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Зміст анотації 

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі якості освітніх послуг у 

закладах загальної середньої освіти (далі ЗЗСО). На сучасному етапі 

суспільного розвитку, в умовах реформування системи загальної середньої 

освіти (впровадження Концепції «Нової української школи», імплементація 

Закону України «Про повну загальну середню освіту» тощо) провідним 

завданням системи освіти України є створення умов для успішного розвитку 

життєвої компетентності кожної особистості на основі актуального та 

доступного змісту освіти. Ключовим аспектом в цьому є реальні вимірювані 

фактичні результати освітньої діяльності та визначення їх відповідності 

заявленим цілям освіти. Тому першочерговим питанням стає проблема 

розбудови внутрішньої та зовнішньої систем управління якістю освіти в ЗЗСО. 

Актуалізовано, що одним із перспективних шляхів вирішення її може бути 

створення системи моніторингу якості освітніх послуг у ЗЗСО. Саме постійне 

відстеження та поточне коригування процесу надання освітніх послуг закладом 

забезпечить його якість освітньої діяльності та сприятиме успішному 

позиціонуванню ЗЗСО на ринку освітніх послуг. 

Проблема забезпечення якості надання освітніх послуг закладами 

загальної середньої освіти є актуальною, що підтверджується орієнтацією 

процесу державного управління цієї системою на оновлення цілей й створення 

умов для забезпечення якості освітньої діяльності ЗЗСО. Відбувається зазначене в 

умовах трансформації системи освіти як наслідку процесів реформування та 

відповідей на виклики. Забезпечення якості освітніх послуг можливо за умови 



отримання реальних вимірюваних фактичних результатів освітньої діяльності 

ЗЗСО та визначення їх відповідності заявленим цілям освіти. Розбудові 

внутрішньої системи управління якістю освіти в ЗЗСО сприятиме 

запровадження в закладі моніторингових процедур. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

Уперше: 

– науково обґрунтовано та експериментально перевірено модель і 

технологію моніторингу якості освітніх послуг, що забезпечують успішне 

позиціонування закладу загальної середньої освіти на ринку освітніх послуг 

та ринку праці;  

– введено в науково-практичний обіг вітчизняної педагогічної науки 

сутність дефініції «моніторинг якості освітніх послуг у закладі загальної 

середньої освіти»; 

– створено за допомогою факторно-критеріального моделювання 

кваліметричну субмодель якості надання освітніх послуг ЗЗСО, яка є 

інструментарієм оцінювання якості освітніх послуг.  

Уточнено:  

– ключові поняття дослідження, а саме: «якість», «якість освіти», 

«освітня послуга», «якість освітніх послуг», «фактор», «критерій», «суб’єкти 

та об’єкти моніторингу», «модель моніторингу якості освітніх послуг» тощо; 

– критерії та рівні оцінювання стану надання освітніх послуг 

закладом загальної середньої освіти; 

– критерії оцінювання стану надання освітніх послуг закладом 

освіти та показники моніторингу якості освітніх послуг в ЗЗСО й змістовні 

характеристики дефініцій; 

Удосконалено:  

– процедуру створення системи моніторингу якості освітніх послуг у 

ЗЗСО шляхом введення відповідної моделі й технології в управління 

закладом освіти; процедура має в основі створення та реалізацію освітньої 

програми закладу й підготовки суб’єктів та об’єктів моніторингових 

досліджень до ефективної співпраці щодо надання якісних освітніх послуг; 



– інструментарій моніторингу рівня відповідності якості освітніх 

послуг сучасним вимогам. 

Набули подальшого розвитку: 

– науково-теоретичні положення теорії управління якістю освітніх 

послуг шляхом побудови системи моніторингу якості освітніх послуг у 

закладі на основі людиноцентричного підходу та теорії загального управління 

якістю (Total Quality Management). 

На підставі аналізу науково-педагогічної літератури, провідних 

аналітичних матеріалів освітньої галузі встановлено, що досліджень, 

присвячених розв’язанню нагальних проблем моніторингу якості освітніх 

послуг у сучасному закладі загальної середньої освіти, небагато, а проблемі 

створення системи моніторингу якості освітніх послуг у ЗЗСО приділяється 

недостатньо уваги з боку вітчизняних учених. 

