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ТЕОРЕТИКО‐МЕТОДОЛОГІЧНІ	ПРОБЛЕМИ	
МОНІТОРИНГУ	ЯКОСТІ	ОСВІТИ	

Анотація. У статті розглянуто результати наукових досліджень 
проблеми моніторингу якості освіти, а також проаналізовано й 
узагальнено різні наукові підходи. Проаналізовано показники й 
критерії моніторингу якості освіти та ефективного менеджменту у 
закладі освіти в сучасних умовах. Моніторинг якості освіти 
розглядається як процедура систематичного збору інформації щодо 
важливих аспектів і досягнень освіти на різних рівнях освітнього 
менеджменту (локальному, регіональному, національному) з метою 
безперервного відстеження, визначення і коригування стану освіти 
та прогнозування її розвитку.  
Моніторинг та його критерії трактуються науковцями по-різному, 
незважаючи на чималу кількість педагогічних досліджень. 
Розглянуто проблеми та завдання моніторингу. Розкрито сутнісні 
риси ефективного управління освітнім процесом, враховуючи 
вітчизняний та зарубіжний досвід.  
Узагальнено та систематизовано ті важливі аспекти освіти, які мають 
відстежуватися у процесі моніторингу: 1) інноваційність змісту та 
форм організації освітнього процесу у закладі освіти. 2) реалізація в 
освітньому процесі методів, форм і засобів розвитку у школярів 
креативності і творчого мислення. 3) реалізація особистісно 
орієнтованого підходу. 4) професійна підготовленість й готовність до 
інноваційної діяльності викладацького складу. 5) втілення 
інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти 
тощо. Сюди віднесемо також групу показників, за якими проводиться 
оцінювання стану функціонування закладу як соціально-педагогічної 
системи: 1) показники успішності науково-пізнавальної діяльності учнів, 
рівень їх академічних досягнень у навчальній й позашкільній діяльності; 
2) показники розвитку та саморозвитку учнів – інтелектуального, 
творчого, духовно-етичного, соціально-комунікативного. 
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Серед останніх можуть бути відзначені інтелектуальні навички, 
набуті у результаті вивчення навчальних дисциплін: аналіз і синтез, 
абстрактне мислення, системне мислення, креативне мислення тощо. 

Ключові	 слова: моніторинг якості освітянських послуг; освітній 
процес; розвиток мислення учнів; управління;  креативність. 

1.	ВСТУП	/	INTRODUCTION	

Постановка	 проблеми.	 У психолого-педагогічній літературі вже 
аналізувалася проблема моніторингу якості освіти. Питання оцінювання 
рівню менеджменту освіти, вдосконалення якості освітніх послуг й 
освітнього процесу в цілому були та залишаються дуже актуальними для 
сучасної української освітянської науки і практики. Проте, незважаючи на 
досить вагомі результати наукових пошуків, вони не привели до 
вичерпного системного узагальнення й обґрунтування наукових підходів 
до моніторингу якості освітніх послуг у навчальних закладах.  

Аналіз	 останніх	 досліджень	 і	 публікацій. Аналіз такої важливої 
складової забезпечення якості освіти як професійна підготовка 
управлінців нової генерації, наводиться у працях Г. Єльникової [1], 
Л. Калініної [3], В. Лугового [9], В. Лунячека [10], В. Маслова [11], 
В. Олійника [15] та ін.; аналіз ролі й значенню творчого потенціалу 
особистості керівника у забезпеченні якості освіти  присутній у працях 
Л. Карамушки [4], Л. Одерія [14] та ін.; про необхідність використання 
інноваційних підходів в управлінні навчальними закладами пишуть 
В. Лазарєв [7], В. Маслов [11], А. Моїсеєв [12], О. Овчарук [13] та ін.; про 
умови підготовки педагогічних кадрів для реалізації спеціальних 
педагогічних завдань пише І. Сіданіч та інші [19]. 

