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Зміст анотації 

Дисертаційне дослідження присвячено розв’язанню проблеми 

забезпечення організаційно-педагогічних умов моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. 

У роботі визначено, що переосмислення соціальної і професійної місії 

професійної освіти актуалізує необхідність змін у підготовці 

кваліфікованого, компетентного фахівця, забезпечення якості професійної 

освіти шляхом створення оптимальних умов та дієвих механізмів державно-

громадського управління та партнерства, прозорості й публічності прийняття 

та виконання управлінських рішень, розроблення відповідних організаційно-

педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців на 

рівні вітчизняних та світових стандартів якості. 

Узагальнення типології поглядів і теоретико-методологічних підходів 

на природу і зміст якості підвищення кваліфікації фахівців надало 

можливість виокремити та конкретизувати контекстуальний, соціально-

маркетинговий, нормований, системний, управлінський, кваліметричний, 

середовищно-компетентнісний та ін. підходи; надати характеристику 

сутності, специфіці та критеріям якості підвищення кваліфікації фахівців у 
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галузі професійної освіти; уточнити пoнятійно-термінoлoгічний апарат 

дослідження, визначити сутність понять «фахівець у галузі професійної 

освіти», «якість підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти»; «моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти». 

Зокрема, фахівець у галузі професійної освіти, нами витлумачується, як 

працівник, який має сформовані ключові, професійні та загальнопрофесійні 

компетентності, досвід та індивідуальний стиль діяльності в галузі 

професійної освіти, необхідні для якісного і продуктивного виконання 

педагогічної праці; якість підвищення кваліфікації – відповідність умов, 

процесу провадження освітньої діяльності та результатів опанування / 

розвитку професійних компетентностей за програмою підвищення 

кваліфікації вимогам, встановленим законодавством, суспільним вимогам і 

потребам ключових стейкхолдерів та/або договорам про надання освітніх 

послуг; екстраполяція результатів здійсненого теоретичного аналізу щодо 

розуміння моніторингу на специфіку якості підвищення кваліфікації фахівців 

у галузі професійної освіти дала можливість визначити моніторинг якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти, як систему 

збору, обробки, зберігання і поширення інформації про стан підвищення 

кваліфікації, прогнозування на підставі об’єктивних даних професійної 

акмединаміки її розвитку та розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій 

для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення якості. 

Розгляд проблеми моніторингу якості підвищення кваліфікації 

здійснено у напрямах аналізу змістовної та процесуальної сторін 

моніторингу. Так, змістовний аспект моніторингу визначає конкретну 

структуру інформаційного поля: об’єкт, рівні вивчення об’єкта, суб’єкт 

моніторингу, джерела інформації, методи, засоби і технології 

моніторингових досліджень, форми надання результатів та управлінських 

рішень. Процесуальна сторона моніторингу якості сформованості 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C
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професійної компетентності професійно-педагогічних кадрів представлена: в 

діях на кожному етапі моніторингу; в діях, пов’язаних з побудовою 

інструментарію, технологіях реалізації організаційно-педагогічних умов. 

У здійсненому дослідженні доведено, що реалізація та оптимізація 

діяльності з моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у закладі 

освіти можлива за умови впровадження відповідних інформаційно-

аналітичних структур, які забезпечують для установи (організації) єдиний 

інформаційний простір і гарантують, що ці дані будуть доступні на всіх 

функціональних рівнях ієрархії та управління. В свою чергу, процес 

формування інформаційної бази моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців професійної освіти повинен мати безперервний, циклічний 

(спрямований на постійне поповнення інформаційної бази відповідними 

кількісно-якісними показниками), адаптивний (змінний як за кількістю, так і 

за складом показників відповідно до коригування мети й індикаторів 

стратегії об’єкта) характер, та органічно вписуватися у систему 

інформаційного забезпечення діяльності закладу освіти. Схема формування 

інформаційної бази моніторингу, адаптована до моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО, характеризується такими етапами: 

1) визначення критеріїв; 2) визначення джерел інформації; 3) визначення 

періодичності збору інформації; 4) збір, систематизація інформації. 

У роботі вперше виокремлено комплекс організаційно-педагогічних 

умов моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти, систематизовано та розподілено їх на нормативно-

правові, матеріально-технічні, цифрові, науково-методичного супроводу та 

психолого-фасилітативні. Водночас доведено, що створення означених умов 

скеровує моніторингову діяльність у закладі освіти на дотримання 

показників якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти у відповідності заявленим цілям, 
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встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг, 

суспільним вимогам і потребам ключових стейкхолдерів.  

На основі теоретичного аналізу й узагальнення емпіричного досвіду 

розроблено, теоретично обґрунтовано, експериментально перевірено і 

впроваджено у систему внутрішнього забезпечення якості модель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО. 

Структурно-функціональна модель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти включає взаємопов’язані структурні 

блоки: цільовий, методологічний, технологічний, управлінський і 

діагностико-результативний, які розкривають внутрішню організацію 

процесу моніторингу якості підвищення кваліфікації і забезпечують постійне 

відтворення взаємодії між елементами даного процесу. 

У дослідженні на підґрунті факторно-критеріальної субмоделі 

моніторингу, у кількісному вимірі визначено рівні та досліджено динаміку за 

параметрами, зокрема, якості умов (організації освітнього середовища), 

процесу та результату підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти, які конкретизовано 14 факторами та 60 критеріями. 

Окреслено роль стейкхолдерів, яка полягає у залученні 

висококваліфікованих фахівців галузі професійної освіти до експертно-

аналітичної роботи. Встановлено доцільність застосування рангової системи 

при проведенні процедури експертного оцінювання показників зовнішнього 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО Визначено, що 

прикладна значущість експертного оцінювання показників моніторингу 

якості підвищення кваліфікації пов’язана не тільки з потребою залучення 

фахівців відповідного профілю, збільшенням інформаційної прозорості, але і 

в цілому з можливістю визначення векторів подальшого розвитку та рішення 

завдань безперервного удосконалення освітніх систем, орієнтованих на 

професійне та особистісне вдосконалення та розвиток фахівців, зокрема 
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галузі професійної освіти, адаптації до соціально-економічних умов держави, 

роботодавців та учасників освітнього процесу. 

Експериментально досліджено ефективність моделі моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти, експеримент 

організовано для доказової перевірки та підтвердження гіпотези 

дослідження, яка полягає в тому, що забезпечення й позитивна динаміка 

якості підвищення кваліфікації фахівців ПО та прийняття своєчасних 

управлінських рішень пов’язані із вирішенням відповідних завдань 

створення та забезпечення функціонування системи моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців ПО у закладі освіти. Апробація та 

експериментальна перевірка моделі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти підтверджують економічність, 

продуктивність, результативність моніторингової діяльності в 

експериментальних закладах. 

Експериментально підтверджено: зростання показника комплексної 

оцінки рівня якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО на 9%, та 

відповідно підвищення рівня – з задовільного до достатнього; підвищення 

рівня якості за всіма параметрами, зокрема, якості умов (організації 

освітнього середовища), процесу та результату підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі ПО, які ілюструють підвищення рівня якості на 5–11%; 

висхідну динаміку інтегрального показника якості освітньої діяльності на 

курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО за результатами 

зовнішнього моніторингу під час впровадження системи моніторингу. 

Визначено, що коливання середніх значень показників якості знаходиться у 

межах достатнього та високого рівнів, позитивна динаміка за показниками 

якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації 

підтверджується прогнозними розрахунками задоволення попиту і очікувань 

замовників (споживачів) освітніх послуг за результатами щорічної оцінки 

слухачами курсів підвищення кваліфікації. 
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Проведене дослідження дало можливість впровадити в систему 

підвищення кваліфікації авторський науково-методичний комплекс 

«Науково-методичний супровід моніторингу якості підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти: управлінський аспект», що включає: локальні 

нормативно-правові документи, які інституалізують моніторинг якості 

підвищення кваліфікації фахівців ПО (положення, щорічні плани та 

циклограми моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації), робочу 

навчальну програму спецкурсу «Моніторинг якості освіти в контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами», авторський спецкурс «Моніторинг якості 

освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», цифровий інформаційно-

аналітичний комплекс «Потреба у нових кваліфікаціях (компетентностях) у 

сфері енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан та 

розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020–2025), 

авторську рубрику «In focus of monitoring» («У фокусі моніторингу») на LMS 

«Профосвіта» та сформулювати науково-методичні рекомендації щодо 

реалізації організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення 

кваліфікації й забезпечення функціонування системи моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. 

Результати проведеного дослідження дають підстави вважати, що 

вихідна методологія правильна, визначені завдання реалізовані, мета 

наукового пошуку досягнута. 

Ключові слова: моніторинг, якість, підвищення кваліфікації, 

організаційно-педагогічні умови, інформаційно-аналітична система, 

інформаційно-аналітичне забезпечення, модель, система професійної освіти, 

моніторингові дослідження, організаційно-педагогічні умови моніторингу, 

моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців, моніторинг якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. 
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– State Institution of Higher Education Management "University of Education 

Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 

2022. 

 

 

Annotation content 

The dissertation research is devoted to solving the problem of ensuring 

organizational and pedagogical conditions for monitoring the quality of 

professional development of specialists in the field of vocational education. 

The proceedings defines that rethinking the social and professional mission 

of vocational education actualizes the need for changes in the training of a 

qualified, competent specialist, ensuring the quality of vocational education by 

creating optimal conditions and effective mechanisms for public administration 

and partnership, transparency and publicity of decision-making and implementation of 

management decisions, development of appropriate organizational and pedagogical 

conditions for monitoring the quality of professional development of specialists at the 

level of domestic and world quality standards. 

Generalization of typology of views and theorist-methodological approaches 

to nature and the content of the quality of professional development, made it 

possible to distinguish and pecify the contextual, socio-marketing, normalized, 

systemic, managerial, qualimetric, environment-competentіс, etc. approaches; to 

characterize the essence, specifics and quality criteria of professional development 
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in the field of vocational education; to clarify the concepts of "specialist in the field 

of vocational education", "quality of professional education"; "monitoring of the 

quality of professional development of specialists in the field of vocational 

education». 

In particular, a specialist in the field of vocational education, we are 

interpreted as an employee who has formed key, professional and general 

professional competencies, experience and individual style of activity in the field 

of vocational education, necessary for the qualitative and productive performance 

of pedagogical work; quality of professional development – compliance with the 

conditions, the process of conducting educational activities and the results of 

mastering / developing professional competencies under the training program with 

the requirements established by law, social requirements and needs of key 

stakeholders and / or an agreement on the provision of educational services; 

extrapolation of the results of the theoretical analysis on the understanding of 

monitoring on the specifics of the quality of professional development of 

specialists in the field of vocational education made it possible to determine the 

monitoring of the quality of professional development of specialists in the field of 

vocational education, as a system for collecting, processing, storing and 

disseminating information on the state of professional development, forecasting on 

the basis of objective data of professional akmedynamic of its progress and 

development of scientifically-based recommendations for making management 

decisions to improve the quality. 

Consideration of the problem of monitoring the quality of professional 

development was carried out in the areas of analysis of the content and procedural 

monitoring parties. Thus, the content aspect of the monitoring determines the 

specific structure of the information field: the object of study, the level of study of 

the object, the subject of monitoring, the sources of information, methods and 

technologies of monitoring research, the form of results provision and management 

decision. The procedural side of quality monitoring of the professional competence 
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of professional and pedagogical staff is presented: in actions at each stage of 

monitoring; in actions related to the construction of tools, technologies for the 

implementation of organizational and pedagogical conditions. 

This research proved that the implementation and optimization of activities 

for monitoring the quality of professional development in an educational institution 

is possible subject to the introduction of appropriate information and analytical 

structures that provide a single information space for the institution (organization) 

and ensure that this data will be available at all functional levels of the hierarchy 

and management. In turn, the process of forming an information base for 

monitoring the quality of professional development of vocational education 

specialists should have a continuous, cyclical (aimed at the constant replenishment 

of the information base with relevant quantitative and qualitative indicators), 

adaptive (variable both in number and composition of indicators in accordance 

with the adjustment of the goal and indicators of execution strategies of the object) 

character, and organically fit into the system of information support of the 

educational institution. The scheme of formation of the information monitoring 

base, adapted to the monitoring of the quality of professional development of 

specialists in the field of vocational education, is characterized by the following 

stages: 1) determination of criteria; 2) determination of sources of information; 

3) determination of the frequency of information collection; 4) collection, 

systematization of information. 

For the first time, the work identified a set of organizational and pedagogical 

conditions for monitoring the quality of professional development of vocational 

education specialists and systematized them into normative, logistical, digital, 

scientific and methodological support and psychological-facilitative. 

Simultaneously is proved that the creation of these conditions directs the 

monitoring activities in the educational institution to comply with the quality 

indicators of professional development of pedagogs of vocational education in 
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accordance with the stated objectives established by law and / or contract for 

educational services, social requirements and needs of key stakeholders. 

On the basis of theoretical analysis and generalization of empirical 

experience developed, theoretically substantiated, experimentally tested and 

implemented in the system of internal quality assurance model of monitoring the 

quality of professional development of specialists in the field of vocational 

education. The structural and functional model for monitoring the quality of 

professional education includes interrelated structural units: target, 

methodological, technological, managerial and diagnostic-effective, which reveal 

the internal organization of the process of monitoring the quality of professional 

development and ensure the constant reproduction of interaction between the 

elements of this process. 

In the study, based on the factor-criterion submode of monitoring, the 

quantitative dimension identified equal and studied dynamics according to the 

parameters, in particular, the quality of conditions (organization of the educational 

environment), the process and the result of professional development of specialists 

in the field of vocational education, which were specified by 14 factors and 60 

criteria. 