З’ясовано, що стан освітньої діяльності в ЗЗСО не повністю відповідає 

сучасним вимогам, стратегії діяльності закладу, які орієнтовані на задоволення 

потреб споживачів освітніх послуг, стейкхолдерів. Недосконало розроблені 

механізми відстеження динаміки стану якості освітніх послуг ЗЗСО, стану 

задоволення освітніх потреб споживачів. Задекларована у відповідних 

нормативних документах організація якісної освітньої діяльності, яка 

ґрунтується на педагогіці партнерства і людиноцентриському підході, що 

базується на усвідомленні людської особистості та свободи як найвищої 

цінності суспільства – недостатньо реалізована в освітній практиці. 

На підставі аналізу низки робіт, наукових досліджень зроблено 

висновок, що освітня послуга – це нематеріальний результат взаємодії 

постачальника – освітньої установи та споживача, який досягається завдяки 

виконанню сукупності взаємопов’язаних процесів, що створюють додаткові 

цінності, здатні задовольняти освітні потреби не тільки безпосередніх 

споживачів, а й інших зацікавлених сторін (підприємств, установ, 

організацій), держави та суспільства загалом. Уточнено, що під додатковими 

цінностями розуміється підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів, 

ступеня їх вихованості, формування суспільних цінностей та життєвих 



компетенцій, формування нових якостей особистості, а також надання 

належних умов для навчання. 

Спираючись та теорію маркетингу, зазначено, що послуги, в тому числі й 

освітні, володіють п’ятьма основними характеристиками. Зазначені 

характеристики впливають на розробку освітніх програм ЗЗСО. Це такі 

характеристики, як: невідчутність (послугу не можна продемонструвати, але 

можна описати, спираючись на освітні стандарти), невіддільність (послугу 

неможливо надати, якщо немає того, хто навчає, або тих, хто навчається), 

непостійність якості (якість надання послуги є не постійною, і вона може 

сильно змінюватися залежно від того, хто, коли, де і як її надає), 

недовговічність або незбереження (пов’язана із попитом на неї і з тим, що 

знання стають застарілими), відсутність володіння (послуги не є чиєюсь 

власністю, це колективне надбання, це пов’язано з репутацією закладу освіти). 

Під якістю освітніх послугу ЗЗСО розуміється ступінь відповідності 

освітніх послуг очікуванням замовників (стейкхолдерів) та станом задоволення 

їх освітніх потреб рівня загальної середньої освіти. Якість освітніх послуг у 

ЗЗСО за своєю сутністю тісно пов’язана із якістю освітньої діяльності закладу, 

як рівнем організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що 

забезпечує здобуття особами якісної повної загальної середньої освіти на 

кожному рівні та відповідає вимогам, встановленим законодавством.  

Визначено, що освітні послуги, які надає ЗЗСО, вважаються 

специфічними послугами і мають певні особливості, а саме: умовна відносність 

виконання; відстрочене визначення їх результативності; їх сезонність 

(дискретна періодичність); їх залежність від чітких логістичних заходів 

(територіальна залежність); постійне оновлення та відстеження стану 

задоволеності споживачів тощо. Враховуючи, що освітні послуги забезпечують 

реалізацію місії закладу освіти й спрямовані на особистісний розвиток їх 

замовника (наприклад, здобувачів освіти), то у своїй сукупності їх можна 

вважати продуктом діяльності закладу. 

Розуміння сутності освітніх послуг та їх особливостей актуалізуємо, що 

одним із перспективних шляхів вирішення цього питання може бути створення 



системи моніторингу якості освітніх послуг у ЗЗСО. Саме постійне відстеження 

та поточне коригування процесу надання освітніх послуг закладом забезпечить 

якість його освітньої діяльності та сприятиме успішному позиціонуванню ЗЗСО 

на ринку освітніх послуг. 

Під моніторингом якості освітніх послуг у закладах загальної середньої 

освіти розуміємо відстеження та поточне оцінювання стану надання освітніх 

послуг закладом, їх відповідності очікуванням споживачів (у т.ч. стандартам), 

аналіз динаміки показників й ухвалення управлінського рішення щодо їх 

коригування й спрямування освітньої діяльності закладу ЗСО на забезпечення 

якості освіти. 

Науковим здобутком дослідження є розроблена модель моніторингу 

якості освітніх послуг у ЗЗСО, яка складається з показників, об’єднаних у 

стандарт і постійного відстеження за ним стану надання освітніх послуг, 

динамікою задоволеності споживачів цими послугами й отриманими 

результатами з метою оперативного коригування змісту та логістики. Об’єктом 

моніторингу є освітні послуги, що надає ЗЗСО. 

