порівняльний характер моніторингу дає можливість порівняння 

навченості учнів, груп і класів. 

Порівняльний моніторинг здійснюється у спосіб порівняльного вивчення 

тих чи інших показників дослідження, який дозволяє встановити смислові 

зв’язки між елементами дослідження, що відрізняються за числовими або 

змістовими рівнями показників, а також виявити схожі і відмінні риси між 

об’єктами дослідження. 

Пролонгований характер моніторингу передбачає багаторазовий збір 

інформації протягом досить тривалого періоду з певним контингентом 

учнів. 

Пролонгований моніторинг відбувається шляхом продовження строку 

виконання того  чи  іншого  виду  моніторингових  досліджень з метою 

зібрання більш достовірної статистико-дослідницької бази. 

Констатувальний моніторинг — обстеження, спрямоване головним 

чином на виявлення або опис стану знань учнів. 

Констатувальний моніторинг полягає в тому, що дослідник 

експериментальним шляхом встановлює стан досліджуваної системи 

(діяльності): констатує наявність зв’язків, залежностей між явищами, 

визначає вихідні дані для подальшого дослідження. 

Діагностуючий характер — обстеження, спрямоване на встановлення 



 

причин виявленого стану знань учнів. 

Діагностичний моніторинг — це інструмент оцінювання, який виявляє 

рівень успішності, сильні та слабкі сторони окремих учнів групи. 

Зазвичай містить велику кількість завдань, незначні варіації яких у межах 

певної теми, дають можливість виявити причини конкретних помилок 

вивчення. Діагностичний моніторинг може показати, що учень має 

труднощі з певного розділу, краще сформовані навички  в одному виді 

діяльності порівняно з іншими. Крім індивідуальних, діагностичний 

моніторинг дає можливість виявити помилки, характерні для групи, що 

може засвідчити прорахунки у навчанні. 

Прогнозуючий характер — обстеження, на підставі якого можна 

здійснювати прогнозування успішності навчання учнів у 

майбутньому, виходячи     з можливостей на даний момент. 

Прогностичний моніторинг полягає в тому, що дані  педагогічного 

контролю слугують основою для прогнозування результатів навчально-

виховної роботи та визначення шляхів підвищення якості роботи 

учасників навчально-виховного процесу. 

Моніторинг з успіхом заміняє поточний, тематичний і підсумковий 

контроль, і не тільки заміняє, але й дає набагато більший коефіцієнт 

корисної дії. 

Педагогічний моніторинг ефективний тільки тоді, коли він: 

1. Доречний. 

2. Має чіткі цілі й завдання. 

3. Спрямований на певний об’єкт. 

4. Систематичний і планомірний. 

5. Форми й методи відповідають цілям і змісту. 

6. Оперативний. 

7. Колегіальний. 

8. Об’єктивний. 

Моніторинг навчальних досягнень має сенс тоді, коли він має певну 

логічно закінчену схему, початок і кінець, коли перед моніторингом 

поставлені конкретні цілі й після моніторингу зроблені конкретні 

висновки, прийнято конкретні рішення й намічені шляхи реалізації 

рішень. 

Результати зрізів оформляється у вигляді таблиць зведених  даних, що 

дозволяє встановити динаміку успішності освоєння предмета як окремим 

учням так і класу в цілому, провести порівняння навчальних досягнень за 

роками навчання з предметів, порівняння оцінок адміністративного зрізу з 

оцінюванням знань учнів в навчальних чвертях, а також спадкоємність в 

навчанні. За такими даними видно і реальний рівень кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

Лекція № 5 

Тема: Моніторинг систем управління якістю ВНЗ 



 

План 

1. Технології моніторингу якості освітнього процесу у ВНЗ. 

2. Вимоги, функції, методи моніторингу якості вищої освіти.  

 

Відповідно до світових тенденцій розвитку вищої школи варто 

відзначити  перспективність  рейтингової  системи  поточного  контролю 

успішності студента, яка сприяє суттєвому підвищенню рівня якості 

підготовки за рахунок стимулювання студента  до  планомірної, 

систематичної навчальної діяльності протягом усього семестру. 

Передумовою для створення ефективної системи контролю є організація 

інтерактивного процесу навчання, коли викладач і студенти є партнерами на 

шляху до здобуття нових знань, а також належна організація самопідготовки 

студента. 