The role of stakeholders, which consists in attracting highly qualified 

specialists in the field of vocational education to expert and analytical work, has 

been outlined. It was established that the expediency of the use of the rank system 

during the expert evaluation of indicators of external monitoring of the quality of 

professional development of vocational education specialists It is determined that 

the applied significance of the expert evaluation of indicators of monitoring the 

quality of professional development is associated not only with the need to attract 

specialists of the relevant profile, the improvement of information transparency, 

but also in general with the possibility of determining the vectors of further 

development and solving the problems of continuous improvement of educational 

systems focused on professional and personal improvement and development of 
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specialists, including the field of vocational education, adaptation to the socio-economic 

conditions of the state, employers and participants in the educational process. 

Experimentally investigated the effectiveness of the model of monitoring the quality 

of professional development of specialists in the field of vocational education, 

ecopperiment is organized for evidence-based verification and confirmation of the research 

hypothesis, which is that ensuring and positive dynamics of the quality of professional 

development of vocational education specialists and making timely management 

decisions are associated with solving the relevant tasks of creating and ensuring the 

functioning of the quality monitoring system professional development of po specialists 

in the educational institution. Approbation and experimental verification of the model of 

monitoring the quality of professional development of professional education specialists 

confirm the efficiency, productivity, effectiveness of monitoring activities in experimental 

institutions. 

Experimentally confirmed: an increase in the indicator of a comprehensive 

assessment of the level of quality of professional development of specialists in the 

field of technology by 9%, and accordingly, an increase in the level – from 

satisfactory to sufficient; improving the level of quality in all parameters, in 

particular, the quality of conditions (organization of the educational environment), 

the process and the result of professional development of specialists in the field of 

professional development, which illustrate the improvement of the quality level by 

5–11%; the ascending dynamics of the integral indicator of the quality of educational 

activities at the courses of professional development of specialists in the field of 

vocational education according to the results of external monitoring during the 

implementation of the monitoring system. It is determined that the fluctuation of average 

values of quality indicators is within sufficient and high levels, positive dynamics in 

terms of quality indicators of educational activity at advanced training courses is 

confirmed by predictive calculations of satisfaction of demand and expectations of 

customers (consumers) of educational services according to the results of the 

annual evaluation of advanced training courses by students. 
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The conducted study made it possible to introduce into the system of professional 

development the author's scientific and methodological complex "Scientific and 

methodological support for monitoring the quality of professional education of teachers: 

management aspect", which includes: local regulatory and legal documents that institute the 

monitoring of the quality of improvement of qualifications vocational education specialists 

(provisions, annual plans and cyclograms for monitoring the quality of advanced training 

courses), a working training program of the special course "Monitoring the quality of 

education in the context of interaction with stakeholders", the author's special course 

"Monitoring the quality of education in the context of interaction with stakeholders",a 

digital information and analytical complex "The need for new qualifications 

(competencies) in the field of energy efficiency and energy saving in Ukraine: 

current state and development of the labor market (within the framework of the 

project "Promoting energy efficiency and implementation of the EU Energy Efficiency 

Directive in Ukraine" (2020–2025), the author's rubric "In focus of monitoring" at LMS 

"Profosvita" and formulate scientific and methodological recommendations on the 

implementation of organizational and pedagogical conditions for monitoring the quality 

of professional development and ensuring the functioning of the system of 

monitoring the quality of professional development of specialists in the field of 

vocational education. 

The results of the conducted study give reason to believe that the initial 

methodology is correct, the defined tasks have been implemented, the purpose of 

scientific research has been achieved. 

Keywords: monitoring, quality, professional development, organizational and 

pedagogical conditions, information and analytical system, information and analytical 

support, model, vocational education system, monitoring research, organizational and 

pedagogical conditions of monitoring, monitoring of the quality of professional 

development of specialists, monitoring of the quality of professional development of 

specialists in the field of vocational education. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Політична, економічна та 

культурна інтеграція України до Європейського простору ставить перед 

системою освіти завдання забезпечення рівного доступу громадян до якісної 

освіти, академічної свободи та мобільності, розвитку ключових, професійних 

компетентностей упродовж життя тощо, що суттєво впливає на усвідомлення 

ролі освіти дорослих. Адже, соціальне значення освіти дорослих полягає, по-

перше, у дієвому реагуванні на процеси суспільно-політичних трансформацій 

в державі, адаптації до мінливих умов ринку праці, підвищенні рівня 

компетентності і професіоналізму, гнучкості й адаптивності дорослого 

населення, по-друге, у задоволенні потреб кожної людини в безперервному 

власному розвитку, самоактуалізації, самовдосконаленні, зокрема 

освітянської спільноти, як рушія змін в освіті та суспільстві.  

Ефективність змін значною мірою залежить від створення оптимальних 

умов та дієвих механізмів забезпечення державно-громадського управління та 

партнерства, прозорості й публічності прийняття та виконання управлінських 

рішень, ефективного управління інформаційними потоками, розроблення 

відповідних моделей управління, які зорієнтовані на реалізацію та координацію 

системних дій з адекватного та швидкого реагування на освітні і суспільні виклики, 

забезпечення випереджального характеру програм підвищення кваліфікації.  

Проблема забезпечення якості освіти та освітньої діяльності потребує 

системного дослідження, виявлення суспільних та освітніх викликів, виконання 

відповідних практичних дій, як на державному рівні, так і на рівні закладу освіти.  

Не залишає сумніву і той факт, що у сучасних умовах браку 

кваліфікованої робочої сили для подальшого забезпечення кадрового 

потенціалу України особливої уваги потребує саме розвиток професійної 

(професійно-технічної) освіти. У Концепції реалізації державної політики у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна 
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(професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року зазначається, що 

«забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти має 

відбуватися шляхом формування змісту професійної (професійно-технічної) 

освіти на компетентнісній основі; модернізації освітнього середовища, що 

забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість 

освітнього процесу; удосконалення системи підготовки педагогічних працівників 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до 

освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери 

послуг; формування системи професійних кваліфікацій та створення єдиного 

освітнього середовища професійної (професійно-технічної) освіти» [196]. 

Теоретичні і методичні засади забезпечення якості освіти ґрунтуються 

на ідеях і положеннях міжнародних документів, а саме: Міжнародних 

стандартах системи якості ISO, Стандартах якості в освіті (2016 р.) (Quality 

Standards in Education); Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення 

нашого світу: Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 

року» (2015 р.) ( Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development); Стратегії розвитку професійної освіти і навчання ЮНЕСКО на 

2016-2021 роки (2015 р.) (UNESCO TVET Strategy 2016-2021); 

Середньостроковій стратегії ЮНЕСКО на 2021–2023 роки (2020 р.) 

(UNESCO-UNEVOC Medium-Term Strategy for 2021–2023); стратегії 

«Європа-2020: стратегія для розумного, сталого, всеосяжного зростання» 

(Europe-2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth), програмах 

Європейського Союзу ЕРАЗМУС+; Постановах КМУ (Деякі питання 

запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти (2004 р.), а також загальнодержавних документів, що становлять 

нормативно-правову базу професійної (професійно-технічної) освіти: 

Законах України «Про освіту» (остання редакція – 2021 р.), «Про професійно-

технічну освіту» (остання редакція – 2021 р.); Державних стандартах України 

(ДСТУ ISO 10004:2013. Задоволеність замовників. Настанови щодо 
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моніторингу та оцінювання (2013 р.), ДСТУ ISO 9000-2001. Системи 

управління якістю: основні положення та словник (2013 р.)), Стратегії 

сталого розвитку «Україна-2020» (2015 р.); Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 рр. (2013 р.); Стратегії розвитку професійної 

(професійно-технічної) освіти на період до 2023 року (2020 р.); Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

(2019 р.)) тощо. 

Забезпеченню якості освіти та освітньої діяльності, безперервного 

професійного розвитку фахівців в умовах модернізації професійної 

(професійно-технічної) освіти сприятиме впровадження в управлінську 

діяльність закладів освіти сучасних інформаційно-аналітичних 

моніторингових систем. Моніторинг якості спрямовується на оцінку потреб 

(очікувань) споживачів освітніх послуг, виявлення та відстеження тенденцій 

у розвитку якості освіти, встановлення відповідності й оцінювання ступеня і 

причин відхилень від цілей фактичних результатів освітньої діяльності, 

підтримку та прогностичну оцінку управлінських рішень, прийняття 

ефективних управлінських рішень на основі науково-обґрунтованих 

рекомендацій та компромісного варіанту взаємодії з ключовими 

стейкхолдерами. 

Проте і досі не розроблено єдиної уніфікованої методики, що дозволяє 

організувати систему моніторингу. Закладами освіти, як правило, 

застосовуються власні методики моніторингу якості освіти, які спрямовані на 

дослідження процесів та характеристик стану системи освіти, результатів 

освітньої діяльності, навчально-методичного, матеріально-технічного, 

нормативно-правового, кадрового забезпечення освітнього процесу тощо. 

Разом з тим, система підготовки та підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних працівників закладів освіти потребує реформування, 

модернізації та підсилення уваги до вирішення проблем впровадження 

систем моніторингу якості, забезпечення відповідних організаційно-
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педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням запитів 

замовників освітніх послуг, роботодавців та ключових стейкхолдерів. 

Необхідність розв’язання зазначених проблем підтверджують 

дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, які проводилися за такими 

напрямами: методологічні проблеми якості освіти відображено у працях 

В. Кременя, В. Зайчука, О. Локшиної, Т. Лукіної, О. Ляшенка, О. Савченко; 

теоретичним засадам освітології присвячено роботи В. Огнев’юка, 

С. Сисоєвої; у працях О. Авраменко, І. Лупан, Л. Лутченко, Н. Пасічник 

розглянуто освітні вимірювання, які адаптовані до стандартів ЄС; 

математико-статистичні методи експертних оцінок ґрунтовно представлено 

С. Бешелєвим, Т. Лазарєвою та ін.; В. Ясвін проводить експертизу освітнього 

середовища шляхом векторного моделювання. Вагомий внесок щодо 

дослідження наукових засад управління підвищенням кваліфікації 

педагогічних працівників, принципів, змісту, закономірностей та сучасних 

тенденцій у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників зроблено 

вітчизняними вченими, зокрема В. Олійником, В. Сидоренко, В. Масловим, 

Т. Сорочан, Л. Сергєєвою.  

У працях науковців О. Дахіна, В. Кальней, О. Майорова, С. Шишова, 

Д. Уілмса та ін. досліджено напрями реалізації моніторингу в освітніх 

системах різного рівня, Т. Лукіною розглянуто питання вимірювань й 

управління якістю освіти, у тому числі, технології організації та проведення 

моніторингових досліджень якості шкільної освіти. Концепцію адаптивного 

управління представлено Школою Г. Єльникової, зокрема, визначено 

сутність, характеристику моніторингових систем, запропоновано 

кваліметричний інструментарій для оцінювання результатів діяльності 

ЗП(ПТ)О, підприємств, організацій, установ, які надають освітні послуги у 

сфері П(ПТ)О в цілому, та вимірювання якості професійної діяльності 

педагогічних працівників зокрема. У наукових працях О. Ануфрієвої, 
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Г. Данилової, Г. Єльникової, Г. Кравченко, З. Рябової та інших знаходить 

теоретичне обґрунтування та практичне впровадження кваліметричний підхід 

в управлінні освітою. Досвід моніторингу якості професійної підготовки 

випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

представлено І. Гириловською.  

Г. Аннєнкова розглядає моніторинг якості професійної діяльності науково-

педагогічних працівників як складник системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти та досліджує його теоретико-методологічні засади. У працях М. Братко, 

І. Деньковича, О. Туржанської, Л. Коробович визначені педагогічні умови 

здійснення моніторингу якості у закладах освіти. І. Денькович досліджує 

педагогічні умови моніторингу якості професійної підготовки майбутніх 

бакалаврів у сфері безпеки життєдіяльності. О. Туржанська визначає 

організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підготовки майбутніх 

учителів математики. Суттєві аспекти моніторингу навчальної діяльності в системі 

педагогічного менеджменту закладів вищої освіти представлено Л. Коробович, 

Н. Байдацькою, В. Горб, В. Вербець. Моніторингу загальноосвітньої підготовки 

учнів присвячено дослідження К. Краснянської, Л. Краснокутської.  

Проєктування автоматизованих систем моніторингу якості освіти на 

рівні закладів освіти здійснено О. Білик, Н. Височиною, Т. Коротун, 

Г. Коваль, В Міняйло, О. Середіною, О. Слабоспицькою, О. Туржанською, 

Л. Шумовою та ін. Моделювання інформаційно-аналітичних систем 

багаторівневого моніторингу якості освіти представлено добутком науковців 

В. Галіцина, В. Чекуріна, С. Острей, О. Острей. IТ-компоненти моніторингу 

якості освітнього процесу розглядаються В. Горбовим, Ю. Горбовою, 

І. Денковичем, М. Сільченко. Проєктування інформаційних систем 

моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

відображено в роботах П. Грабовського, Л. Покроєвої, З. Рябової та ін. 

Незважаючи на наявність істотних теоретико-методологічних досліджень у 

сфері забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності на засадах 
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компетентнісного підходу, концепції вимірюваної якості в освіті, упровадження 

тестових технологій в оцінюванні якості освіти тощо, проблеми методології і 

технологій моніторингових досліджень в освіті, залишаються у колі пріоритетної 

тематики наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) 

розробок Національної академії педагогічних наук України на 2018–2022 рр. 

Науковий аналіз досліджуваної проблеми в теорії і практиці 

уможливив виявлення низки суттєвих суперечностей, зокрема між:  

− соціокультурними та освітніми викликами щодо підготовки 

компетентного, кваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця у галузі 

професійної освіти та невідповідністю якості підготовки в системі 

підвищення кваліфікації вимогам роботодавців, потребам ринку праці, 

кращим міжнародним стандартам якості, зокрема, застарілість змісту, 

моделей, форм, технологій підвищення кваліфікації, відсутність 

людиноцентричного освітнього середовища для безперервного професійного 

розвитку педагога впродовж життя шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти, розвитку ключових, фахових компетентностей тощо; 

− суспільним усвідомленням необхідності розв’язання проблем, 

пов’язаних з організацією і проведенням моніторингу якості освіти на 

внутрішньому і зовнішньому рівнях, та недостатньою розробленістю його 

науково-методичного супроводу та навчально-методичного забезпечення в 

системі підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти; 

− об’єктивною потребою вивчення професійних запитів і потреб 

замовників освітніх послуг, динаміки професійного розвитку фахівців для 

забезпечення якості освіти, організації освітнього процесу на засадах 

компетентнісного підходу, досягнення конкурентних переваг як окремого 

фахівця, так і закладу зокрема, та недостатнім рівнем компетентності, 

поінформованості суб’єктів і об’єктів моніторингу щодо його практичного, 

системного здійснення і подальшого використання результатів. 