Моніторинг ефективності надання освітніх послуг – це, насамперед, 
визначення їхньої якості. Якість освіти, підкреслює Я. Яхнін, визначається не 
тільки обсягом знань, а й параметрами особистісного, світоглядного, 
громадянського розвитку, при цьому проблема якості освітнього процесу 
розглядається з позицій загальнолюдської і соціальної цінності освіти [22, с. 14].  

На думку О. Лебедєва, якість освіти можна представити як 
багатовимірну модель соціальних норм і вимог до особистості, освітнього 
середовища та системи освіти, що реалізує ці норми й вимоги [8].  

На oснові міжнародного стандарту «якість освіти» можна визначити 
як сукупність характеристик освітнього процесу або його результату, що 
надають їм здатність задовольняти освітні потреби всіх суб’єктів 
освітнього процесу – учнів, студентів, викладачів тощо [5, с. 13].  

Як зазначають вітчизняні дослідники, країни Європи «прагнуть до 
вдосконалення системи освіти та створення інтегрованого простору, і 
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спрямовують свої зусилля на зміцнення наукового, інтелектуального, 
культурного та інших вимірів європейської спільноти»[17, с. 69]. Розвиток 
концепції управління якістю надання навчальних послуг в Європі вже має 
тривалу історію. Цікаво проаналізувати погляди на це питання вчених 
Німеччини. Як зазначають німецькі дослідники (Г. Брюгенкат, 
Р. Вернштедт, М. Дамман та інші), адміністрація школи є центральною 
фігурою для розвитку школи. Ефективне керівництво школою є 
передумовою того, що процеси реформи знайдуть відображення у житті 
школи. Успішними є активні та вимогливі керівники, яким вдається 
створити шкільну культуру, орієнтовану на розвиток [23], [24], [25].  

Аби відповідати усім цим вимогам у все більш мінливому оточенні, 
адміністрація потребує підтримки, бо самотужки без підтримки колективу 
та громадськості не може розвивати школу та освітній процес. «Все в 
більшому масштабі педагоги щоденно у класах самостійно приймають 
адекватні та змістовні педагогічні рішення. А усе інше – це лише чиста 
ілюзія керування», – заявляє М. Дамман, представник федерального 
інституту освіти педагогів та розвитку шкіл Гамбурга [24, с. 51]. Тому так 
важливо, аби учительський колектив працював як єдина команда, дбаючи 
про якість освітнього процесу [24, с. 51]. 

Оцінку школи отримують не лише через внутрішній моніторинг, а й 
через зовнішній, тому інспектування шкіл також відграє важливу роль. 
Вирішальним для розвитку закладу є те, чи належним чином було 
проаналізовано дані, отримані у результаті таких перевірок, аби висновки 
й узагальнення знайшли втілення в освітньому процесі. Проте актуальним 
залишається питання: як же насправді змінити школу? Г. Мейер зазначає, 
що високе мистецтво управління на будь-якому рівні полягає у тому, щоб 
об’єднуватися із тими, хто вже іде шляхом змін, змінювати що-небудь у 
собі, приймаючи критику на кожному з етапів [27]. 

Керівникам слід діяти прозоро та послідовно та знати, що сьогодні 
управління повинно делегуватися керівникам та педагогам середньої і 
нижчої ланки. При цьому все важливішим стає так зване інструктивне	
лідерство, коли адміністрація підтримує й стимулює лідерську активність 
знизу. Добре управління школою не може постати без доброго 
педагогічного колективу. Численні наукові дослідження, проведені у 
Німеччині, засвідчують що ефективне лідерство полягає в тому, що воно 
спирається на спільне прийняття рішень адміністрацією та педагогічним 
колективом [26].  