Останнім часом поширеною стала практика поєднання  результатів 

поточного і проміжного контролю у інтегровану оцінку успішності студента 

за семестр. Ця оцінка пропорційно враховує рівень відвідування занять, 

результати поточного контролю (тестів, контрольних робіт, поточних 

завдань, практики). Інтегрована оцінка успішності студента за семестр 

дорівнює: наукової роботи) і поточного контролю (заліків, іспитів, курсових 

робіт, 

ОІС = Р1ВЗ + Р2РПК+Р3РПРК,  

де Р1, Р2, Р3 — вагові коефіцієнти оцінки відвідування занять 

ВЗ, результатів поточного контролю РПК та проміжного контролю 

РПРКАналогічно за рейтинговою системою має оцінюватись 

діяльність викладацького складу та іншого персоналу ВНЗ: 

 

ОІП = Р1РОС + Р2РМР + Р3РНД, 

де Р1, Р2, Р3 — вагові коефіцієнти результатів опитування студентів 

щодо якості викладання РОС, експертної оцінки результатів методичної 

діяльності викладачаРМР,експертної оцінки результатів наукової діяльності 

РНД. 

Запровадження рейтингу в навчальному закладі може спиратись на 

використання розроблених індикаторів та їх шкалювання (максимальне) у 

балах для обрахунку рейтингу співробітника. 

Шкалювання — це сукупність методів виміру для оцінки інформації, 

що збирається в процесі опитування, спостереження чи аналізу документів; 

шкалою є алгоритм, за допомогою якого кожному об’єкту, що 

спостерігається, привласнюється деяке число. 



 

Зауважимо, що під час проведення моніторингових досліджень 

ефективності діяльності структурних підрозділів, а також співробітників 

навчального закладу варто використовувати ієрархічну структуру побудови  

системи рейтингових індикаторів.  Зокрема, наведемо  вертикальну і 

горизонтальну складові, які використовують у Київському університеті імені 

Бориса Грінченка. Вертикальна ієрархія складових рейтингової моделі 

оцінювання побудована в такий спосіб: рейтинг співробітника; рейтинг 

підрозділу (кафедри / циклової комісії); рейтинг керівника підрозділу (кафедри 

/ циклової комісії); рейтинг інституту (коледжу); рейтинг директора інституту 

(коледжу). Горизонтальна компонента рейтингової системи оцінювання 

складається з результатів рейтингу серед структурних одиниць Університету 

однієї категорії (співробітник, підрозділ (кафедра), керівник підрозділу 

(кафедри), інститут (коледж), директор інституту (коледжу)). Зауважимо, що 

кожний навчальний заклад вибудовує  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять 

Практичне заняття № 1 

 
Тема: Педагогічний моніторинг як інструмент керування 

навчально-виховним процесом 
 

План  

1.Поняття педагогічного моніторингу.  

2.Мета. Завдання.  Класифікації.  

3.Особливості моніторингу і передумови його ефективності.  

4.Види педагогічного моніторингу.  

5.Схеми і моделі моніторингових досліджень. 

 

Завдання: 

1.Що таке моніторинг навчальної діяльності? 

2.Охарактеризуйте завдання моніторингу. 

3.Які види моніторингів Вам відомі? 

4.Що розуміють під «педагогічниммоніторингом»? 

5.Які вимоги д омоніторингових досліджень Ви знаєте? 

6.У чому полягають функціїмоніторингу? 

7.Розробіть висновок-рекомендації щодо використан- ня видів 

моніторингу в навчальнійдіяльності. 

 

Література  

 
1. Боровкова Т.И., Морев И.А. Мониторинг развития системы 

образова- ния. Часть 1. Теоретические аспекты: Учебное пособие / 

Т.И. Боровкова, И.А. Морев. — Владивосток : Изд-во 

Дальневосточного университета,  2004. — 150 с. (електроннийресурс) 

2. Боровкова Т.И., Морев И.А. Мониторинг развития системы 

образования. Часть 2. Практические аспекты. Учебное пособие / Т.И. 