 

 

31 

Актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість у 

педагогічній теорії, потреби освітньої практики, необхідність розв’язання 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи: 

«Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України з тем: «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та 

розвитку професійної компетентності» (РК № 0117U002381, 2017–2021 рр.), 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти в умовах сталого розвитку» (РК № 0121U108611, 2021 р.). 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (протокол № 4 від 20.06.2017 р.) та 

зареєстрована на засіданні Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень 

з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 27.11.2018 р.). 

Об’єкт дослідження – моніторинг якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі професійної освіти.  

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні 

організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі професійної освіти, розробленні та експериментальній 

перевірці структурно-функціональної моделі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти. 

Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено такі завдання 

дослідження: 
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1. Систематизувати історико-педагогічний український і зарубіжний 

досвід розроблення теоретичних і методичних засад моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців. 

2. Визначити категорійно-понятійний апарат дослідження, розробити 

його тезаурус і здійснити його дефінітивне наповнення. 

3. Схарактеризувати зміст, критерії, показники якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти у безпосередній кореляції із 

сутністю, принципами, етапами моніторингу, організованого для її оцінки. 

4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити в системі 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти організаційно-

педагогічні умови моніторингу якості. 

5. На основі теоретичного аналізу й узагальнення емпіричного досвіду 

розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

структурно-функціональну модель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. 

6. Визначити й деталізувати факторно-критеріальні параметри 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців та оформити їх у 

факторно-критеріальну субмодель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. 

7. Розробити й експериментально апробувати в системі підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти авторський науково-методичний 

комплекс «Моніторинг якості підвищення кваліфікації педагогів професійної 

освіти: управлінський аспект».  

Методологічну основу дослідження становлять положення теорії 

наукового пізнання; загальнофілософські ідеї гуманістичного розуміння 

дорослого учня як активного, творчого суб’єкта професійної діяльності, 

найвищої цінності знаннєвого суспільства; загальнонаукові принципи 

об’єктивності, цілісності, усебічності вивчення явищ і процесів у їх 

взаємозв’язку і взаємозумовленості; андрагогічні принципи навчання 
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дорослих, зокрема безперервності, системності, гуманізації, варіативності, 

гнучкості, мобільності, випереджувального розвитку, індивідуалізації і 

диференціації тощо. Методологічними засадами організації та проведення 

моніторингу є компетентнісний, системний, акмеологічний, синергетичний, 

кваліметричний та інші підходи, що уможливили розгляд моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців як цілеспрямованого, поліфункціонального 

(інформаційно-аналітична, контрольно-оцінювальна, діагностична, 

коригувальна, прогностична, управлінська, кваліметрична функції), 

спеціально організованого, системного, циклічного процесу, що  дозволяє 

здійснювати на підставі об’єктивних даних підготовку компетентного, 

кваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця відповідно до вимог 

роботодавців, потреб ринку праці, кращих міжнародних стандартів якості, з 

урахуванням професійних запитів і потреб замовників освітніх послуг. 

Теоретичною основою дослідження визначено концептуальні ідеї, 

положення, викладені у фундаментальних наукових працях вітчизняних і 

зарубіжних вчених із проблем: методології якості освіти (В. Кремень, 

О. Савченко, В. Зайчук, О. Локшина, Т. Лукіна, О. Ляшенко); закономірностей 

та сучасних тенденцій у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників 

(В. Олійник, В. Сидоренко, В. Маслов, Т. Сорочан, Л. Сергєєва); реалізації 

моніторингу в освітніх системах різного рівня (О. Дахін, В. Кальней, 

В. Зінченко, О. Майоров, С. Шішов, Д. Уілмс); адаптивного управління 

(Г. Єльникова, Г. Аннєнкова, О. Ануфрієва, Г. Данилова, Г. Кравченко, 

З. Рябова); проєктування автоматизованих систем моніторингу якості освіти 

(О. Білик, Т. Коротун, О. Слабоспицька, Г. Коваль, О. Туржанська, Н. Височина, 

Л. Шумова, В Міняйла, О. Середіна); функціонування інформаційно-аналітичних 

систем багаторівневого моніторингу якості освіти (В. Галіцин, В. Чекурін, 

С. Острей, О. Острей); проєктування інформаційних систем моніторингу 

процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників (П. Грабовський, 

З. Рябова, Л. Покроєва та ін) та інші, в яких висвітлюються особливості 
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створення та функціонування систем моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених 

завдань використано комплекс взаємопов’язаних загальнонаукових методів: 

− теоретичні: аналіз і синтез – із метою виявлення сутності, 

специфіки, змістовного й процесуального складників моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти; історичний – 

для систематизації історико-педагогічного українського і зарубіжного 

досвіду з досліджуваної проблеми, розроблення типології наукових поглядів 

і підходів на зміст, структуру, принципи моніторингу якості; структурно-

функціональний аналіз – для опису груп організаційно-педагогічних умов 

моніторингу якості підвищення кваліфікації, установлення взаємозв’язку між 

ними, розроблення структурно впорядкованого складу структурно-

функціональної моделі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

у галузі професійної освіти та методики її застосування; метод 

термінологічного аналізу – для  визначення категорійно-понятійного апарату 

дослідження, кореляції базових понять, визначення їх місця в системі 

педагогічних дефініцій; контент-аналіз нормативно-правових документів у 

галузі професійної освіти; абстрагування, ідеалізації, формалізації та 

узагальнення – для систематизації і формулювання висновків, визначення 

напрямів подальшого дослідження проблеми; 

− емпіричні методи: діагностичні: Банк психолого-андрагогічних 

діагностик, що включає рефлексійні, комплексні анкети, бліц-опитування, 

тести, самотести, інтерв’ювання, бесіди, опитування, комп’ютерне 

діагностування в авторській рубриці «У фокусі моніторингу» LMS 

«Профосвіта» – для дослідження сучасного стану проблеми, готовності 

суб’єктів і об’єктів  до моніторингу якості підвищення кваліфікації; 

експертна оцінка – для визначення факторно-критеріальних параметрів 

моніторингу якості; педагогічний експеримент – для отримання емпіричних 
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даних та експериментальної перевірки ефективності організаційно-

педагогічних умов та структурно-функціональної моделі моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти; 

обсерваційні (безпосереднього та опосередкованого спостереження за 

якістю умов, якістю освітнього процесу на курсах підвищення 

кваліфікації та якістю професійної діяльності під час констатувального і 

формувального етапів експерименту, самоспостереження); методи 

математичної статистики – для обробки та узагальнення результатів 

дослідно-експериментальної роботи, встановлення залежності кількісних 

і якісних показників у контрольній та експериментальній групах від 

упровадження експериментального чинника, визначення їх вірогідності і 

достовірності, зокрема кореляційний аналіз, методи ранжування 

показників, перевірки альтернативних гіпотез за t-критерієм Вілкоксона, 

кваліметричні методи, перевірки альтернативних гіпотез за критерієм 

однорідності χ2-Пірсона. 

Для статистичної автоматичної обробки даних розроблено таблиці, 

діаграми за допомогою програм MS  Excel, Statistica SPSS. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що: 

− вперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено в 

системі підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти організаційно-

педагогічні умови моніторингу якості (нормативно-правові, матеріально-

технічні, цифрові, науково-методичного супроводу та психолого-

фасилітативні); розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено структурно-функціональну модель моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти; розкрито 

теоретичні засади моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців; 

схарактеризовано зміст, критерії, показники якості підвищення кваліфікації 

фахівців професійної освіти у безпосередній кореляції із сутністю, 
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принципами, етапами моніторингу, організованого для оцінки якості; 

визначено факторно-критеріальні параметри моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців та оформлено їх у факторно-критеріальну субмодель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти; з’ясовано структурні блоки структурно-функціональної моделі 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти: 

цільовий, методологічний, технологічний, управлінський і діагностико-

результативний у їх взаємозв’язку і взаємозумовленості; розроблено схему 

формування інформаційної бази моніторингу, адаптовану до моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців ПО; конкретизовано критерії якості 

освіти та освітньої діяльності щодо підвищення кваліфікації фахівців 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

− уточнено сутність понять «фахівець у галузі професійної освіти», 

«якість підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти»; 

«моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти», «організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців», «факторно-критеріальна субмодель моніторингу 

якості підвищення кваліфікації»; 

− подальшого розвитку набули положення щодо забезпечення якості 

підготовки компетентного, кваліфікованого, конкурентоспроможного 

фахівця професійної освіти; концептуальні засади моніторингу якості освіти 

фахівців ПО. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів 

дослідження розроблено і впроваджено в систему підвищення кваліфікації 

авторський науково-методичний комплекс «Моніторинг якості підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти: управлінський аспект», що 

включає: локальні нормативно-правові документи, які інституалізують 

моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців ПО («Положення про 
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моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у БІНПО», «Положення про 

організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти», «Положення про забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти», щорічні плани та циклограми моніторингу якості курсів 

підвищення кваліфікації), робочу навчальну програму спецкурсу «Моніторинг 

якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», авторський спецкурс 

«Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», 

цифровий інформаційно-аналітичний комплекс «Потреба у нових 

кваліфікаціях (компетентностях) у сфері  енергоефективності й 

енергозбереження в Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці (у 

рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації 

Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020–2025), авторську 

рубрику «In focus of monitoring» («У фокусі моніторингу») на LMS 

«Профосвіта». 

Основні положення і одержані результати дисертаційної роботи, 

матеріали монографій, навчально-методичних посібників можуть бути 

використані в процесі модернізації вітчизняної системи професійної освіти, 

зокрема в діяльності закладів післядипломної освіти усіх рівнів акредитації, 

навчально-методичних центрів при розробці навчальних планів, освітніх 

програм підвищення кваліфікації, кваліфікаційних вимог до професійної 

діяльності педагогів професійної освіти, а також стати підґрунтям для 

проведення теоретичних та експериментальних досліджень у галузі теорії і 

методики професійної освіти.  

Положення, висновки і рекомендації, розроблені на основі результатів 

дослідження, успішно впроваджено в практику діяльності: НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області (довідка № 13/5-372 від 23.12.2019 р.); НМЦ ПТО 

у Сумській області (довідка № 02-15/459 від 26.12.2019 р.); НМЦ ПТО у 
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Полтавській області (довідка № 01/17-599 від 18.12.2020 р.); НМЦ ПТО у 

Донецькій області (довідка № 87 від 23.03.2021 р.); НМЦ ПТО у Луганській 

області (довідка № 01/146 від 27.04.2021 р.); Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України (довідка № 01-09/315 від 29.12.2020 р.); ТОВ «Учбовий 

комбінат «ДНІПРОБУД» (довідка № 330/1 від 09.12.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що у колективній 

монографії «Створення єдиної інформаційно-комунікаційної екосистеми для 

професійного розвитку фахівців в умовах цифрової трансформації», 

опублікованій у співавторстві із В. Сидоренко, здобувачем особисто 

досліджено роль інноваційного освітньо-цифрового середовища LMS 

«Профосвіта» у забезпеченні якості освітньої діяльності на основі цифрових 

технологій у віртуальному просторі; у роботі «Plataforma «Profosvita» como 

um ambiente educacional e digital inovador para o desenvolvimento profissional 

de especialistas» (Viktoria Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, 

Anastasiia Denysova, Vira Haragirlo) особистим внеском є аналіз процедур 

моніторингу для вимірювання, відстеження та діагностування акмединаміки 

професійного розвитку фахівців професійної освіти; у науковій статті 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти 

(В. Сидоренко, А. Денисова, О. Сахно, В. Кулішов) автором розроблено 

загальну схему формування інформаційної бази моніторингу, адаптовану до 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, визначено систему 

дій щодо ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців; у цифровому інформаційно-

аналітичному комплексі «Потреба у нових кваліфікаціях (компетентностях) у 

сфері енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан та 

розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020–2025) 
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автором представлено узагальнені результати моніторингових досліджень 

потреб ринку праці в нових професіях, освітніх програмах і додаткових 

компетентностях у сфері енергоефективності, енергозбереження та 

термомодернізації. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні, методичні 

результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на 

звітних науково-практичних конференціях Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України (2007-2021), Літній школі молодого науковця ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Івано-Франківськ, 

2018), І-й Усеукраїнській міжгалузевій науковій online-школі з міжнародною 

участю «Адаптивне управління в освіті: цифрові виклики: (м. Харків, 

2020 р.), оприлюднені на науково-практичних, науково-методичних 

конференціях, спеціалізованих виставках, семінарах, майстер-класах різного 

рівня, зокрема: міжнародних: «Proceedings of the International Scientific 

Conference «Topical Issues of Science and Education» (Warsaw, Poland, July 17, 

2017); «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

неперервної освіти» (м. Біла Церква, 2017 р.); «Психолого-педагогічні 

аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (м. Біла Церква, 

2018 р.); «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

неперервної освіти» (м. Біла Церква, 2019 р.); Міжнародне науково-

педагогічне стажування (м. Пула, Республіка Хорватія, 2020 р.); «Єдиний 

освітній простір: Україна-ЄС» (м. Пула, Республіка Хорватія, 2020 р.); 

«Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства» (м. Біла Церква, 2020 р.); «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 2020 р.); 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної 