Розроблено технологію моніторингу, яка має шість етапів здійснення та 

передбачає залучення усіх учасників освітнього процесу, засновника та 

стейкхолдерів до процедури оцінювання якості освітніх послуг. Під освітніми 

послугами ЗЗСО ми розуміємо ті освітні пропозиції, що формуються в закладі 

на підставі державного замовлення та освітніх потреб споживачів послуг цього 

закладу. Технологія використовується для впровадження моделі, яка сприятиме 

успішному розвитку ЗЗСО у нових конкурентних умовах, а також сприятиме 

успішному позиціонуванню закладу освіти на ринку освітніх послуг. 

Освітні послуги оформлюються в освітню програму закладу 

(нормативний документ), з якою заклад освіти виходить на ринок освітніх 

послуг. Під час реалізації освітньої програми закладу отримується певний 

соціальний ефект: зміна освітнього рівня здобувачів освіти й формування у них 

як інтегральної компетентності, так і загальних й спеціальних компетентностей.  

У роботі на основі технології факторно-критеріального моделювання 

створено кваліметричну субмодель якості надання освітніх послуг ЗЗСО, яка є 



інструментарієм оцінювання якості освітніх послуг. Зазначено, що за її 

допомогою у кількісному вимірі відображається стан якості освітніх послуг у 

закладі. Оцінювання якості освітніх послуг у закладі ЗСО відбувається через 

оцінювання п’яти факторів, які деталізуються 21 критерієм: 

1. Виконання замовлення на освітні послуги (Освітня програма закладу 

ЗСО) – деталізується трьома критеріями. 

2. Здійснення освітньої діяльності закладом ЗСО – деталізується п’ятьма 

критеріями. 

3. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

освіти закладу ЗСО – деталізується п’ятьма критеріями. 

4. Робота з педагогічним колективом закладу ЗСО – деталізується трьома 

критеріями. 

5. Результативність діяльності закладу ЗСО – деталізується п’ятьма 

критеріями. 

На основі отриманих результатів формуються висновки про стан якості 

освітніх послуг в закладі загальної середньої освіти й надаються рекомендації 

щодо покращення цього стану. 

У межах дослідження була здійснена експериментальна перевірка, з 

метою засвідчення позитивної динаміки показників факторів стану якості 

освітніх послуг в ЗЗСО та підтвердити позитивний вплив запровадження 

розробленої моделі в управління закладом освіти. У процесі експериментальної 

перевірки застосовано комплекс методів дослідження – теоретичних та 

емпіричних. Розкрито етапи експертного оцінювання задля визначення 

вагомості напрямів (факторів) забезпечення якості освітніх послуг у закладах 

загальної середньої освіти. Наведено зведені середні показники визначення 

респондентами пріоритетності діяльності ЗЗСО на початку та по завершенню 

експериментальної перевірки контрольних і експериментальних групах. 

Описано динаміку середніх показників пріоритетності діяльності ЗЗСО щодо 

якості освітніх послуг у процесі  експериментальної перевірки. Розкрито зміст 

комплексного оцінювання стану освітніх послуг у закладах загальної середньої 

освіти. Здійснено комплексне оцінювання та аналіз отриманих показників, що 



засвідчило позитивну динаміку показників факторів стану якості освітніх 

послуг і підтвердило позитивний вплив запровадження моделі моніторингу 

якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти в управління 

закладом освіти. 

На основі теоретичних і практичних результатів дослідження 

підготовлено методичні рекомендації щодо використання моделі моніторингу 

якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти. 

Проблема забезпечення якості надання освітніх послуг ЗЗСО є 

актуальною, що підтверджується орієнтацією процесу управління цієї 

системою на оновлення цілей й створення умов для забезпечення якості освітньої 

діяльності ЗЗСО. Відбувається зазначене в умовах трансформації системи освіти 

як наслідку процесів реформування та відповідей на виклики. 

Ключові слова: заклад загальної середньої освіти, освітня послуга, якість 

освітньої послуги, технологія моніторингу, модель моніторингу якості освітніх 

послуг, кваліметрична субмодель, освітня діяльність, освітні потреби, 

стейкхолдери, освітня програма, управління закладом освіти, реформування 

освітньої діяльності. 