Боровкова,  И.А. Морев. — Владивосток. Изд-во  Дальневосточного  

уневерситета,  2004. — 134 с. (електроннийресурс) 

3. Краснова Т.Д. Види моніторингу освіти / Т.Д. Краснова. — Режим 

доступу 

:http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Pedagogica/20362.doc.htm 

 

  

http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Pedagogica/20362.doc.htm


 

Практичне заняття № 2 

 

Тема: Етапи моніторингових досліджень 

Мета заняття: навчити алгоритмізувати по етапах моніторингові 

дослідження; сформувати навички використання результатів моніторингу в 

профорієнтаційній роботі. 

План  

1.Нормативно-установчий етап.  

2.Аналітико-діагностичний етап.  

4.Прогностичний етап.  

5.Діяльнісно-технологічний етап.  

6.Проміжний діагностичний етап.  

7.Кінцевий діагностичний етап.  

 

Завдання для практичного заняття: 

1. Зробити висновки про необхідність проведення моніторингу 

навчальної діяльності. 

2. Розробити критерії аналізу моніторингових досліджень. 

 

Література  

 
1. Бодненко Д.М.  Моніторинг навчальної діяльності: навчальний  

посібник.  /  Д.М. Бодненко, О.Б. Жильцов, О.Л. Лещинський, Н.П. 

Мазур — К : Київський університет імені БорисаГрінченка, 2014.—276 

с. 

2. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. Альберта Тайджимана і 

Т. Невілла Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. – 328 с. 

3. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи 

/ За заг. ред. О. І. Локшиної – К. : К.І.С, 2004. – 128 с.  

  



 

Практичне заняття № 3 

 
Тема: Вітчизняний досвід проведення моніторингових досліджень 

План 

1. Досвід відділу соціологічних досліджень та моніторингу якості загальної 

середньої освіти Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства 

освіти і науки України в проведенні моніторингових досліджень. 

 2.Моніторинг якості початкової освіти учнів ЗНЗ.  

3.Моніторинг якості основної навчальної літератури для ЗНЗ України. 

4.Участь  школярів України у міжнародному порівняльному дослідженні 

TIMSS-2007. 
 

Література  
 

1. Бодненко Д.М.  Моніторинг навчальної діяльності: навчальний  

посібник.  /  Д.М. Бодненко, О.Б. Жильцов, О.Л. Лещинський, Н.П. 

Мазур — К : Київський університет імені БорисаГрінченка, 2014.—276 

с. 

2. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. Альберта Тайджимана і 

Т. Невілла Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. – 328 с. 

3. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи 

/ За заг. ред. О. І. Локшиної – К. : К.І.С, 2004. – 128 с.  

  



 

Практичне заняття № 4 

 
Тема: Моніторинг якості освіти на регіональному рівні 

План 

1. Регіональні програми моніторингу якості освіти.  

2.Технологія проведення моніторингу на регіональному рівні. 

3.Використання  методів математичної статистики, квадрант-аналізу та 

кваліметричного підходу для обробки результатів моніторингових 

досліджень. 
 

Практичні завдання та питання для опрацювання 

1. Побудовати модель моніторингу якості освіти у ЗНЗ. 

2. Моніторинг та оцінка стану викладання базових дисциплін у ЗНЗ 

3. Розрахунок та формування вибірки для проведення моніторингових 

досліджень. 

4. Побудова факторно-критеріальних моделей оцінки діяльності. 

5. Використання квадрант-аналіза для оцінки якості навчально-

виховного процесу 

6. Використання методів математичної статистики (ореляційний, 

регресійний, дисперсійний аналіз) для обробки статистичних даних. 

Література  
1. Бодненко Д.М.  Моніторинг навчальної діяльності: навчальний  

посібник.  /  Д.М. Бодненко, О.Б. Жильцов, О.Л. Лещинський, Н.П. 

Мазур — К : Київський університет імені БорисаГрінченка, 2014.—276 

с. 

2. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. Альберта Тайджимана і 

Т. Невілла Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. – 328 с. 

3. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи 

/ За заг. ред. О. І. Локшиної – К. : К.І.С, 2004. – 128 с. 



 

Практичне заняття № 5 

Тема: Моніторинг якості освіти у ВНЗ 

План 

1. Традиційний підхід Системи моніторингу за якістю освіти.  

2.Вимоги, функції, методи моніторингу якості вищої освіти.   

3.Система моніторингу СУЯ ВНЗ за стандартами ІСО 2000.  

 
 

Завдання : 

Складіть план проведення моніторингу та оцінки стану викладання 

української мови (за проф. спрямуванням) у ВНЗ. 