освіти» (м. Біла Церква, 2020 р.); «Інноватика в сучасній освіті: Дванадцята 

міжнародна виставка» (м. Київ, 2020 р.); «Освіта та кар’єра – 2020: 
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Міжнародна спеціалізована виставка» (м. Київ, 2020 р.); «Сучасні заклади 

освіти: Міжнародна спеціалізована виставка» (м. Київ, 2021 р.); 

усеукраїнських: «Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів 

оновлення» (м. Біла Церква, 2018 р.); «Впровадження освітніх інновацій у 

професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології» 

(м. Кропивницький, 2018 р.); «Проблеми і перспективи розвитку професійної 

компетентності працівників системи професійної освіти в умовах 

реформування освітньої галузі» (м. Біла Церква, 2019 р.); «Професійний 

розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» 

(м. Київ, 2019 р.); «Інноваційна діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

в умовах сталого розвитку суспільства» (м. Біла Церква, 2019 р.); 

Всеукраїнський телеміст з онлайн-трансляцією «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти: виклики, 

тенденції, акценти» (м. Біла Церква, 2020 р.); Всеукраїнський освітній 

коворкінг з онлайн-трансляцією, (м. Біла Церква, 2020 р.); Освітній івент 

(м. Біла Церква, 2020 р.); «Адаптивне управління в освіті: цифрові виклики: І 

Всеукраїнська міжгалузева наукова online-школа з міжнародною участю» 

(м. Харків, 2020 р.); регіональних: науково-практичні семінари: 

«Компетентнісний підхід у професійній підготовці кваліфікованих робітників 

у контексті сучасних інновацій» (м. Ужгород, 2017 р.), «Реалізація сучасних 

освітніх практик при підготовці кваліфікованих робітників» (м. Горішні 

Плавні, 2020 р.), «Реалізація перспективного педагогічного досвіду в 

професійній підготовці кваліфікованих робітників» (м. Одеса, 2020 р.), 

«Розвиток інноваційної культури педагогів у системі освіти дорослих: 

історія, теорія, практика» (м. Черкаси, 2020 р.); «Розвиток науково-

методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у сучасних 

умовах» (м. Черкаси, 2021 р.); майстер-класи: «Досвід впровадження 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

(професійно-технічної) освіти у Білоцерківському інституті неперервної 
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професійної освіти» (м. Суми, 2019 р.); «Організація моніторингових 

досліджень якості підвищення кваліфікації у контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами» (м. Дніпро, 2020 р.). 

Публікації. Основний зміст і результати дослідження висвітлено у 21 

публікації автора, із них: 1 монографія (у співавторстві), 1 стаття (у 

співавторстві) у виданні, розміщеному в міжнародній наукометричній базі 

Web of Science core collection, 8 статей у провідних наукових фахових 

виданнях України у галузі педагогіки та наукових періодичних виданнях; 7 

статей і тез у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій, 3 – 

положення, 1 – цифровий інформаційно-аналітичний комплекс. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, висновків, списку використаних 

джерел із 301 найменування (із них 26 – іноземною мовою), 6 додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 380 сторінок. Обсяг основного тексту 

викладено на 260 сторінках. Дисертація містить 25 рисунків та 20 таблиць. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

1.1. Типологія поглядів і підходів на природу і зміст якості 

підвищення кваліфікації фахівців: український і зарубіжний досвід 

 

Орієнтирами глобального розвитку й пріоритетними цілями сталого 

розвитку як світової, так і української спільноти, визначено забезпечення 

справедливої, всеохоплюючої якісної освіти та заохочення можливостей 

навчання впродовж життя для всіх категорій населення. Відтак, освіта займає 

одну з провідних позицій серед соціальних інститутів суспільства. Законом 

України «Про освіту» освіту задекларовано «державним пріоритетом, що 

забезпечує інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток 

суспільства» [194]. Засадничими принципами державної політики в освітній 

галузі України є забезпечення якості освіти, науковий характер, 

різноманітність освіти; цілісність і наступність системи освіти; сприяння 

навчанню впродовж життя тощо.  

Отже, трансформаційні процеси, що відбуваються в сучасному світі й 

українському суспільстві, зокрема цифровізація інформаційного простору, 

інтенсифікація інтеграційних процесів та розвиток безпосередньої взаємодії між 

різними інституціями тощо, зумовлюють динамічність та мобільність системи 

освіти, її інтеграцію з наукою та виробництвом, урахування соціально-

культурних пріоритетів, прозорість, оперативність у вирішенні завдань. 

Досягнення означених пріоритетних напрямів ускладнюється низкою 

проблем, конкретизованих Національною стратегією розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, які заважають забезпеченню якості освіти, 

адекватної нинішній історичній епосі, серед яких виокремлено: «недостатню 

відповідність освітніх послуг вимогам суспільства, запитам особистості, 
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потребам ринку праці, недостатню орієнтованість структури і змісту 

професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти на потреби ринку праці 

та сучасні економічні виклики недосконалість системи національного 

моніторингу та оцінювання якості освіти тощо» [192].  

Усвідомлення означених питань актуалізує потребу подальшого 

реформування освіти й створення дієвої та ефективної багаторівневої 

системи, що сприятиме забезпеченню інтенсивного розвитку, безперервності 

та якості освіти, спрямуванню освітніх перетворень на гнучке врахування 

запитів та потреб держави, особистості, роботодавців та інших 

стейкхолдерів. 

Поняття «якість» характеризується міждисциплінарністю та знаходить 

відображення у різних галузях наукового пізнання і практики: філософській, 

політичній, соціально-економічній та ін. У широкому розумінні «якість» є 

універсальною філософською категорією, що характеризує: 

1. Внутрішню визначеність предмета, яка являє специфіку, що 

відрізняє його від усіх інших. 

2. Ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його 

використання за призначенням. 

3. Ту чи іншу характерну ознаку, властивість, рису кого-, чого-небудь [219]. 

Дефініція «якість», прийнята Міжнародною організацією зі 

стандартизації ІSО, є базисом Національного стандарту України, та визначає 

якість як «ступінь, до якого сукупність власних характеристик продукції, 

процесу чи системи задовольняє вимоги споживачів та інших зацікавлених 

сторін» [67]. 

Ґрунтовний опис якості (R), як системної категорії та її часткових 

аспектів, узагальнено у формулі Ю. Андріанова, О. Субетто [1]: 

 

   (1.1) 



 

 

44 

де: 

А – якість, як сукупність властивостей (аспект властивості); 

Б – якість структурна, являє собою ієрархічну систему властивостей 

або якостей частин об’єкта (аспект структурності); 

В – якість як динамічна система властивостей (аспект динамічності); 

Г – якість, як істотна визначеність (детермінованість) об’єкта 

(процесу), що виражається в закономірному зв’язку складових елементів, 

частин й умов розвитку об’єкта (аспект визначеності); 

Д – багатогранність якості, що розкривається через систему моментів: 

властивість, структура, система, границя, цілісність, визначеність, стійкість, 

мінливість, кількість (аспект зовнішньо-внутрішньої обумовленості); 

Є – якість обумовлює одиничність об’єкта (процесу), його 

специфічність, цілісність, упорядкованість, визначеність, стійкість (аспект 

специфікації); 

Ж – якість створювана людиною (суспільством) об’єктів і процесів має 

цінність (аспект цінності). 

Дослідження якості здійснюється в межах квалітології – науки про 

якість створюваних людиною об’єктів і процесів. Відповідно до принципу 

триєдності квалітології, деталізованим О. Субетто [230], системно-

структурне уявлення квалітології розгортається у формі єдності трьох 

основних теорій – теорії якості, кваліметрії, теорії управління якістю.  

Проблема якості освіти перебуває у фокусі уваги наукової спільноти, а 

значний науковий доробок зарубіжних та вітчизняних вчених розкриває її 

різні аспекти: філософській (В. Кремень, О. Савченко, В. Зайчук, 

О. Ляшенко, В. Зінченко, О. Субетто, Ю. Андріанов та ін.), педагогічний 

(О. Ляшенко, В. Зінченко, З. Рябова Т. Лукіна), загальноуправлінській 

(С. Бабінець, Ю. Бабанський, Г. Єльникова, Л. Калініна, Т. Лукіна, 

М. Поташник, П. Щеглов та ін.), кваліметричний підхід в управлінні освітою 

(С. Архангельський, О. Ануфрієва, В. Беспалько, Г. Данілова, Г. Єльникова, 
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З. Рябова), дослідження системи освіти як складника соціально-

управлінського сектору сфери послуг, де ключовим конструктом визначено 

«освітні послуги» (А. Зайцев, М. Кадемія, В. Кручилин, В. Кучеренко) тощо.  

Як зазначає Т. Лукіна, якість освіти характеризується багатомірністю, 

багатоаспектністю та багатопараметричністю [69]. Здійснений нами аналіз 

розвідок учених та концептуального термінологічного апарату якості освіти 

свідчить про відсутність її однозначного тлумачення в сучасній науковій 

літературі. Отже, зважаючи на важливість питання якості освіти для 

формування наукового глосарію нашого дослідження, воно потребує 

ґрунтовного розгляду та опису. Варто взяти до уваги застосування принципів 

квалітології у площині дослідження якості освіти та виокремити такі напрями 

[147; 155; 230]: 1) загальна теорія якості освіти – формування достовірного 

наукового знання про сукупність визначених об’єктів, методів пояснення та 

передбачення явищ і процесів даної предметної області, визначення 

основних теоретичних компонентів загальної теорії якості (понятійно-

категорійний апарат, концептуальної схеми, логіко-математичний апарат, 

загальні закони і сфери їх застосування); 2) по лінії кваліметрії – 

вимірювання, оцінювання якості освіти, кваліметрічного шкалювання, 

визначення методів і моделей оцінки, показників і критеріїв якості; 

3) управління якістю – вплив на процеси становлення, забезпечення, 

підтримки розвитку (поліпшення) якості об’єктів (процесів) в їх життєвому 

циклі та організації зворотного зв'язку (контроль, оцінка, аналіз) згідно зі 

сформованими цілями, нормами, доктриною.  

У низці нормативних документів, зокрема Законах України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на 

період до 2027 року, Постанові КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників», Наказах МОН України 
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«Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» тощо, 

розмежовані поняття «якість освіти» та «якість освітньої діяльності». Так, у 

Законі України «Про освіту», термін «якість освіти» визначено як 

«відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, 

відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх 

послуг» [194]. 

З іншого боку, якість освіти розглядається як «комплекс характеристик 

освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне 

формування компетентності та професійної свідомості. Це певний рівень 

знань і вмінь, розумового, фізичного й морального розвитку, якого досягли 

випускники освітнього закладу відповідно до запланованих цілей навчання і 

виховання» [271]. 

У дослідженнях ЮНЕСКО [287; 300; 301] «якість» витлумачується у 

єдності принципів: необхідності відповідності стандартам, рівності доступу до 

освіти та результативності, а також належного дотримання індивідуальних прав.  

Рамки ЮНЕСКО щодо змінних якості освіти мають п’ять вимірів:  

− характеристика здобувача освіти: здібність, наполегливість, 

попередні знання, бар’єри для навчання тощо;  

− контекст: ресурси для освіти, національні стандарти, вимоги ринку 

праці, соціально-культурні та релігійні фактори та інші; 

− забезпечення входів (умов), а саме: навчальні матеріали, 

інфраструктура та обладнання, людські ресурси; 

− викладання та навчання: час, методи навчання, оцінювання тощо; 

− результати: навички, цінності. 

У резюме європейських дискусій із стандартів якості в освіті [290; 291; 

292] зазначається, що освіта є складною системою, що вимагає цілісності з 

національними рамками. Стандарти якості повинні застосовуватися до 

державного та приватного сектору освіти, а також підкріплюватися 

всебічним регуляторним режимом. 
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Поняття «якість» може набувати різних значень залежно від: по-перше, 

інтересів різних груп або зацікавлених сторін у сфері освіти, по-друге, 

дослідницького підходу – залежно від того, вивчаємо якість процесу, результату 

чи системи; по-третє, визначення сутнісних ознак академічного світу, які потрібно 

оцінювати; по-четверте, часового періоду розвитку освіти [127, с. 70]. 

Представники контекстуального підходу (І. Берлін, Т. Лукіна, 

О. Локшина, О. Ляшенко, О. Слюсаренко та ін.) при дослідженні проблеми 

якості освіти розглядають її в контексті визначень сучасності як плинної 

цілісної складності в ситуації глобальних трансформацій. Визначальною 

рисою сучасності названо безпрецедентний соціальний динамізм, який 

актуалізує потребу пошуку нових стратегій мислення і моделей освітнього 

процесу [223, с. 66]. Т. Лукіна вказує, що «якість освіти відбиває розвиток 

системи освіти і суспільства в певний період та змінюється із часом залежно 

від вимог особистості, суспільства і держави» [69]. Академік О. Ляшенко у 

своїх наукових розвідках витлумачує «якість освіти» як «багатовимірну 

модель соціальних норм і вимог до особистості, освітнього середовища, в 

якому відбувається її розвиток, та системи освіти, яка реалізує їх на певних 

етапах навчання людини» [127, с. 229]; узагальнений показник розвитку 

суспільств у певному часовому вимірі [125; 126]. 

І. Берлін також характеризує «якість вищої освіти» як багатовимірну, 

багаторівневу і динамічну концепцію, яка контекстуально співвідноситься з 

моделлю освіти, когерентна її місії та цілям, а також конкретним стандартам 

у межах даної системи, програми або дисципліни.  

Згідно з поглядами Н. Москаленко, І. Шайдур, І. Потай, та ін., «якість 

освіти – це узагальнений показник розвитку суспільства в певному часовому 

вимірі, тому його треба розглядати в динаміці тих змін, що характеризують 

поступ держави в контексті світових тенденцій» [218]. 