 

ABSTRACT 

Zvarych H. Monitoring of the educational services quality in general education 

institutions. – Manuscript. 

 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 011 – 

"Educational, pedagogical sciences". State Institution of Higher Education 

Management "University of Education Management" of the National Academy of 

Pedagogical Sciences of Ukraine. - Kyiv, 2021. 

 

Substance: 

The dissertation deals with the problem of the quality of educational services in 

general education institutions (hereinafter GEI). At the current stage of public 

development in the context of the reform of the general education system 



(introduction of the Concept of «New Ukrainian School», implementation of the Law 

of Ukraine «On General Education», etc.) The main task of the Ukrainian education 

system is to create conditions for the successful development of the life skills of each 

individual on the basis of the relevant and accessible content of education. A key 

aspect of this is the real measurement of actual education outcomes and their 

relevance to the stated educational goals. The development of internal and external 

systems for quality education management in the GEI is therefore a priority issue. We 

are currently considering the establishment of a system to monitor the quality of 

educational services in the GEI as a way of addressing this issue. It is the constant 

monitoring and ongoing adjustment of the provision of educational services by the 

institution that will ensure the quality of the educational activity of the institution and 

will contribute to the successful positioning of the GEI in the market of educational 

services. 

The problem of the educational services quality provided by general education 

institutions is acute, this is confirmed by the orientation of the public administration 

of the system towards the renewal of objectives and the creation of conditions to 

ensure the quality of the educational activities of the GEI. It takes place in the context 

of the transformation of the education system, as a consequence of the processes of 

reform and the response to challenges. Quality assurance of educational services is 

possible provided that the actual educational outcomes of the GEI are actually 

measured and consistent with the stated educational goals. The development of an 

internal system for the management of the education quality in the GEI shall be 

facilitated by the introduction of monitoring procedures in the institution. 

Scientific novelty of the thesis results obtained is that: 

for the first time: 

 The model for monitoring the educational services quality and the 

technology for its use, which ensure the successful positioning of general education 

on the market of educational services and the labour market has been scientifically 

validated and tested on an experimental basis; 

 «Monitoring the quality of educational services in general secondary 

education institutions» was defined; 



 With the help of factor-criterion modelling the Qualimmetric Sub-

Model of the Quality of Educational Service in GEI which is a tool for assessing 

the quality of educational services was created. 

Clarified: 

 key concepts of research, namely: «factor», «criterion», «indicator», 

«index», «subjects and objects of monitoring», «model of monitoring the 

educational services quality», etc.; 

 criteria for assessing the state of the provision of educational services by 

GEI and indicators for monitoring the educational services quality in GEI and the 

substantive characteristics of the definitions of «quality», «quality of education», 

«educational service», «Quality of Educational Services in GEI»; 

Improved: 

 Establishment of a system for monitoring the educational services 

quality in GEI through the introduction of an appropriate model and technology in 

the educational institution managemen. The procedure is based on the 

establishment and implementation of the educational program of the institution and 

the preparation of subjects and objects of monitoring studies for effective 

cooperation in the provision of educational services quality; 

 Tools for monitoring the level of educational services adequacy. 

The following have been further developed: 

 Scientific and theoretical provisions of the theory of quality management 

of educational services by building a system for monitoring the educational services 

quality in an institution based on the human-centric approach and the theory of total 

quality management (Total Quality Management). 

On the basis of an analysis of the scientific and pedagogical literature and of 

the leading educational analytical materials, it has been established that research on 

the solution of pressing problems in monitoring the quality of educational services in 

a modern general education institution is insufficient. The problem of setting up a 

system to monitor the quality of educational services in the GEI has not received 

sufficient attention from domestic scientists. 



It has been found that the current status of the educational activities of the GEI 

does not correspond to modern requirements, and that the strategies of the 

institution’s activity are geared to the needs of educational services consumers and 

steakholders. Mechanisms for monitoring the evolution of the quality of educational 

services provided by the GEI and for satisfying the educational needs of consumers 

are not fully developed. The organization of high-quality educational activities based 

on the pedagogy of partnership and human centricity based on the awareness of the 

human person and freedom as the supreme value of society, is not sufficiently 

implemented in educational practice. 