Література  
1. Бодненко Д.М.  Моніторинг навчальної діяльності: навчальний  

посібник.  /  Д.М. Бодненко, О.Б. Жильцов, О.Л. Лещинський, Н.П. 

Мазур — К : Київський університет імені БорисаГрінченка, 2014.—276 

с. 

2. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. Альберта Тайджимана і 

Т. Невілла Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. – 328 с. 

3. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи 

/ За заг. ред. О. І. Локшиної – К. : К.І.С, 2004. – 128 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи Зміст діяльності Результати діяльності Виконавці Терміни 

     

     

     

     

     



 

Практичне заняття № 6 

Тема: Моніторинг та оцінка стану викладання базових дисциплін у 

ЗНЗ (на рівні початкової школи)  

План 

1.Моніторинг навчально-виховного процесу на прикладі школи. 

2.Специфіка моніторингу якості освіти навчального закладу. 

3.Використання рейтингу в моніторингових дослідженнях. 

 

Алгоритм проведення моніторингу та оцінки стану викладання базових 

дисциплін у ЗНЗ: 
І. Ситуаційний аналіз  

1. Аналіз нормативної документації, навчальної програми курсу, державного стандарту 

освіти. 

2. Закріплення експертів за школами. 

3.  Інтерв'ю з ключовими інформантами (педагогічні працівники закладів освіти) 

ІІ. Підготовка базового дослідження  

1. Розробка методики та   інструментарію (кваліметричні моделі, тести, анкети). 

2. Визначення та розрахунок   вибірки. 

ІІІ. Проведення базового дослідження  

1. Базова оцінка навчальних досягнень учнів. 

2. Анкетування учнів та вчителів (предтест). 

3. Аналіз отриманих даних. 

4. Підготовка проміжного звіту. 

ІV. Реалізація моніторингу та оцінки 

1. Здійснення моніторингових візитів у заклади освіти (оцінка діяльності). 

2. Коригування  діяльності педагогічних працівників. 

V. Фінальне дослідження  

Підготовка фінального дослідження. 

2. Фінальна оцінка навчальних досягнень учнів. 

3. Анкетування учнів та вчителів.  

4. Аналіз отриманих даних. 

5. Підготовка звіту за результатами моніторингу, оцінки та посттесту. 

6. Узагальнений звіт за результатами моніторингу та оцінки стану викладання курсу. 

Завдання : 

Використовуючи наведений алгоритм, складіть план проведення 

моніторингу та оцінки стану викладання базових дисциплін у ЗНЗ 

(на рівні початкової школи) 

Література  
1. Бодненко Д.М.  Моніторинг навчальної діяльності: навчальний  посібник.  /  Д.М. 

Бодненко, О.Б. Жильцов, О.Л. Лещинський, Н.П. Мазур — К : Київський 

університет імені БорисаГрінченка, 2014. – 276 с. 

2. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. Альберта Тайджимана і Т. Невілла 

Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. – 328 с. 

3. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. 

ред. О. І. Локшиної – К. : К.І.С, 2004. – 128 с.  

Етапи Зміст діяльності Результати діяльності Виконавці Терміни 

     

     



 

Практичне заняття № 7 

Тема: Тест як основна форма моніторингу знань учнів  

 

План 

1.Поняття педагогічного тесту.  

2. Форми тестових завдань.  

3. Модель педагогічного тестування.  

 

Література 
1. Бодненко Д.М.  Моніторинг навчальної діяльності: навчальний  

посібник.  /  Д.М. Бодненко, О.Б. Жильцов, О.Л. Лещинський, Н.П. 

Мазур — К : Київський університет імені БорисаГрінченка, 2014.—276 

с. 

2. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. Альберта Тайджимана і 

Т. Невілла Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. – 328 с. 

3. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи 

/ За заг. ред. О. І. Локшиної – К. : К.І.С, 2004. – 128 с.  

 

Практичне заняття № 8 

Тема: Міжнародні програми з оцінки якості освіти 

 

План 

1. Міжнародні програми з оцінки якості освіти: зміст, мета 

проведення, результати. 

2. Підготовка спеціалістів в галузі освіти до участі та використання 

міжнародних програм. 