Аналізуючи результати емпіричних досліджень, Шеренс, Гляс та 
Томас [25] узагальнюють риси керівників шкіл, які мають позитивний 
вплив на якість освітнього процесу. Ефективні керівники зосереджують 
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увагу школи на навчанні. Вони присвячують праці, безпосередньо 
пов’язаній із покращенням фахової майстерності педагогів, не менше часу, 
ніж управлінню. Такі керівники є визнаними авторитетами у питаннях 
викладання предметів. Вони сприяють професійному зростанню вчителів, 
спільно із педагогічним колективом розробляють план підвищення 
кваліфікації викладачів.  

Отже, раціональний аналітичний менеджмент закладу освіти означає 
підтримку вчителів у їхніх зусиллях по професійному саморозвитку та 
заохочення колективної й індивідуальної рефлексії щодо цілей, засобів та 
результатів інноваційного розвитку закладу.	

2.	МЕТА	ТА	ЗАВДАННЯ	/	AIM	AND	TASKS	

Метою статті є аналіз та обґрунтування необхідності моніторингу 
рівня ефективності управління освітнім процесом у закладах освіти; 
теоретичне вивчення сутності та значення ефективного управління 
освітніми послугами.  

До першочергових завдань	 дослідження належать: 1) подальше 
наукове обґрунтування й конкретизація поняття «показники якості 
освіти»; 2) вироблення чіткої системи об’єктивних критеріїв моніторингу 
й оцінювання ефективності якості роботи закладів освіти. 

3.	ТЕОРЕТИЧНІ	 ОСНОВИ	 ДОСЛІДЖЕННЯ	 /	 THE	 THEORETICAL	
BACKGROUNDS	

Філософськими й теоретичними підвалинами, на яких ґрунтується 
нова українська школа, є «дитиноцентризм, демократизм, соціальне 
партнерство, екзистенціалізм у вигляді свободи і відповідальності, 
самоорганізація, ефективний менеджмент, науковий підхід – 
компетентісний, діяльнісний, особистісний тощо» [3].  

У класичних працях вчених-педагогів і психологів І. Зязюна [2], 
Г. Єльникової [1], Л. Карамушки [4], Ю. Конаржевського [5], В. Кременя [6], 
О. Савченко [18], Л. Одерій [14], Т. Шамової [20], Е. Ямбурга [21] та багатьох 
інших наголошується роль науково виваженої й апробованої системи 
контролю якості освітнього менеджменту із опорою на гуманістичний підхід 
як важливу складову теорії та практики управління закладами освіти.  

У наш час в літературі існує багато визначень й поглядів на 
моніторинг і оцінювання якості освітніх послуг та складові цього процесу.  

Найбільш усталеним є погляд на моніторинг якості освіти як на 
процедуру систематичного збору інформації щодо важливих аспектів і 
досягнень освіти на різних рівнях (локальному, регіональному, 
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національному) з метою безперервного відстеження, визначення і 
коригування стану освіти та прогнозування її розвитку.  

Однак сьогодні моніторинг та його критерії трактуються науковцями 
не однозначно, незважаючи на чималу кількість педагогічних досліджень.	

4.	МЕТОДИ	ДОСЛІДЖЕННЯ	/	RESEARCH	METHODS	

У процесі дослідження використовувались теоретичні методи – 
вивчення, аналіз, систематизація та узагальнення наукової і методичної 
літератури, в якій висвітлений комплекс освітньо-наукових проблем: 
моніторингу та управління якістю освіти у закладах освіти, зарубіжні 
наукові розвідки з проблем підвищення якості освіти, сутнісні показники 
ефективного управління освітнім процесом тощо. Також застосовувалися 
методи системного аналізу показників і складових якості освіти.	

5.	РЕЗУЛЬТАТИ	ДОСЛІДЖЕННЯ	/	RESEARCH	RESULTS	

Узагальнюючи результати досліджень фахівців, підсумки власних 
спостережень, можемо зазначити, що важливе питання управління – 
подальше делегування повноважень колективу. Створення внутрішньої 
шкільної структури, у якій може бути розподілено відповідальність, 
належить до завдань адміністрації. Залежно від культури та структури 
школи розподіляються і завдання педагогічному колективу. Вибір 
відповідного інструментарію і методів та систематичне врахування 
зовнішнього та внутрішнього оцінювання для подальшого розвитку й 
удосконалення освітнього процесу належать до основних завдань 
управління школою.  