Т. Лукіна [69] характеризує два підходи щодо визначення сутності 

якості освіти: нормований та управлінський. У межах нормованого підходу 
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(К. Ісікава, В. Нуждін, В. Кальней, В. Панасюк, М. Поташник, Н. Селезньова, 

С. Шишов та ін.) сутність якості освіти аналізується з позиції задоволення 

потреб та досягнення певних норм, стандартів, цілей (особистості, 

суспільства, держави), які нормативно затверджені відповідними 

документами.  

Л. Сергеєва зазначає, що «якість освіти, як система достовірних знань 

про процеси освіти (управління, організації, зв’язки, проектування, 

програмування, переорганізації тощо), потребує введення логістики, як 

одного з найбільш успішних механізмів управління, що дають змогу 

синхронізувати діяльність елементів педагогічної системи освітньої установи 

і знизити ризик неефективного використання освітніх ресурсів» [209]. 

Г. Плисенко [173] зауважує, що погляди споживача і виробника 

освітньої послуги часто не збігаються, отже, якість у відносному значенні 

необхідно розглядати у двох аспектах: відповідність державному стандарту і 

відповідність бажанням і потребам споживачів освітньої послуги. 

Також варто визначити інший ракурс подвійності цільових орієнтацій 

якості освіти, що полягає, з одного боку, в тому, що присутні особисті цілі, 

як задоволення потреб споживачів освітніх послуг, з іншого – професійні 

цілі, як відповідність вимогам до компетентності фахівця. 

Представники соціологічного підходу дослідження якості освіти 

(Ю. Єрастова, В. Полянського, В. Чепак, С. Щудло та ін) враховують 

«соціоцентричні, людиноцентричні та культуроцентричні виміри» якості освіти, а 

також потреби та очікування суспільства в цілому. Відтак, В. Полянський [180, 

с. 69] характеризує якість освіти через її «здатність задовольняти соціальні 

потреби у формуванні та розвитку особистості в аспекті її навченості, вихованості, 

відбиття соціальних, культурних, фізичних якостей». С. Щудло [265, с. 56] 

пропонує авторське тлумачення якості освіти «як інтегральної конвенційної 

характеристики освітнього процесу та його результатів, що виражає ступінь їхньої 

відповідності очікуванням суб’єктів освітнього процесу, – від окремого індивіда 
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до суспільства загалом». Якісною, отже, ми можемо визначати ту освіту, яка 

максимально відповідає встановленим і перспективним вимогам усіх 

суб’єктів освітнього процесу.  

В. Бадер і А. Андрющук [10, с. 1] розкривають сутність якості освіти з 

позиції діяльнісного підходу як ступінь відповідності результатів розвитку 

студентів наприкінці вікового періоду можливостям для розвитку, які 

містяться в культурі. Інтегральний критерій якості професійної освіти вчені 

визначають як рівень здатності людини до самореалізації в трудовій 

діяльності. 

У фундаментальному науковому дослідженні НАПН України «Світоглядні 

пріоритети гуманізації вищої освіти» [205] розкрито системну організацію якості, 

її іманентну дихотомію, два принципово відмінних рівня існування: мінімально 

достатній і максимально досконалий. Якісний дуалізм (якість-визначеність вищої 

освіти і якість-відповідність кращим очікуванням людини) зумовлює два підходи 

до досягнення якості – її забезпечення (порогове убезпечення від неякості) та 

вдосконалення (підвищення до топових зразків), два види мотивації – 

зобов’язання виконання мінімуму і заохочення прагнення до максимуму, дві 

культури якості – мінімально необхідної та максимально конкурентної, два 

принципово різних механізми оцінювання якості – акредитаційний (оцінювання 

по-мінімуму) і рейтинговий (оцінювання по-максимуму). 

Я. Яхнін [273, с. 16] формулює комплекс проблем при системному 

дослідженні якості освіти, що охоплює: а) з’ясування сутності базових 

понять якості освіти (її означення, структурні компоненти, властивості, 

критерії і норми тощо); б) визначення процедур і показників оцінювання 

якості освіти (як освітнього процесу, його результату і функціональної 

системи); в проведення моніторингу і прийняття управлінських рішень з 

метою забезпечення встановлених норм якості освіти на всіх її рівнях. 

Н. Батечко [13, с. 7; 12] характеризує поняття «якість освіти» з позицій 

інтегрування системного та синергетичного підходів як відкриту, нелінійну 
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систему, для якої притаманні цілісність, відкритість, емерджентність, 

міждисциплінарність, цілеспрямованість та інші аспекти. У свою чергу, означена 

складна система (якість освіти), поєднує організаційну структуру, методики, 

процеси і ресурси необхідні для функціонування системи освіти з метою її 

відповідності вимогам та соціальним нормам, державним освітнім стандартам. 

Науковці А. Новиков та Д. Новиков витлумачують «якість освіти» 

одночасно як результат і процес, відтак «оскільки кореневе поняття «освіта» 

поширюється і на «освіту» як результат (освіченість), і на «освіту» як 

освітній процес, що дозволяє отримати необхідний результат, то і поняття 

«якість освіти» відноситься і до результату, і до процесу» [156].  

О. Слюсаренко [223, с. 66] зазначає, що якість освіти в Україні 

розглядається здебільшого як триєдиний статус-кво: 1) якості освітнього 

середовища; 2) якості реалізації освітнього процесу; 3) якості результатів 

освітнього процесу. Наприклад, Н. Бутова [26] тлумачить «якість освіти» як 

збалансовану єдність якості умов, якості освітнього процесу і якості результату, 

відповідність освітньої системи цілям, потребам і соціальним нормам 

(стандартам) освіти. 

У цьому розумінні С. Мудра [146, с. 23] виділяє середовищно-

компетентнісний підхід до якості освіти, який синтезує якості освітнього 

середовища (якість ресурсів і процесів) та якості результатів у відповідності 

до місії та соціального замовлення, які є системоутворювальними факторами. 

Академік С. Батишев підкреслює, що якість освіти – інтегральна 

характеристика освітньої процесу та його результатів, що виражає міру їх 

відповідності [198, с. 435]. 

Вчені із Киргизстану С. Калдибаєв та А. Бейшеналієв [93] розглядають 

якість освіти як взаємопов’язану структуру з трьох головних компонентів: 

якість результату, якість процесу, якість умов. Проте, усвідомлюючи 

динамічність категорії «якість», її еволюційну природу, науковці 

обґрунтовують спіралеподібний (взаємо-зворотній) процес розвитку системи 
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освіти з метою підвищення її якості. Оскільки оцінка якості результату 

зумовлює зміну якості умов і якості процесу, або ж оцінка якості процесу 

обумовлює розвиток якості умов і впливає на якість результатів. 

За маркетинговим підходом (С. Мудра [146, с. 23]), у контексті дослідження 

системи освіти як складника соціально-управлінського сектору сфери послуг 

суттєвим для розуміння природи якості освіти є введення терміну «освітня 

послуга». У Законі України «Про освіту» термін «освітня послуга» визначено як 

«комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором 

дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на 

досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання» [194]. 

У розвідці «Управління розвитком професійного навчального закладу: 

праксеологічні засади» сформульовано поняття «якість освіти» у термінології 

міжнародного стандарту ISO 9000 «як сукупність властивостей і 

характеристик освітнього процесу, які надають їм здатність задовольняти 

освітні потреби споживачів освітніх послуг» [210, с. 34]. М. Кадемія [92, 

с. 162] розглядає якість освіти як сукупність споживчих властивостей 

освітньої послуги, що забезпечує можливість задоволення комплексу потреб 

з усебічного розвитку особистості учня (студента).  

Відтак, аналіз надання освітніх послуг закладами освіти розглядається 

через призму забезпечення конкурентоспроможності, завоювання стійких 

позицій на ринку праці та здатність задовольняти попит і очікування 

споживачів. Дослідниця Г. Плисенко [173] підкреслює, що 

конкурентоспроможність визначається конкурентними перевагами, та 

поділяє їх на «зовнішні» і «внутрішні». «Зовнішня» конкурентна перевага – 

заснована на відмінних якостях освітньої послуги, яка утворює цінність для 

споживача шляхом скорочення витрат або підвищення ефективності. 

Зовнішня конкурентна перевага збільшує «ринкову силу» ЗВО в тому сенсі, 

коли вона може змусити ринок прийняти ціну освітньої послуги вище, ніж у 



 

 

52 

пріоритетного конкурента, який не забезпечений відповідними 

розпізнавальними атрибутами. 

Узагальнюючи визначення, Т. Лукіна формулює якість освіти «як 

відповідність стандарту та нормі; володіння характеристиками повної 

відповідності стандарту та рівням досягнення бажаних результатів; результат 

і якість освітнього процесу, якість і цінність засобів досягнення цілей, якість 

умов; фізичне та духовно-психологічне здоров’я, загальна культура, інтелект, 

ціннісні орієнтації та багато іншого; загальне знання про ефективність 

конкретної освітньої системи; сукупність важливих властивостей і 

характеристик результатів освіти, які здатні задовольнити її споживачів» 

[126]. 

Зарубіжні вчені наголошують [275; 276; 290, c. 5; 299], що освіта існує 

в динамічній екосистемі та визначають низку чинників впливу на якість 

освіти, а саме: 

− рівень підготовки та розвитку педагогів; 

− відповідна освітня програма, орієнтована на здобувачів освіти / 

дружня педагогіка та матеріальні ресурси, що підтримують як навчальні 

досягнення, так і особистий розвиток; 

− гнучкість адаптації до сучасних навчальних потреб (наприклад, 

відповідних знань та навичок, таких як комп’ютерна грамотність); 

− наявність позитивних зразків для наслідування; 

− наявність інфраструктури та доступ до неї; 

− рівний та інклюзивний доступ; 

− безперервність та стабільність освітнього середовища; 

− стандарти забезпечення якості та комплексні регуляторні режими; 

− співвідношення розміру класу / кількості студентів та викладачів; 

− умови праці педагогів, включаючи належну компенсацію та 

наявність ресурсів; 
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− зв’язок між освітою та поточними (майбутніми) економічними 

потребами; 

− сталі інвестиції в освіту (включаючи достатню винагороду для 

педагогів та інвестиції в ресурси); 

− включення всіх зацікавлених сторін (забезпечення якості освіти є 

колективною відповідальністю всіх: здобувачів освіти, батьків, педагогів, 

уряду, контролювальних органів, установ та громад). 

Оцінка якості освіти лежить у площині досліджень кваліметрії, 

кінцевою метою якої є «розроблення і вдосконалення методик, за допомогою 

яких може бути виражена на практиці якість конкретного оцінюваного 

об’єкта одним числом, що характеризує ступінь задоволення певним 

об’єктом громадської чи особистої потреби» [64]. 

Термін «кваліметрія» вперше ввели в науковий обіг Г. Азгальдов, 

А. Глічев, В. Панов, М. Федоров та ін. у статті «Кваліметрія – наука про 

вимірювання якості продукції», яка була опублікованої в журналі «Стандарти 

і якість» (№ 1 за 1968 г.). Теорія педагогічних вимірювань має глибокий 

генезис та спочатку сформувалась як наукова школа кваліметрії людини і 

освіти (засновники О. Субетто, Н. Селезньова). У подальшому 

кваліметричний підхід до якості освіти представлено роботами 

С. Архангельського, В. Беспалька, Н. Тализіної, Є. Яковлєва та ін.  

Педагогічна кваліметрія, як зазначають Є. Яковлєв та Н. Яковлєва [272, 

c. 90], – галузь наукового знання щодо застосування методів кваліметрії для 

оцінки психолого-педагогічних об’єктів… має безпосереднє відношення до 

таких наук, як: педагогіка, психологія, соціологія, математика і кібернетика. 

Теоретичне і практичне обґрунтування кваліметричного підходу в 

управлінні освітою знаходить відображення в працях вітчизняних учених 

О. Ануфрієвої, Г. Данилової, Г. Дмитренка, Г. Єльникової, В. Медвідь, 

З. Рябової, Л. Покроєвої та інших. 
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У загальному визначенні, оцінка якості освіти – міра якості освіти 

(освітніх систем, освітнього процесу, випускника освітнього закладу і т.д.), 

співвіднесена з нормою якості освіти (освітніх систем, освітнього процесу, 

випускника освітнього закладу і т.д.) в певній кваліметричній шкалі [230, 

с. 141]. 

Відтак, оцінка рівня якості повинна бути спрямована на дослідження 

суб’єктів та об’єктів оцінки, критеріїв і показників якості, з’ясування 

способів, методів оцінювання показників.  

Дослідження якості освіти (системи оцінок) академіки О. Новіков, 

С. Батишев [155; 198] спрямовують на оцінювання якості освіти з боку 

зовнішнього та внутрішнього середовища, тобто оцінки споживачів освітніх 

послуг і внутрішньої оцінки якості в самій системі освіти, у розрізі елементів 

системи освіти (органи управління освітою, освітні установи, освітні 

програми, особи, які навчають і навчаються) і суб’єктів (особистість, 

виробництво, суспільство, держава, система освіти). 

Відповідно до структурної моделі якості освіти (за Т. Лукіною [123]), 

оцінюванню підлягають показники якості освітніх процесів, технологій, 

ресурсного забезпечення, змісту освіти та освітніх програм, професійної 

підготовки і кваліфікації педагогічних кадрів, управлінській технологій, цілей і 

норм з якості в освіті, організаційних структур, системи моніторингу, механізмів 

фінансування тощо. Зовнішня якість освіти розуміється як рівень підготовки 

випускників, які мають реалізувати завдання, що висуває суспільство. 

Дослідниця І. Аннєнкова серед критеріїв виокремлює такі 

взаємодоповнювальні аспекти оцінки якості освіти, а саме: «гарантоване 

виконання базових стандартів і еталонів; досягнення поставлених цілей на 

різних етапах навчання (на вході, у процесі й на виході); здатність 

задовольняти попит і очікування споживачів освітніх послуг тощо» [5].  