On the basis of the analysis of a number of scientific research, it is concluded 

that an educational service is an intangible result of the interaction of the supplier – 

educational institution and consumer which is achieved by carrying out a set of 

interrelated processes, creating additional values that can meet the educational needs 

not only of direct users but also of other stakeholders (enterprises, institutions, 

organizations), the State and society as a whole. It was specified that by additional 

values we mean increasing the level of knowledge, abilities and skills of students, 

their education level, formation of certain social values and life skills, formation of 

new personality qualities, as well as the provision of educational facilities. 

Based on the theory of marketing, it was noted that services, including 

educational services, have five main characteristics. These characteristics influence 

the development of educational programs of the GEI. These characteristics include: 

intangibility (a service cannot be demonstrated but can be described by educational 

standards), inseparability (a service cannot be provided if there is no learner), quality 

variability (quality of service is variable and may vary greatly depending on who, 

when, where and how), fragility or lack of maintenance (related to demand and the 

fact that knowledge quickly becomes obsolete), lack of ownership (services are not 

anyone’s property, it is collective). 

The quality of educational services in the GEI is defined as the degree to which 

educational services meet the expectations of customers (steakholders) and meet their 

educational needs at the general level. The quality of educational services in the GEI 

is intrinsically linked to the quality of the educational activities of the institution, 



which means the level of organization, provision and implementation of the 

educational process, ensure that persons receive high-quality general education at 

every level and meet the requirements established by law. 

It has been determined that the educational services provided by the GEI are 

considered to be specific services and have certain characteristics, namely: 

conditional relative performance; delayed determination of their performance; 

seasonality (discrete periodicity), their dependence on clear logistical arrangements 

(territorial dependency) for continuous updating and monitoring of consumer 

satisfaction. Moreover, given that educational services support the mission of an 

educational institution and they are aimed at the personal development of its client 

(for example, education applicants). They can all be considered as a product of the 

institution’s activities. 

We are now up to date in our understanding of the nature of educational 

services and their specific features and one of the most promising ways of addressing 

this issue may be to establish a system for monitoring the educational services quality 

in the GEI. It is the constant monitoring and ongoing adjustment of the provision of 

educational services by the institution that will ensure the quality of the educational 

activity of the institution and will contribute to the successful positioning of the GEI 

in the market of educational services. 

Monitoring of the educational services quality in general education institutions 

means the monitoring and ongoing assessment of the state of the provision of 

educational services by an institution and their compliance with the expectations of 

consumers (e.g. standards), analysis of the indicators dynamics and making a 

management decision on their adjustment and on the direction of educational activity 

of the GEI towards ensuring the education quality. 

The scientific achievement of the study is the development of a model for 

monitoring the educational services quality in the GEI, which consists of indicators 

combined into a standard and continuously monitored the status of the provision of 

educational services, provided sufficient information on the level of satisfaction of 

users with these services and the results obtained, with a view to promptly adjusting 

content and logistics. The monitoring technology itself has six stages of 



implementation and involves all actors in the educational process, the founder and the 

steakholders in the assessment of the educational services quality. The education 

services provided by the GEI are monitored. 

A monitoring technology has been developed. It has six stages of 

implementation and involves all participants in the educational process, the founder 

and the steakholders in the procedure for evaluating the quality of educational 

services. By educational services of GEI we mean those educational offers are 

formed in an institution on the basis of the State order and educational needs of the 

consumers of services of this institution. The technology is being used to introduce a 

model that will facilitate the successful development of the GEI in the new 

competitive environment, as well as the successful positioning of the institution in the 

education market. 

Educational services are incorporated into the educational program of the 

institution (normative document) with which the educational institution enters the 

market of educational services. In implementing the educational program of the 

institution, a certain social effect emerges: a change in the educational level of 

education applicants and the formation of both integral competence and general and 

specialized competences. 

In the dissertation based on factor-criterion modelling technology a quasi-

metric sub-model of the quality of education service delivery of the GEI has been 

created. It is a tool for assessing the quality of education services. Let us note that 

with its help in quantitative measurement the state of the quality of educational 

services in the institution is displayed. The evaluation of the quality of educational 

services in the GEI institution takes place through the evaluation of five factors and is 

detailed by 21 criteria: 

1. Fulfilment of the Order for Educational Services (Educational Program of 

the GEI) – Three criteria are detailed. 

2. Implementation of educational activities by the GEI – detailed by five 

criteria. 

3. Internal system for ensuring the educational activities quality and the quality 

of education of the GEI – detailed by five criteria. 