 

Література  
1. Бодненко Д.М.  Моніторинг навчальної діяльності: навчальний  

посібник.  /  Д.М. Бодненко, О.Б. Жильцов, О.Л. Лещинський, Н.П. 

Мазур — К : Київський університет імені БорисаГрінченка, 2014.—276 

с. 

2. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. Альберта Тайджимана і 

Т. Невілла Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. – 328 с. 



 

3. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи 

/ За заг. ред. О. І. Локшиної – К. : К.І.С, 2004. – 128 с.  

 

 

Практичне заняття № 9 

Тема: Моніторинг розвитку освітнього середовища навчальної 

установи у міжнародних моніторингових дослідженнях 

План 

1. Рейтингове оцінювання.  

2. Рейтинг ВНЗ за міжнародними стандартами інформаційно-

комунікаційної діяльності. 

 

Література  
1. Бодненко Д.М.  Моніторинг навчальної діяльності: навчальний  

посібник.  /  Д.М. Бодненко, О.Б. Жильцов, О.Л. Лещинський, Н.П. Мазур 

— К : Київський університет імені БорисаГрінченка, 2014.—276 с. 

2. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. Альберта Тайджимана і 

Т. Невілла Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. – 328 с. 

3. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські 

перспективи / За заг. ред. О. І. Локшиної – К. : К.І.С, 2004. – 128 с.  

 

Практичне заняття № 10 

Тема: Створення моніторингової системи 

План 

1.Визначення показників ефективності. 

2.Стабільність інструменту моніторингу. 

3.Показники що характеризують результати моніторингу. 
 

Література  
1. Бодненко Д.М.  Моніторинг навчальної діяльності: навчальний  

посібник.  /  Д.М. Бодненко, О.Б. Жильцов, О.Л. Лещинський, Н.П. 

Мазур — К : Київський університет імені БорисаГрінченка, 2014.—276 

с. 

2. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. Альберта Тайджимана і 

Т. Невілла Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. – 328 с. 

3. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи 

/ За заг. ред. О. І. Локшиної – К. : К.І.С, 2004. – 128 с.  

 

 



 

Тематика курсових робіт з дисципліни «Моніторинг якості освіти ЗНЗ» 

 

1. Педагогічний моніторинг як інструмент керування навчально-виховним 

процесом. 

2. Етапи проведення моніторингових досліджень. 

3. Міжнародні програми дослідження якості освіти ЗНЗ. 

4. Технологія проведення моніторингу на регіональному рівні. 

5. Моніторинг навчально-виховного процесу (на прикладі початкової 

школи). 

6. Моніторинг навчально-виховного процесу (на прикладі ВНЗ). 

7. Міжнародні програми з оцінки якості освіти. 

8. Моніторинг розвитку освітнього середовища навчальної установи у 

міжнародних моніторингових дослідженнях. 

9. Тестові технології оцінювання навчальних досягнень студентів. 

10. Предметний та когнітивний вимір навчальних досягнень молодших 

школярів. 

  



 

Питання до заліку 

1. Поняття моніторингу. Моніторинг і контроль. 

2. Етапи становлення моніторигну 

3. Поняття педагогічного моніторингу. Мета. Завдання.  Класифікації 

4. Види педагогічного моніторингу.  

5. Схеми і моделі моніторингових досліджень. 

6. Становлення моніторингових досліджень.  

7. Класифікації освітнього моніторингу. 

8. Тест як основна форма моніторингу знань учнів. 

9. Використання рейтингу в моніторингових дослідженнях. 

10. Етапи моніторингових досліджень. Нормативно-установчий етап. 

11. Етапи моніторингових досліджень. Аналітико-діагностичний етап. 

12. Етапи моніторингових досліджень. Прогностичний етап. Діяльнісно-

технологічний етап.  

13. Етапи моніторингових досліджень. Проміжний діагностичний етап. 

Кінцевий діагностичний етап.  

14. Технологія проведення моніторингу на регіональному рівні. 

15. Моніторинг навчально-виховного процесу на прикладі школи. 

16. Моніторинг систем управління якістю освіти ВНЗ. 

17. Вимоги, функції, методи моніторингу якості вищої освіти.   

18.  Визначення показників ефективності. Групи показників ефективності. 

19. Міжнародні програми з оцінки якості освіти.  

20. Підготовка спеціалістів в галузі освіти до участі та використання 

міжнародних програм. 

 

 

 

 

 

 