Критерії	 якісного	 управління	 освітою. За твердженням Президента 
НАПН України В. Кременя, освіта має готувати демократичну, знанієву, 
інноваційну людину з інноваційним типом мислення, культури, 
діяльності; людину, здатну ефективно жити і діяти в глобалізованому 
середовищі; технологічну і ціннісно орієнтовану людину [6, c. 4–5].  

Вважаємо, що саме у тезі В. Кременя знайшли своє відображення 
найфундаментальніші надзавдання сучасної освіти, закладена загальна 
канва для визначення базових критеріїв її ефективності. 

У педагогічній теорії та практиці існують різні підходи до трактування 
поняття «якість освіти» та визначення його сутності. Одними з основних 
особистісних показників якості навчання й виховання є розвиток тих рис 
людини, які відповідають сучасним загальноцивілізаційним тенденціям 
розвитку суспільства й гуманістичним загальнолюдським і християнським 
цінностям.  
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Якщо цю тезу конкретизувати й деталізувати, то нсамперед, вона 
означає підготовку інноваційного типу людини з інноваційним типом 
мислення, культури, діяльності, рисами самодостатності й всебічної 
розвиненості, рівень якої визначається не тільки обсягом знань, а й 
параметрами реалізованості психологічного потенціалу її здібностей і 
задатків, особистісного, світоглядного, громадянського розвитку; людину, 
здатну ефективно жити і діяти в сучасному глобалізованому, 
демократичному, ринковому, інформатизованому та знаннєвому 
суспільстві. Ці критерії високоякісної освіти будемо розглядати як 
стратегічні. Вони багатовимірні і покликані задовольняти освітні і 
соціальні потреби всіх суб’єктів освітнього процесу – учнів і студентів, 
педагогів і викладачів, роботодавців і управлінців тощо.  

Із стратегічними критеріями має бути погоджена система тактичних	
показників	 і	 критеріїв відповідності змісту освітнього процесу головним 
стратегічним цілям освіти; показників, за якими має проводитися 
оцінювання стану функціонування і розвитку закладу як соціально-
педагогічної системи. 

Серед тактичних критеріїв і показників якості освіти, зокрема, 
зазначимо: 

1. Інноваційність змісту та форм організації освітнього процесу у 
закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО); акцент переноситься з 
навчання як трансляції інформації за принципом вертикальних стосунків 
«учитель – учень» на перехід у новий вимір діяльності, в якій учень – 
співавтор навчально-пізнавальної діяльності.  

2. Реалізація в освітньому процесі методів, форм і засобів розвитку 
креативності, інноваційності і творчого мислення школярів. 

3. Реалізація особистісно орієнтованого підходу, в основі якого – 
диференціація навчання відповідно до індивідуальних особливостей учня 
з урахуванням його здібностей, рівня навченості й освітніх потреб [15]. 

4. Професійна підготовленість й готовність до інновіційної діяльності 
викладацького складу. До цього критерію входять такі показники, як 
володіння професійними знаннями й навичками; постійне оновлення 
методичного інструментарію; інноваційне системне мислення тощо.  

5. Втілення й системне використання в освітньому середовищі 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) управління якістю освіти.  

6. Налагодженість системи оптимальної взаємодії ЗЗСО із оточуючим 
середовищем: батьками, громадськістю, управлінськими структурами. 