4. Work with the teaching staff of the GEI – detailed by three criteria. 

5. Performance of the GEI – detailed by five criteria. 

On the basis of the obtained results the conclusions on the state of the quality 

of educational services in general education institution are drawn and 

recommendations for improving this state are made. 

The research included a pilot test. The purpose of the survey was to document 

the positive development of indicators of the quality factors of educational services in 

the GEI and to confirm the positive impact of the introduction of the model in the 

management of the educational institution. A set of research methods – theoretical 

and empirical – has been applied to the pilot test. The stages of expert evaluation are 

disclosed in order to determine the significance of the directions (factors) of ensuring 

the educational services quality in general education institutions. A summary of the 

average number of respondents prioritizing GEI activities at the beginning and end of 

the pilot testing for control and pilot groups is given. The evolution of the average 

indicators of priority of the GEI activities in terms of the quality of educational 

services is described in the pilot tests for control and experimental groups. The 

content of a comprehensive assessment of the state of educational services in general 

education institutions was disclosed. The comprehensive evaluation and analysis of 

the indicators obtained showed a positive trend in indicators of factors of the 

educational services quality and confirmed the positive impact of the introduction of 

a model for monitoring the educational services quality in GEI to the management of 

the educational institution. 

On the basis of the theoretical and practical results of the study, 

methodological recommendations on the use of a model for monitoring the 

educational services quality in general education institution have been prepared. 

The problem of the quality of the educational services provided by the GEI is 

acute, as evidenced by the orientation of the administration of the system towards the 

renewal of objectives and the creation of conditions to ensure the quality of the 

educational activities of the GEI. It takes place in the context of the transformation of 

the education system as a consequence of the processes of reform and the response to 

challenges. 



Key words: general education institution, educational service, educational 

services quality, monitoring technology, model of monitoring of educational services 

quality, quasi-metric sub-model, educational activities, educational needs, 

steakholders, educational program, education institution management, education 

reform. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, у яких опубліковано основні результати дисертації 

Колективні монографії  

 

1. Сіданіч І. Л., Зварич Г. В. Управління якістю освітнього процесу у 

християнській школі: теорія і практика. Сучасні аспекти науки: кол. 

монографія. Бровари : ФОП Кандиба Т. П. Київ. обл., 2020. Т. 2. 222 с. 

С. 198−211. 

2. Зварич Г. В. Моніторинг оцінювання якості освітніх послуг у закладах 

загальної середньої освіти. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: 

виклики ХХІ ст.: кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка. Київ : ДЗВО 

«Ун-т менедж. освіти», 2021. С. 137–147.  

 

Публікації в наукометричних виданнях 

(Scopus або Web of science core collection) 

3. Nataliia Huzii, Sergey Yekimov, Svitlana Kushniruk, Sergii Yashanov, 

Olena Kholodenko, Hanna Zvarych, and Vitalii Vasylyshyn. Using a problem-based 

approach to improve the professional readiness of students of physical and 

mathematical specialties. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing 

(Bristol, UK, England). Applied Physics and Cyber-Physical Systems. 2021. 

Vol. 1889/022011. ISSN:1742-6596 (Electronic), 1742-6588 (Print) 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1889/2/022011  

 

Фахові видання 

4. Зварич Г. Парадигма української католицької школи в контексті 

європейського католицького шкільництва. Науковий вісник Мелітопольського 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1889/2/022011


держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. 2016. № 2. С. 218−223. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2016_2_37 (дата звернення: 15.12.2020). 

5. Зварич Г. Критерії моніторингу освітнього процесу та досвід 

управління його якістю у християнській школі для дівчат. Вісник 

післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки». 2019. 

Вип. 9(38). 208 с. С. 49–62. 

URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/9_38_2019/Bullet

in_9_38_Pedagogika_Anna_Zvarych_UA.pdf (дата звернення: 15.12.2020). 

6. Зварич Г. В. Теоретико-методологічні проблеми моніторингу якості 

освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні 

науки». 2019. Вип. 10(39). С. 74–87. 

URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/10_39_2020/peda

gog/Bulletin_10_39_Pedagogika_Anna_Zvarych.pdf (дата звернення: 15.12.2020). 

7. Зварич Г. В. Теоретичні і практичні основи визначення інструментів 

моніторингу професійної діяльності викладачів закладів загальної середньої 

освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія Педагогічні науки. 2020. 

Вип. 11(40). С. 70–83. 

URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/11_40_2020/peda

gog/Bulletin_11_40_Pedagogika_Zvarych.pdf (дата звернення: 15.12.2020). 

8. Зварич Г. В. Моніторинг навчально-пізнавальної активності учнів як 

показника якості освітніх послуг. Вісник післядипломної освіти. Серія 

Педагогічні науки. 2020. Вип. 13(42). С. 73–86. 

URL:http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/13_43_2020/Bulle

tin_13_42_Pedagogika_Zvarych.pdf (дата звернення: 15.12.2020). 

9. Зварич Г. Критерії, показники та індикатори моніторингу, експертиза 

та оцінювання якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти. 

Імідж сучасного педагога: електронне наукове видання. 2020. № 5(194). 

С. 14−20. 

10. Ірина Сіданіч, Ганна Зварич. Характеристика моделі моніторингу 

якості освітніх послуг у закладах. Адаптивне управління: теорія і практика: 

наук. електронне вид. 2020. № 10(19). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2016_2_37
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/9_38_2019/Bulletin_9_38_Pedagogika_Anna_Zvarych_UA.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/9_38_2019/Bulletin_9_38_Pedagogika_Anna_Zvarych_UA.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/10_39_2020/pedagog/Bulletin_10_39_Pedagogika_Anna_Zvarych.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/10_39_2020/pedagog/Bulletin_10_39_Pedagogika_Anna_Zvarych.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/11_40_2020/pedagog/Bulletin_11_40_Pedagogika_Zvarych.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/11_40_2020/pedagog/Bulletin_11_40_Pedagogika_Zvarych.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/13_43_2020/Bulletin_13_42_Pedagogika_Zvarych.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/13_43_2020/Bulletin_13_42_Pedagogika_Zvarych.pdf


URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/337/299 (дата звернення: 

15.12.2020) 

11. Зварич Г. В. Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної 

середньої освіти: метод. рек. Київ : ДЗВО «УМО», 2021. 38 с. 

 

Зарубіжні наукометричні видання 

12. Zvarych Hanna. Educational services in general secondary education 

institutions. Intellectual Archive. Toronto: Shiny Word.Corp. (Canada). 2021. Vol. 10 

(January/March). No. 1. Pр.  115–126. 

13. Зварич Г. В. Управління і моніторинг якості освітніх послуг в 

християнській школі для дівчат «знамення». Abstracts of the Ist International 

Science Conference on Multidisciplinary Research (Berlin, January 19–21, 2021). 

Germany, Berlin, 2021. 1115 p. Pp. 658−661. 

14. Зварич Г. В. Принципи моніторингу якості освітніх послуг в 

християнській школі для дівчат. Abstracts of the II International Science 

Conference on Science and practical Technologies (Luxembourg, January 26–29, 

2021). Luxembourg, Luxembourg, 2021. 557 p. Pp. 374–377. 

 

Додаткові статті у наукових виданнях України 

що засвідчують апробацію матеріалів дисертації  

15. Зварич Г. В. Специфіка освітнього процесу у християнському 

навчальному закладі «Знамення». Духовно-моральне виховання особистості: 

реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф. (м. Тернопіль, 19–20 квіт. 

2018 р.). Тернопіль : ТОКІППО, 2019. С. 41–47. 

16. Зварич Г. В. Складники морального і духовного виховання в 

Українській Хартії вільної людини. Українська Хартія вільної людини – 

ціннісний базис для національної концепції «Нова українська школа» : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 29 квіт. 2020 р.). 

Тернопіль : ТОКІППО, 2020. С. 85–87. 

17. Зварич Г. В. Особистість та професійна діяльність педагогів як об’єкт 

експертизи та моніторингу якості освітніх послуг. Андрагогічний супровід 

https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/337/299


особистісного та професійного зростання педагога : матеріали Регіон. наук.-

практ. інтернет-конф. (м. Житомир, 30 верес. 2020 р.). Житомир : 

Житомирський ОІППО Житомирської обласної ради, 2020. С. 35–40. 

18. Зварич Г. В. Особистість вчителя – важливий показник якості освітніх 

послуг у закладі загальної середньої освіти. Освіта ХХІ століття : реалії та 

перспективи розвитку: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 

06 листоп. 2020 р.). Тернопіль : ТОКІППО. 2020. С. 64–68. 