Уточнюючи зміст поняття «оцінка якості освіти», О. Субетто зазначає, 

що «оцінка якості організовується як найважливіша функція управління і 
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моніторингу якості освіти (забезпечення нормами якості освіти) з урахуванням 

рангу освітніх систем і ступенів безперервної освіти» [230, с. 141] 

В основу теорії управління якістю в освіті покладено основні 

положення загальної теорії управління, які відображено у кібернетиці, 

загальній теорії систем, теорії організацій тощо. Під управлінням якістю 

освіти, зазначає С. Трапицин [135], слід розуміти цілеспрямований і 

безперервний вплив на процеси і умови освітньої діяльності, що забезпечує 

досягнення результатів освіти, які найкраще відповідають потребам 

різноманітних груп споживачів.  

Подібне визначення змісту управління якістю в освіті надано 

Н. Селезньовою [208], М. Поташником [182], Н. Панасюк та ін. 

С. Трапицин [135] зазначає, що для ефективної організації процесу 

управління якістю освіти необхідно, щоб були чітко визначені основні 

категорії управління, що дозволяють краще усвідомити й організувати весь 

процес, а саме: мета управління – досягнення необхідного рівня якості 

освіти. Йдеться про те, який рівень якості та сукупність властивостей і слід 

визначити, а потім досягти, щоб дана сукупність і даний рівень в 

максимальному ступені відповідали встановленим вимогам. Суттєвий вплив 

на ефективність означеного процесу мають функції, методи, принципи 

управління якістю та управлінські відносини, тобто відносини субординації 

(підпорядкування) і координації (співробітництва). Отже, зміст відносин 

позначається ступенем централізації і децентралізації функцій і задач 

управління якістю та базується на поєднанні єдиноначальності, 

колегіальності, активності учасників освітньої діяльності, на економічних, 

моральних і матеріальних стимулах. 

Забезпечення досягнення і збереження заданого рівня якості освіти 

покладається на суб’єктів управління (керівні кадри всіх рівнів). Об’єктом 

управління (якість системи освіти, якість освітнього процесу та якість результатів 

освіти) може виступати або вся сукупність властивостей системи (процесу, 
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результату), або якась їх частина або окрема властивість. На заувагу Т. Лукіної, 

«якість освіти як об’єкт управлінського впливу розглядається одночасно із 

позицій якості освітньої системи, якості освітнього процесу (як процесу 

споживання наданих освітніх послуг) та якості особистості випускника як 

результату діяльності освітньої системи за показниками його освіченості та 

сформованості суспільно значущих цінностей» [122]. У свою чергу, система 

управління якістю може бути представлена у вигляді послідовних етапів циклу 

Е. Демінга – PDCA [278] (від англ. «Plan – Do – Check – Act» - плануй, виконуй, 

перевіряй, дій) як циклічно повторюваного процесу прийняття рішення.  

Суттєве методологічне значення для теорії та практики управління 

якістю освіти має концепція TQM – Total Quality Management (загальне 

управління якістю), яка реалізована в міжнародних стандартах якості ISO 

серії 9000: 2000 [115]. 

Підхід, що ґрунтується на управлінні до забезпечення якості вищої 

освіти, запропоновано американськими вченими Д. Брауном (J. Brown), 

М. Курзвейлом (M. Kurzweil), В. Притчеттом (W. Pritchett) [286]. У підході, 

заснованому на управлінні, установи документують власні цілі щодо 

результатів та планів їх досягнення за умови постійного стороннього 

моніторингу прогресу по досягненню цілей та якості реалізації планів та 

процесів, а також досягнення стандартних мінімальних порогових 

показників. Вся оцінка контекстуалізована та порівняна з досвідом 

ефективних організацій освітньої галузі. При ефективному впровадженні 

такий підхід відсіває найслабкіших виконавців, заодно стимулюючи та 

сприяючи іншим установам переглядати та постійно вдосконалювати свої 

процеси та результати. 

Ключовими завданнями розбудови та функціонування системи освіти є 

максимальне врахування потреб та очікувань ключових стейкхолдерів, 

здійснення низки заходів, спрямованих на гарантування постійного та 
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послідовного підвищення якості освіти, сприяння розвитку культури 

формування якості освіти. 

Таким чином, здійснений аналіз дає змогу дійти висновку, що якість 

освіти як філософську категорію характеризують певні риси, ознаки, 

внутрішню визначеність, які розкривають специфіку явищ і процесів даної 

предметної області; як політична категорія якість освіти визначає поступ 

держави в контексті світових освітніх тенденцій та її розвиток у певному 

часовому вимірі; соціальна категорія якості освіти відображає 

«соціоцентричні, людиноцентричні та культуроцентричні виміри» та ступінь 

задоволення потреб споживачів освітніх послугах. Як категорія управління 

якість освіти представляє скоординований процес впливу на освітню систему 

в цілому та її окремі елементи з метою досягнення необхідного рівня якості 

освіти. Педагогічна категорія якості досліджує структуру, процеси, ресурси, 

результат освітньої системи, методики та моделі оцінки, показники та 

критерії якості.  

Перелік підходів до дослідження проблеми якості освіти відрізняється 

різноманітністю, зокрема, виділяють контекстуальний, соціально-маркетинговий, 

нормований, системний, управлінський, кваліметричний, середовищно-

компетентнісний та ін., що зумовлено складністю та багатоаспектністю означеної 

категорії і необхідністю вивчення їх з різних боків.  

Подальша експлікація понять «якість освіти», «оцінка якості» та 

«управління якістю» в контексті нашого дослідження та формування 

понятійно-категорійного апарату моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі професійної освіти неможлива без з’ясування ролі 

акмепрофесіогенезу педагога в системі безперервної освіти. 

Не залишає сумніву і той факт, що у сучасних умовах браку 

кваліфікованої робочої сили для подальшого забезпечення кадрового 

потенціалу України особливої уваги потребує саме розвиток професійної 

освіти. Концептуальними нормативними актами щодо реалізації державної 
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політики у галузі ПО [186] та П(ПТ)О [196] визначено суперечності, які 

потребують вирішення, зокрема, між суспільним запитом на 

висококваліфікованих педагогічних працівників, перспективами розвитку 

суспільства, глобальними технологічними змінами та існуючою системою 

педагогічної освіти, а також рівнем готовності / спроможності сучасних 

педагогічних працівників до сприйняття та реалізації освітніх реформ в 

Україні; невідповідністю підготовки кваліфікованих кадрів потребам особи, 

національної економіки та суспільства тощо та вбачають напрямками їх 

вирішення проведення комплексної реформи системи педагогічної освіти; 

безперервний професійний та особистісний розвиток педагогічних 

працівників, формування змісту П(ПТ)О на компетентнісній основі; 

збільшення в освітніх програмах питомої ваги практичної підготовки для 

забезпечення якості П(ПТ)О; впровадження внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти та системи зовнішнього забезпечення якості 

освіти; модернізацію освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, 

доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу; 

удосконалення системи підготовки педагогічних працівників у сфері П(ПТ)О 

із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників 

виробництва та сфери послуг; запровадження мотиваційних механізмів 

стимулювання професійної діяльності та розвитку педагогічних працівників 

тощо.  

Необхідність заповнення означених методологічних прогалин, спрямовує 

науковий пошук вчених на вдосконалення системи післядипломної педагогічної 

освіти як в цілому, так і галузі підвищення кваліфікації, диверсифікацію та добір 

оптимальних моделей, форм та видів підвищення кваліфікації, апробацію та 

впровадження перспективного педагогічного досвіду. 

Різні аспекти у системах підвищення кваліфікації працівників 

розглянуті в працях Г. Кравченко, В. Маслова, В. Максимової, В. Олійника, 

В. Гравіта, В. Сидоренко, Т. Сорочан та ін.  
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У нормативно-правових актах дефініція поняття «підвищення кваліфікації» 

визначена «як набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих 

компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань» [194].  

Теоретична систематизація знань щодо поняття «підвищення 

кваліфікації» надає широке коло тлумачень в освітянських словниках. Так, у 

«Термінологічному словнику з основ підготовки наукових та науково-

педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти» наведено кілька 

означень даного поняття: 1) підвищення кваліфікації – навчальна діяльність, 

спрямована на вдосконалення, формування готовності працівника до 

виконання більш складних трудових функцій. Передбачає освоєння нових 

загальнотеоретичних і спеціально технологічних знань, розширення спектра 

вмінь і навичок, поглиблення розуміння зв’язку між наукою і технологією. 

Одна із форм освоєння прогресивного досвіду, метою якої є підвищення 

ефективності праці; 2) підготовка, мета якої полягає в удосконаленні й 

розвитку набутих раніше знань і навичок; 3) вид додаткової професійної 

освіти, відновлення і поглиблення отриманих раніше професійних знань, 

удосконалювання ділових якостей працівників, задоволення їх освітніх 

потреб, пов’язаних із професійною діяльністю; 4) набуття особою здатностей 

виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності [240].  

В «Енциклопедії освіти» за редакцією В. Кременя, підвищення 

кваліфікації фахівців визначається, «як збільшення міри усвідомлення 

фахових задач і завдань та способів їх розв’язання в певній галузі 

продуктивної діяльності: усвідомлення, пізнання, освоєння вище за 

попереднє, процес висхідного руху ступеня фахової підготовленості» [69]. 

В. Швидун [259, с. 2], аналізуючи поняття «післядипломна педагогічна 

освіта» в контексті інтеграції освітніх систем, зазначає, що зважаючи на 

багатоаспектність підходу до підвищення кваліфікації, європейські науковці 

виокремлюють вузьке й широке трактування даного поняття. У більшості 

випадків перше стосується навчання людини з метою здійснення 
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педагогічної діяльності (роботи вчителем, викладачем) та здатності 

адекватно реагувати на модернізацію системи освіти (оновлення навчальних 

програм, запровадження нових дисциплін, використання інтерактивних 

технологій навчання).  

Широке трактування, на яке орієнтується більшість європейських 

дослідників у визначенні цілей та завдань післядипломної педагогічної 

освіти, розглядається в контексті реалізації принципу «навчання впродовж 

життя», або «безперервного навчання», тобто передбачається бажання та 

здатність учителя продовжувати підвищувати свій професійний, методичний 

рівень протягом усього періоду педагогічної діяльності. 

У цьому розумінні знаходить свій вияв аналіз стратегій підвищення 

кваліфікації для професійного розвитку вчителів в Європі, проведений 

Н. Постригач [70, с. 165–166], яка зазначає, що неперервний професійний 

розвиток і підвищення кваліфікації – (in-service education and training, INSET) 

є термінами, які, як правило, закордонними вченими використовуються як 

взаємозамінні. Зазвичай, вони застосовуються для охоплення широкого 

спектру заходів, спрямованих на сприяння у навчанні практикуючих 

вчителів… Діяльність в галузі підвищення кваліфікації через стратегію 

INSET згрупована під такими заголовками: 1) професійна освіта, яка означає 

розширення й поглиблення теоретичних точок зору вчителя за допомогою 

поглибленого вивчення; 2) професійна підготовка, розвиток знань і навичок, 

які мають пряме застосування у повсякденній праці; 3) професійна 

підтримка, заходи, спрямовані на розвиток досвіду на робочому місці і 

продуктивність. 

Підвищення кваліфікації, на думку А. Кузьмінського, слід розуміти «як 

освоєння фахівцем нових професійних знань, умінь та навичок для 

поступального розвитку професійного становлення, набуття здатності 

виконувати сукупність обов‘язків та завдань у межах спеціальності» [114]. 
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В. Химинець [255], розширює зміст терміну підвищення кваліфікації, 

акцентуючи увагу не лише на процесі професійного, а й на особистісного 

зростання педагога, коли він виступає в ролі активного суб’єкта практичної 

діяльності, в якій реалізуються його творчі плани, вміння й навички і 

неперервно зростає фахова конкурентоспроможність як на внутрішньому, так 

і на зовнішньому освітньому ринках. 

Таким чином, підвищення кваліфікації як складова післядипломної 

педагогічної освіти спрямоване на: 1) перебудову свідомості педагогів та 

орієнтацію їх на нове професійне мислення, в основі якого є творчість і 

цінності особистості; 2) вирішення конкретних проблем педагогів щодо 

розвитку професійної майстерності; 3) розвиток креативно-аналітичного 

мислення з аксіологічним спрямуванням; 4) предметно-професійне 

самовдосконалення, що пов‘язане з поглибленням, удосконаленням та 

оновленням професійних знань і вмінь [3, с. 289]. 

Отже, сучасна парадигма підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

як безперервного процесу орієнтована на таку освіту, результат якої спонукає 

педагогів, що навчаються, до переосмислення системи цінностей (цінностей 

досягнення цілей, цінностей процесу отримання продукту (знань), цінностей 

саморозвитку), а викладачів — розглядати систему підвищення кваліфікації як 

інтегровану цілісність, основна увага якої концентрується на залучення слухачів 

до пошуку засобів і способів розв’язання реальних професійних проблем, що 

приводить до визначення цілей, функцій та видів педагогічної діяльності 

викладачів ІППО та встановлення їх взаємозв’язку [111, с. 61]. 

Також, Г. Кравченко звертає увагу на гнучкість системи підвищення 

кваліфікації та вказує на оперативність у реагуванні на вимоги й запити 

суспільства та забезпечення зростання фахової компетентності педагогів. Відтак, 

«підвищення кваліфікації — це здобуття додаткових знань з базового фаху й 

удосконалення фахових умінь на підставі осмислення власної діяльності та 

співвіднесення її результатів із запитами сучасного соціуму» [111, с. 117]. 
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Дослідницею Н. Євтушенко здійснено аналіз та узагальнення сучасних 

наукових поглядів на підвищення кваліфікації як системне явище. Означене 

сприяє його вивченню, як «організованого об’єкта, що здійснює управління 

процесом передачі й засвоєння передового педагогічного досвіду, взаємодію 

між різними взаємопов’язаними структурними компонентами, об’єднаними 

однією освітньою метою розвитку індивідуальності й особистості вчителя; 

складної неперервної змінної системи управління, що вирішує освітньо-

виховні завдання професійного вдосконалення вчителів, за допомогою якої 

досягаються педагогічні цілі, а саме приведення професійних знань, умінь та 

компетентностей фахівців у відповідність до потреб і вимог сучасного 

суспільства» [71]. 