Сюди віднесемо також групу показників, за якими проводиться 
оцінювання стану функціонування закладу як соціально-педагогічної 
системи:  
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I. Показники якості освіти й виховання учнів1: 
1. Показники успішності науково-пізнавальної діяльності учнів, 

рівень їх академічних досягнень у навчальній й позашкільній діяльності;  
2. Показники розвитку та саморозвитку учнів – інтелектуального, 

творчого, духовно-етичного, соціально-комунікативного. Серед них 
можуть бути відзначені:  

 Інтелектуальні навички, набуті у результаті вивчення навчальних 
дисциплін: аналіз і синтез, абстрактне мислення; системність мислення 
тощо.  

 Показники творчого розвитку, набуті в закладі освіти. До їхнього 
складу входять дві групи креативних якостей – інтелектуальних та 
особистісних. Інтелектуальні: креативність	 мислення, яке полягає у 
здатності до продукування нових ідей, гнучкості, оригінальності, 
продуктивності тощо. Прояви особистісної	 креативності: 
підприємливість, заповзятливість та ініціативність тощо.  

 Показники соціального розвитку. Комунікаційні	 навички: 
здатність до педагогічного спілкування; здатність до командної	 роботи;	
презентаційні	навички: навички публічних, ділових і наукових комунікацій 
тощо. 

 Духовно-етичні показники. Здатність дотримуватися 
загальноетичних та християнських норм; висока культура людських 
стосунків; висока національно-патріотична свідомість тощо. 

II. Інші показники якості управління закладом освіти. 
 Показники якості викладацької й управлінської діяльності 

педагогів.  
 Якість навчально-освітніх програм.  
 Відповідність форм і методів навчання вимогам інноваційності.  
 Показники фізичного та психічного здоров’я учнів. 
 Задоволеність суб’єктів навчання результатами освітнього процесу. 
 Належний рівень матеріально-технічного забезпечення ЗЗСО.  
 Стан нормативно-правового, інформаційного, кадрового забезпечення. 
 Рівень утвердження державно-громадського характеру 

управління закладами освіти.  
Якісна освіта, що є однією із найголовніших рис ЗЗСО, разом із 

сприятливою атмосферою навчання покликані створити для учнів 

                                                 
1 Крім цієї групи показників, пов'язаних із рівнем підготовки учнів, існують ще показники якості викладацької 
й управлінської діяльності педагогів, якість програм та деякі інші, але, за браком місця, ми не будемо на них 
зупинятися. На критеріях якості підготовки учнів зупинимось більш докладно. 
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оптимальні умови для їхнього розвитку. Саме в цьому напряму 
здійснюється процес вдосконалення моніторингу якості освітніх послуг. 

6.	ВИСНОВКИ	 ТА	 ПЕРСПЕКТИВИ	 ПОДАЛЬШИХ	 ДОСЛІДЖЕНЬ	 /	
CONCLUSIONS	AND	PROSPECTS	FOR	FURTHER	RESEARCH	

Серед найважливіших критеріїв якості освіти можуть бути відзначені: 
1. Інноваційність змісту та форм організації освітнього процесу у ЗЗСО.  
2. Реалізація в освітньому процесі методів, форм і засобів розвитку 

креативності, інноваційності і творчого мислення школярів. 
3. Професійна підготовленість й готовність до інноваційної діяльності 

викладацького складу.  
4. Втілення й системне використання в освітньому середовищі 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) управління якістю освіти 
тощо.  