19. Зварич Г. В. Проблеми моніторингу якості освітніх послуг у закладах 

загальної середньої освіти в умовах децентралізації. Парадигмальна модель 

керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали 

Міжнар. форуму управлінської діяльності (м. Тернопіль, 18−19 трав. 2019 р.). 

Тернопіль : Крок, 2019. С. 316–321. 

URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15556 (дата звернення: 

15.12.2020). 

20. Зварич Г. В. Позитивна соціальна взаємодія у навчально-виховному 

процесі. Навчальний заклад як осередок формування української християнської 

ідентичності: матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару (м. Київ, 15 лип. 

2016 р.). Київ, 216. 

21. Зварич Г. В. Розвиток освіти – інвестиції в майбутнє держави. 

Формування духовного світу особистості учня в умовах розбудови 

державності України: матеріали Обл. наук.-метод. конф. (м. Тернопіль, 16 

серп. 2016 р.). Тернопіль, 2016. 

22. Зварич Г. В. Патріарх Йосиф Сліпий – приклад служіння народові. 

Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-

педагогічний аспекти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. науковців, 

аспірантів, вчителів, приурочена 125-річчю від Дня народження Патріарха 

УГКЦ Йосифа Сліпого (м. Тернопіль, 23 лют. 2017 р.). Тернопыль, 2017. 

23. Зварич Г. В. Модернізація управлінської діяльності керівників закладів 

освіти на засадах інноваційних підходів. Використання технологій 

менеджменту якості в управлінні навчальними закладами: матеріали І Регіон. 

наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 13 листоп. 2017 р.). Тернопіль, 2017. 

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15556


24. Зварич Г. В. Українська хартія вільної людини та ціннісні орієнтири у 

навчально-виховному процесі. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: 

теоретичний аналіз та практичний досвід: матеріали І Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Тернопіль, 4–5 квіт. 2019 р.). Тернопіль, 2019. 

25. Зварич Г. В. Моніторинг освітнього процесу як інструмент визначення 

якості освіти. Сучасні виклики, завдання та перспективи забезпечення якості 

освіти у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) Тернопільської області: 

матеріали підсумкової онлайн конф. (м. Тернопіль, 17 черв. 2020 р.). Тернопіль, 

2020. 

26. Зварич Г. В. Ціннісні орієнтири побудови освітнього процесу на основі 

людино центричного підходу. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: 

теоретичний аналіз та практичний досвід: матеріали II Міжнар. наук.-практ. 

онлайн конф. (м. Тернопіль, 22 черв. 2020 р.). Тернопіль, 2020. 

27. Зварич Г. В. Специфіка освітнього процесу у християнському 

навчальному закладі «Знамення». Духовно-моральне виховання особистості: 

реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф. (м. Тернопіль, 19–20 квіт. 

2018 р.). Тернопіль : ТОКІППО, 2019. С. 41–47. 

28. Зварич Г. В. Складники морального і духовного виховання в 

Українській Хартії вільної людини. Українська хартія вільної людини – 

ціннісний базис для національної концепції «Нова українська школа» : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 29 квіт. 2020 р.). 

Тернопіль : ТОКІППО, 2020. С. 85–87. 

29. Зварич Г. В. Особистість вчителя – важливий показник якості освітніх 

послуг у закладі загальної середньої освіти. Освіта ХХІ століття : реалії та 

перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 06 

листоп. 2020 р.). Тернопіль : ТОКІППО. 2020. С. 64–68. 

30. Зварич Г. В. Професійно-особистісний потенціал вчителя – важливий 

показник якості освітніх послуг у закладі освіти. Розвиток професійної 

майстерності педагога в умоввах нової соціокультурної реальності: матеріали 

IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 15–16 квіт. 2021 р.). Тернопіль, 

2021. 



31. Зварич Г. Ціннісні орієнтири освітньої діяльності у Тернопільському 

обласному ліцеї «Знамення». Ціннісні орієнтири в сучасному світі: 

теоретичний аналіз та практичний досвід: матеріали IIІ Міжнар. наук.-

практ. онлайн конф. (м. Тернопіль, 13–14 трав. 2021 р.). Тернопіль, 2021.  

32. Зварич Г. Моніторинг якості освітніх послуг у закладах середньої 

освіти. Інновації в освіті: перспективи розвитку : матеріали І Міжнар. наук.-

практ. конф. (Тернопіль, 20 трав. 2021 р.). Тернопіль : ЗУНУ, 2021. С. 26−28. 