У даному контексті, В. Олійник зазначає, що під системою підвищення 

кваліфікації доцільно розуміти систему соціального типу, котра є частиною 

післядипломної освіти, генеральною метою якої є «створення оптимальних 

умов виконання замовлення суспільства на рівень і якість (професіоналізм, 

культура, здібності) підготовки кваліфікованих кадрів» [161, с. 19]. 

Також вчений зазначає, що будь-яка система підвищення кваліфікації 

характеризується за трьома показниками, а саме: базовими, педагогічними, 

організаційними (рис. 1.1). Базові показники характеризують цілі, завдання, 

принципи, функції систем підвищення кваліфікації. Педагогічні показники 

визначають основні параметри освітньої діяльності в системі підвищення 

кваліфікації, а саме: форми навчання та організації навчального процесу; 

освітні стандарти; наукове, нормативне, дидактичне, методичне, 

інформаційне, кадрове забезпечення та ін. Організаційні показники 

характеризують структуру та рівні системи, порядок комплектації, управління, 

фінансування, матеріально-технічного забезпечення тощо. Особливу 

значущість при цьому має юридичне оформлення системи як цілісної 

структури та нормативне забезпечення її функціонування та розвитку [162].  
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Рис. 1.1 Система підвищення кваліфікації 

(за В. Олійником [162]) 

 

Розуміння підвищення кваліфікації як педагогічної системи спонукає нас до 

розгляду її системоутворюваних елементів (цілі, зміст, суб’єкти та об’єкти, форми, 

методи, засоби), організаційної структури, меж та чинників впливу, динаміки 

розвитку тощо. В цілому ми поділяємо думку В. Прошкіна [199, с. 9–10], який 

характеризуючи структуру педагогічної системи, виділяє: цільовий компонент 

(мета, завдання, результат); суб’єкт-об’єктний компонент (викладачі та студенти, 

їх взаємодія в контексті реалізації об’єкту дослідження); змістовий компонент 

(форми та методи педагогічного процесу) та технологічний компонент 

(педагогічна технологія реалізації різних форм і методів педагогічного процесу).  

До специфічних особливостей післядипломної педагогічної освіти, в 

тому числі підвищення кваліфікації, можна віднести: контингент (із 

урахуванням віку, життєвого й професійного досвіду того, хто навчається), 

при цьому варто зазначити, що атрибутивною ознакою є те, що здобувач 
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освіти може багаторазово входити в систему освіти в якості того, хто 

навчається і, відповідно, виходити з неї в якості навченого, що в свою чергу 

потребує реалізації особистісно-орієнтованого підходу в роботі з дорослими 

учнями, що припускає право на самостійний вибір мети, цінностей і засобів 

освітньої діяльності; практичну та професійну спрямованість навчання; 

структуру та зміст навчання, вибір засобів навчання, що відповідають 

поставленому завданню й можливостям контингенту; взаємообмін, 

взаємозбагачення досвідом у процесі освітньої діяльності; швидке 

використання на практиці результатів навчання; навчання в умовах 

соціальних, часових, фінансових, професійних обмежень; вибудовування 

навчання на паритетних засадах, як спільна діяльність тих, хто навчає і 

навчається [143; 148; 212]. 

Організація підвищення кваліфікації передбачає врахування певних 

принципів, зокрема: 

− освіти дорослих, зокрема, опори на досвід, переваги самостійного 

навчання, елективності навчання тощо; 

− побудови відкритої освіти, а саме: сприяння сталому розвитку, 

людиноцентрованого навчання, безперервності, системності та 

послідовності, гнучкості і мобільності, випереджувального професійного 

розвитку, раціонального поєднання самостійності і творчої активності тощо; 

− науковості, реалізація якого забезпечується добором навчального 

матеріалу з урахуванням кола останніх наукових здобутків та досягнень за 

зазначеним напрямом;  

− урахування позицій стейкхолдерів, який полягає у забезпеченні 

співпричетності і охопленні всіх зацікавлених сторін, встановленні зворотного 

зв’язку на основі взаємних очікувань та побажань, урахуванні фактичних 

результатів моніторингових досліджень; 

− відображення якості, який полягає в перенесенні (відображенні) якості 

процесу на якість результату. Відтак, якість результату (рівень досягнення 
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результатів навчання (набуття/розвитку компетентностей) на курсах 

підвищення кваліфікації), успадковує якість процесуального компоненту та 

якість організації освітнього середовища (якість забезпечення необхідних 

ресурсів (нормативних, навчальних і методичних) тощо). 

Досліджуючи специфіку системи підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників професійно-технічної освіти (ПК ПП ПТО), В. Олійник зауважує, 

що «ПК ПП ПТО розглядається у контексті такого соціального явища як 

«неперервна освіта» – складний і тривалий у часі процес адаптування індивіда 

до реалій професійного та громадського буття… Характерною для професійно-

технічної освіти є належність до освітньої системи (видова ознака) та 

професійно-технічна спрямованість (родова ознака), яка обумовлює специфічні 

цілі, характер діяльності і контингент осіб, що навчаються, підпорядковуючи їх 

дії системоутворювальним чинникам більш узагальнених систем освіти, 

виробництва, суспільства в цілому» [160]. 

Системоутворювальним чинником педагогічної системи, зазначає 

В. Прошкін [199, с. 10], є мета, яка потребує засобів і способів її досягнення. 

Зазвичай мета не з’являється самостійно, а зумовлена, з одного боку, 

соціальним замовленням, що формулюється суспільством, а з іншого – 

запитами самої особистості як учасника освітнього процесу. Отже, 

узагальнюючи погляди вчених [3; 63; 196; 255] у з’ясуванні мети підвищення 

кваліфікації, визначимо: по-перше, розвиток індивідуальності й особистості 

педагогів; по-друге, приведення до відповідності потребам і запитам соціально-

економічного розвитку української суспільства та інтегративних процесів у 

всесвітньому освітянському просторі фахової і посадово-функціональної 

компетентностей працівників освіти; по-третє, забезпечення якості освіти.  

Таким чином, «підвищення кваліфікації фахівців ЗП(ПТ)О має за мету 

вдосконалення та розвиток професійно-педагогічної компетентності шляхом 

опанування сучасних освітніх технологій, методик загальної та професійної 

педагогіки, психології, а також ознайомлення із сучасним устаткуванням, 
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обладнанням, технікою, прогресивними методами організації праці, 

необхідними для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників» 

[188], а саме задоволення потреб фахівців у придбанні нових знань і навичок у 

межах професійної діяльності або галузі знань – з одного боку, з іншого – 

розвиток індивідуальності й особистості педагогів. 

Відтак, сформульована мета випливає зі сполуки таких завдань [63; 

143; 178; 231; 262; 277; 280; 281; 283; 284 289; 295], зокрема: 

− розвиток ключових компетентностей (грамотність (Literacy 

competence), мовна компетентність (Languages competence), математична 

компетентність та компетентність у науках, технологіях та інженерії 

(Mathematical competence and competence in science, technology and 

engineering), цифрова компетентність (Digital competence), особиста, соціальна 

і навчальна компетентність (Personal, social and learning competence), 

громадянська компетентність (Civic competence), підприємницька 

компетентність (Entrepreneurship competence), компетентність культурної 

обізнаності та самовираження (Cultural awareness and expression competence; 

− розвиток soft skills; 

− оновлення та розширення знань, удосконалення раніше набутих 

та/або набуття нових спеціальних (фахових, посадових) (знання навчального 

предмета, фахових методик, технологій) і загальнопрофесійних 

компетентностей (працеохоронна, енергозбережувальна, економічна, 

здатність працювати в команді тощо);  

− набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у 

межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади; 

− вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з 

досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку; 

− ознайомлення із специфікою умов, станом і тенденціями розвитку 

підприємств, організацій та установ, вимогами до рівня кваліфікації 

працівників за відповідними професіями; 
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− застосування інноваційних технологій реалізації змісту підвищення 

кваліфікації, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних, інформаційно-комунікаційних технологій навчання; 

− створення належних умов для постійної самоосвіти, самовдосконалення, 

розвитку дослідницьких здібностей і педагогічного таланту педагогів; 

− встановлення (підвищення, підтвердження) кваліфікації (розряду, класу, 

категорії). 

Оскільки мета має співвідноситися з результатами, вищезазначене 

дозволяє зробити висновки щодо показників кінцевих результатів 

підвищення кваліфікації, які ми вбачаємо в: 

− опануванні слухачами в повному обсязі освітніх програм та 

навчальних планів з підвищення кваліфікації та досягненні програмних 

результатів навчання, під яким слід розуміти «знання, уміння, навички, 

способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі 

навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, 

оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 

освітньої програми або окремих освітніх компонентів» [137]; 

− практичній трансляції слухачами отриманих знань, умінь, навичок у 

професійній діяльності; 

− рівнем задоволеності споживачів (замовників) якістю освітніх послуг 

з підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. 

Дослідження функціонування та розвитку системи підвищення кваліфікації 

неможливе без аналізу суб’єкт-об’єктного компоненту означеної системи. 

Безсумнівно, суб’єкт і об’єкт слід розглядати у діалектичному взаємозв’язку та 

взаємодії через призму міжособистісних взаємин, спрямованих на аналіз рівня 

психологічної комфортності, сприятливого клімату в групі та продуктивної 

співдіяльності; створення можливостей для неформального спілкування; 

забезпечення партнерського стилю та суб’єкт-суб’єктних відносин між 

викладачами та слухачами щодо планування та корекції освітньої траєкторії, 
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максимальної реалізації програмних результатів навчання тощо. У науковій 

літературі дослідженню сутнісної характеристики поняття «суб’єкт-суб’єктних 

взаємовідносин» присвячено низку публікацій, зокрема поняття «педагогічне 

спілкування» представлено у психолого-педагогічній науці з працями 

А. Бодальова, І. Зимньої, О. Леонтьєва, та ін., питанням особистісно 

зорієнтованого навчання присвячено роботи Ш. Амонашвілі, І. Беха, 

В. Паламарчук, С. Подмазіна, В. Шаталова та ін., концепцію суб’єктності в 

контексті педагогічної акмеології розглядали М. Баяновська, А. Деркач, 

І. Королюк, С. Пальчевський, С. Пілюгіна, Т. Сущенко та ін. 

Так, Т. Сущенко зазначає, що «педагогічний процес у системі 

післядипломної педагогічної освіти – цілеспрямована та керована співтворчість 

викладача та слухачів, яка ґрунтується на несподіваному висвітленні 

багатоваріантних, оптимальних педагогічних завдань і рішень» [235, с. 25]. 

Бачення суб’єкт-об’єктної структури діяльності з підвищення кваліфікації 

працівників освіти, представлено дослідницею М. Баяновською [14], яка 

обґрунтовує подвійність мети призначеності процесу ПК. З одного боку, об’єктна 

мета – це забезпечення діяльності з підвищення кваліфікації працівників освіти (з 

боку андрагогів), а з другого – суб’єктна частина, яка слугує підвищенню власної 

кваліфікації (самодіяльність та креативність працівників освіти). Особлива увага у 

наукових розвідках приділяється саме суб’єктній компоненті, оскільки, вихідним 

матеріалом і кінцевим продуктом цієї діяльності є кваліфікація педагога, 

підвищення якої неможливе без внутрішніх зусиль суб’єкта цієї діяльності. 

Уважного ставлення у ракурсі висвітлення суб’єкт-об’єктного компоненту 

системи ПК ПП П(ПТ)О потребує опис контингенту слухачів та вимог до 

педагогічних працівників. 

Контингент слухачів з підвищення кваліфікації формується з 

педагогічних працівників та установ П(ПТ)О, до яких відповідно до Закону 

України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» належать: 

«викладачі, педагоги професійного навчання, вихователі, майстри 
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виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого 

навчання, інструктори виробничого навчання, асистенти викладача, асистенти 

майстра виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні 

педагоги, керівники фізичного виховання, керівники ЗП(ПТ)О, науково-

методичних та навчально-методичних установ, їх заступники та інші 

працівники, діяльність яких пов’язана з організацією і забезпеченням 

навчально-виховного процесу» [195]. 

Контингент слухачів формується із джерел: за договорами з 

юридичними і фізичними особами і за направленнями обласних навчально-

методичних центрів (кабінетів) і державним фінансуванням та залежить від 

кількісно-якісного складу педагогічних працівників закладів та установ 

професійної (професійно-технічної) освіти, етапів андрагогічного циклу 

професійно-фахового розвитку. 

Формування контингенту слухачів ПК ПП П(ПТ)О складається з таких 

етапів [160; 212; 224]: 1) на рівні закладу-замовника: організація підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників (облік педагогічних працівників, які 

підлягають підвищенню кваліфікації; розроблення індивідуальних планів 

розвитку професійно-педагогічної компетентності та щорічних планів-графіків 

підвищення кваліфікації, так орієнтовний план-графік підвищення кваліфікації 

повинен містити інформацію про основні категорії, загальну кількість 

педагогічних працівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації, 

інформування педагогічних працівників про заклади-виконавці та програми 

підвищення кваліфікації; формування замовлення щодо потреби у підвищенні 

кваліфікації навчально-методичним (науково-методичним) центром 

(кабінетом) професійно-технічної освіти (НМЦ ПТО/ НМК ПТО) у 

відповідному регіоні; здійснення інших організаційних заходів щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх фінансування); 

2) на рівні НМЦ ПТО/ НМК ПТО у відповідному регіоні: узагальнення 

потреб закладів-замовників та подання закладам-виконавцям інформації про 
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потреби регіону у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників; 

здійснення методичний супроводу підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та організація інформаційно-комунікативної взаємодії між 

замовниками (споживачами) освітніх послуг і закладами-виконавцями; 

3) на рівні закладу-виконавця державного замовлення з ПК ПП П(ПТ)О 

представлено циклограмою формування контингенту слухачів на прикладі 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (табл. 1.1): 

1) перспективне планування шляхом подання пропозицій до проєкту 

Державного бюджету України у частині підвищення кваліфікації кадрів із 

розрахунками середньорічної чисельності; 2) попереднє визначення форм, 

видів підвищення кваліфікації, додаткових характеристик; 3) аналіз 

контингенту за категоріями, кількістю слухачів та формами підвищення 

кваліфікації; 4) уточнення показників відповідно до кількості педагогічних 

працівників, груп, місця підвищення кваліфікації (за місцем провадження 

власної освітньої діяльності закладу освіти та/або на базі замовника); 

5) підготовка, узгодження та затвердження плану-графіку підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О України на 

наступний (календарний) рік із визначенням напрямів та категорій 

педагогічних працівників, їх кількісного складу, форм та термінів 

підвищення кваліфікації впродовж календарного року; 6) аналіз показників 

виконання плану; 7) оперативне внесення коректив у структуру контингенту 

слухачів. 