Перспективою	подальших	досліджень може бути вивчення питання 
вдосконалення технологій моніторингу якості освітнього процесу. 
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OF	MONITORING	OF	THE	QUALITY	OF	EDUCATION	
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Abstract.	 The article discusses the results of scientific research on the 
problem of monitoring the quality of education and also analyzes and 
generalizes various scientific approaches. The main problems of the article 
are indicators and criteria for monitoring the quality of education and 
effective management in an educational institution in modern conditions. 
Monitoring of the quality of education is considered as a procedure for 
systematically collecting information on important aspects and 
achievements of education at various levels of educational management 
(local, regional, national). It is realized in order to continuously monitor, 
determine and correct the state of education and forecast its development. 
However, monitoring and its criteria are interpreted by scientists in 
different ways, despite the large number of pedagogical researches on this 
topic. Problems and tasks of monitoring are considered. The essential 
features of effective management of the educational process are disclosed, 
taking into account domestic and foreign experience. The important 
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aspects of education for the monitoring process are summarized and 
systematized: 1) The innovativeness of the content and forms of 
organization of the educational process in an educational institution; 
2) Implementation in the educational process of the methods, forms and 
means of development of pupils personal creativity and creative thinking. 
3) Implementing a personality-oriented approach. 4) Professionalism and 
readiness for innovative activity of the teaching staff. 5) The use of 
information and communication technologies of education quality 
management, etc.  
Here we can also include a group of indicators by which the state of 
functioning of the institution as a social-pedagogical system is evaluated: 
1) Indicators of success of students' scientific-cognitive activity, level of 
their academic achievements in educational and extra-curricular activities; 
2) Indicators of development and self-development of students – 
intellectual, creative, spiritual-ethical, social-communicative.  
Among the latest may be noted the intellectual skills acquired as a result of 
the study of disciplines. Many of these qualities can be included in this 
number: the analysis and synthesis, abstract thinking, systems thinking, 
creative thinking etc.  

Key	 words: monitoring of the quality of educational services; the 
educational process; development of students' thinking; management, 
creativity. 

ТЕОРЕТИКО‐МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ	ПРОБЛЕМЫ	
МОНИТОРИНГА	КАЧЕСТВА	ОБРАЗОВАНИЯ	

Зварыч	Анна	Владимировна,	
заместитель начальника управления образования и науки 
Тернопольской обласной государственной администрации. 
Тернополь, Украина. 
Научный руководитель, И. Л. Сиданич. 
avzvarych@gmail.com	

Аннотация. В статье рассмотрены результаты научных 
исследований проблемы мониторинга качества образования, а также 
проанализированы и обобщены разные научные подходы. Изучены 
показатели и критерии мониторинга качества образования и 
эффективного менеджмента в учебном заведении в современных 
условиях. Мониторинг качества образования рассматривается как 
процедура систематического сбора информации о важных аспектах и 
достижениях образования на различных уровнях образовательного 
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менеджмента (локальном, региональном, национальном) с целью 
непрерывного отслеживания, определения и коррекции состояния 
образования и прогнозирования его развития.  
Однако мониторинг и его критерии трактуются учеными по-
разному, несмотря на большое количество педагогических 
исследований по этой теме. Рассмотрены проблемы и задачи 
мониторинга. Раскрыты сущностные черты эффективного 
управления образовательным процессом, учитывая отечественный и 
зарубежный опыт.  
Обобщены и систематизированы важные аспекты образования, 
которые должны отслеживаться в процессе мониторинга: 
1) Инновационность содержания и форм организации 
образовательного процесса в учебном заведении. 2) Реализация в 
образовательном процессе методов, форм и средств развития у 
школьников личностной креативности и творческого мышления. 
3) Реализация личностно ориентированного подхода. 
4) Профессиональная подготовленность и готовность к 
инновационной деятельности преподавательского состава. 
5) Использование информационно-коммуникационных технологий 
управления качеством образования и т.д.  
Сюда отнесем также группу показателей, в соответствии с которыми 
проводится оценка состояния функционирования учреждения как 
социально-педагогической системы: 1) Показатели успешности 
научно-познавательной деятельности учащихся, уровень их 
академических достижений в учебной и внешкольной деятельности; 
2) Показатели развития и саморазвития учащихся – интеллектуального, 
творческого, духовно-нравственного, социально-коммуникативного. 
Среди последних могут быть отмечены интеллектуальные навыки, 
приобретенные в результате изучения учебных дисциплин: анализ и 
синтез, абстрактное мышление, системное мышление, креативное 
мышление и тому подобное. 

Ключевые	 слова: мониторинг качества образовательных услуг; 
образовательный процесс; развитие мышления учащихся; 
управление; креативность. 
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