Підсумовуючи вищезазначене, формування контингенту має 

розглядатися як цілеспрямований, системно організований процес, який 

скеровує діяльність закладу освіти на реалізацію планів щодо безперервного 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників П(ПТ)О. 
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Таблиця 1.1 

Циклограма формування контингенту слухачів на курсах  

підвищення кваліфікації (авторське узагальнення) 
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Сьогодні не викликає сумнівів і той факт, що у ланцюгу безперервного та 

якісного підвищення кваліфікації педагогічних працівників суттєва роль 

відводиться рівню фахової кваліфікації науково-педагогічних працівників 

(НПП), відтак, зазначає В. Олійник [159, с. 89], професійно-педагогічна еліта має 

бути соціокультурним і моральним зразком для всіх інших спільнот. Це визначає 

спрямованість наукових розвідок В. Андрущенка, І. Зязюна, Г. Дмитренка, 

В. Кременя, В. Лугового, Н. Ничкало, В. Олійника, О. Савченко, В. Сидоренко, 

С. Сисоєвої, Т. Сущенко, Л. Хоружої, М. Ярмаченка та ін. у напрямах визначення 

вимог сучасності до постаті викладача відповідно до сучасних європейських 

стандартів, дослідження теорії і практики підготовки та професійної діяльності 

науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти, 

сутності і структури кадрового складу, тенденцій формування кадрового 

потенціалу і кадрової політики закладів освіти тощо. В свою чергу, якість 

професорсько-викладацького складу повинна бути врегульована нормативно 

обумовленими та прозорими процедурами відбору, призначення та звільнення з 

посад, кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності, 

системою підвищення кваліфікації та стажування, що знаходить своє 

відображення у «Положенні про порядок про проведення конкурсного відбору 

під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів)» [181; 293]. 

З іншого боку, засобом зростання мотивації до підвищення рівня 

компетентності, розвитку конкурентоздатності та впливу на якість професійної 

діяльності НПП, виступає рейтингова система оцінки. Про актуальність даної 

тематики свідчить низка публікацій, так питання рейтингового управління 

розглянуто в працях М. Афанасенко, А. Карминського, І. Стрілка, Н. Свиридової, 

проблему моделювання рейтингової оцінки закладу вищої освіти представлено у 

роботах В. Вітлінського, Т. Оболенської, Н. Жигоцької, оцінці професійної 

діяльності викладачів присвячені роботи О. Ткаченко, І. Зварич та ін.  
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В основу рейтингової системи оцінки діяльності НПП закладів освіти 

найчастіше покладається планування і виконання кожним НПП 

індивідуальних планів за відповідними видами робіт, визначених при 

плануванні та нормами часу. Отже, рейтинг НПП [179] – це індивідуальний 

числовий показник оцінювання його досягнень у навчальній, методичній, 

науковій, організаційній роботі, педагогічних якостей та здатності працювати 

у трудовому колективі. Як справедливо зазначає О. Хижняк [254], хоча 

рейтинг викладача відноситься до індивідуальних рейтингів, його функції не 

обмежуються суто індивідуальним значенням (для професійної кар’єри, 

професійного визнання, матеріального і морального заохочення тощо), адже 

викладач, будучи ключовою фігурою вищої школи, стає маркером якості 

роботи вузу. Таким чином, важливим є не лише оцінювання роботи НПП, а 

внесок кожного окремо взятого викладача у роботу структурних підрозділів 

та закладу освіти в цілому.  

Наприклад, у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти, інформаційна система визначення рейтингу має ієрархічну структуру, 

так рейтинг кафедр залежить від рейтингу НПП кафедр. 

Система рейтингового оцінювання за навчальний рік запроваджується 

за напрямами оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, які 

працюють зі студентами, і викладачів, які підвищують кваліфікацію 

слухачам за календарний рік [55]. 

Важливо підкреслити, що у контексті нашого дослідження якість 

науково-педагогічних працівників також розглядається через оцінку якості 

викладання на курсах підвищення кваліфікації і виступає одним із показників 

загальної оцінки якості підвищення кваліфікації з боку ключових 

стейкхолдерів.  

Усвідомлюючи розгортання конструкту підвищення кваліфікації у 

культурно-історичному просторі сьогодення постає проблема визначення та 

проектування оптимального змісту у контексті соціокультурних умов і 
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потреб особистості, суспільства, держави та подальшої інтеграції у світовий 

освітній простір. Відтак, зміст підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників має орієнтуватися на новітні наукові досягнення, тенденції 

глобальних технологічних змін, цифрові трансформації, динаміку соціально-

економічного розвитку України і світу тощо.  

Нарешті, розуміючи зміст освіти «як систему наукових знань, умінь, 

навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і 

фізичних здібностей здобувачів освіти, формування їхнього світогляду, 

моралі, поведінки, підготовку до праці та життя» [258], приходимо до 

висновку, що зміст підвищення кваліфікації педагогічних працівників – це 

системна, динамічна, наукоємна сутність компетентностей, яка забезпечує 

цілісний триєдиний розвиток педагога [213, с. 40], як: 1) гармонійної 

особистості як суб’єкта суспільно-особистісних цінностей; 2) громадянина і 

патріота; 3) компетентного фахівця – суб’єкта власної професійно-

педагогічної діяльності. 

Проєктування змісту П(ПТ)О повинно здійснюватися на засадах 

компетентнісного підходу як основи нової освітньої парадигми та враховувати 

андрагогічний цикл професійно-фахового й особистісного розвитку, етапів 

курсової і міжкурсової підготовки в їхній органічній єдності. «Кожен період тією 

чи іншою мірою характеризує ступінь самореалізації педагога в професійному 

соціумі, рівень оволодіння професійними знаннями, вироблення продуктивних 

поведінкових моделей для ефективної організації освітнього процесу тощо. Такі 

окремі фази безперервного розвитку педагога віддзеркалюють процес його 

становлення від репродуктора, транслятора знань, умінь, навичок до 

акмепрофесіонала та конкретизуються певною метою, змістом, мотиваційними 

настановами, діяльнісним аспектом особистості, виявом творчої позиції тощо» 

[254, с. 40]. 

Основними джерелами змісту в системі підвищення кваліфікації є по-

перше, законодавчі та нормативно-правові документи в освітній галузі, а саме, 
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Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Концепція реалізації 

державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

«Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження національної рамки 

кваліфікації», освітні стандарти, інші нормативно-правових актів з питань 

освіти, кваліфікаційні характеристики, професійні стандарти педагогічних 

працівників тощо; по-друге, теоретико-експериментальні здобутки сучасної 

науки з проблем філософії, методології, теорії освіти і педагогіки, аналізу 

тенденцій розвитку європейського простору професійної освіти, 

дисциплінарні, міждисциплінарні, мультидисциплінарні дослідження в галузі 

освіти, створення і застосування комп’ютерно-орієнтованих навчальних 

систем, мультимедійних технологій, електронних ресурсів і засобів навчання 

на основі цифрових технологій, стандартизації змісту П(ПТ)О тощо; по-третє, 

узагальнення передового педагогічного досвіду з методики викладання 

загальноосвітніх, загальнотехнічних, спеціальних дисциплін та організації 

виробничого навчання у ЗП(ПТ)О (за галузями), особливостей розроблення і 

застосування педагогічних технологій у професійній підготовці фахівців 

різних галузей, спеціальностей, професійного навчання в умовах 

високотехнологічного виробництва та ін. 

Також проєктування змісту підвищення кваліфікації передбачає 

врахування навчальних потреб слухачів, які класифіковано К. Колос [106], 

як: нормативні, які задекларовані в освітніх нормативних документах; 

виражено-пріоритетні – пропозиції, сформульовані слухачами; інтуїтивно-

перспективні – вибрані слухачами із запропонованих фахівцями варіантів. 

Зміст підвищення кваліфікації віддзеркалюється в освітньо-

професійних програмах, програмах підвищення кваліфікації, навчальних 

планах, курикулумах, робочих навчальних програмах тощо.  

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації (ОПП) – це 
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система освітніх компонентів, що визначає вимоги до рівня освіти педагогічних 

працівників закладів професійної(професійно-технічної) освіти, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік та логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для успішного виконання цієї 

програми, а також очікувані результати навчання у формі набуття особою нових 

та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної 

діяльності або галузі знань [178]. При розробленні ОПП ураховуються потреби та 

інтереси мотивація, здібності та можливості замовників освітніх послуг. 

Структура ОПП складається з дотриманням Європейської рамки 

кваліфікацій і вміщує такі складники: профіль, обсяг, рівень, цільовий блок 

освітньо-професійної програми; професійні вимоги (компетенції) і 

продовження навчання; стиль і методика навчання; програмні 

компетентності (ключові, спеціальні (фахові, посадові), загальнопрофесійні 

компетентності); зміст, навчальні елементи та програмні результати навчання 

(знання і розуміння, розвинені вміння, диспозиції (цінності, ставлення); 

список рекомендованих джерел тощо. 

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

передбачають вичерпний опис основних індивідуально-особистісних та 

професійно-діяльнісних якостей, здібностей, властивостей, необхідних 

сучасному фахівцю для успішного виконання стратегічної мети і завдань 

реформування П(ПТ)О зокрема. 

Відкритість і доступність інформації про ОПП підвищення кваліфікації 

забезпечується закладами освіти шляхом їх оприлюднення на веб-сайтах. 

Іншим базовим нормативним документом є програма підвищення 

кваліфікації, яка відповідно до «Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників» [63] містить комплекс 

освітніх компонентів; вимоги до структури, результатів навчання та 

контрольних заходів; опис графіка освітнього процесу; перелік 

компетентностей; академічні та професійні можливості за результатами 
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опанування програми; додаткові послуги та можливість надання подальшої 

підтримки чи супроводу. 

Підвищення кваліфікації може здійснюватися за програмами 

довгострокового та короткострокового підвищення кваліфікації. Так, 

«підвищення кваліфікації за програмами довгострокового підвищення 

кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення 

педагогічними працівниками спеціальних фахових, методичних, 

педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, 

економічних, інформаційно-комунікаційних та управлінських 

компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного 

досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, 

розширенню їх компетенції тощо», на відміну від «підвищення кваліфікації 

за програмами короткострокового підвищення кваліфікації, котре передбачає 

комплексне вивчення сучасних проблем галузі освіти, науки, педагогіки, 

законодавства, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня 

професійної культури тощо» [188]. 

На основі освітньо-професійних програм розробляються навчальні плани 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які включають: назви 

складових частин змісту професійної програми; назви модулів і тем, які включені 

до нормативної частини програми; загальну кількість навчальних годин і 

кредитів ЄКТС, рекомендації щодо їх розподілу на кожному з модулів на 

аудиторні заняття і самостійну навчальну роботу слухачів для опрацювання 

матеріалу програми і зберігаються у відділі організації навчального процесу та 

моніторингу.  

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний 

навчальний рік складаються робочі навчальні програми та плани. Так, робоча 

навчальна програма містить науково-обґрунтований зміст для підвищення 

кваліфікації, спрямована на оновлення та поглиблення професійних знань і 
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умінь, які забезпечують виконання професійно-функціональних обов’язків 

слухача. 

Водночас зазначимо, що лише багатоваріантність форм, моделей, 

технологій, напрямів педагогічного акмепрофесіогенезу дає змогу 

підготувати конкурентоспроможного на ринку освітніх послуг фахівця, 

здатного до неперервного саморозвитку, самонавчання і самореалізації 

шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти впродовж усього 

життя [213; 297]. 

Згідно з чинним законодавством у галузі освіти, педагогічні працівники 

самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання 

освітніх послуг з підвищення кваліфікації. 

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, 

вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на 

виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. 

Основні види підвищення кваліфікації – це навчання за програмою 

підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, 

тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; стажування. В свою чергу, 

організація стажування майстрів виробничого навчання, педагогів 

професійного навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки 

здійснюється на базі провідних ЗП(ПТ)О з використанням можливостей 

навчально-практичних центрів галузевого спрямування, перелік яких 

затверджено Наказом МОН № 1133 від 20.08.2019 року [187]. Також, як 

підвищення кваліфікації можуть бути визнані окремі види діяльності 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, зокрема, здобуття 

наукового ступеня, наукове стажування, участь у програмах академічної 

мобільності, самоосвіта тощо. 

Складність і багатовекторність процесу професійного розвитку 

педагогів зумовлюють необхідність застосування різних моделей у практиці 

підвищення кваліфікації (компетентнісна, диференційована, 
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диверсифікована, кластерна, пролонгована, накопичувальна, особистісно-

орієнтована). Короткий опис яких було представлено у «Національній 

доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні до 25-річчя 

незалежності України» [149]. 

Компетентнісна модель передбачає єдність змісту курсів підвищення 

кваліфікації і науково-методичної роботи в міжкурсовий період, використання 

інтерактивних, проектних технологій професійного зростання, які б забезпечували 

розвиток компетентностей відповідно до викликів часу; передбачає можливості 

вибору педагогічним працівником різних термінів, модулів, форм навчання, а 

також розроблення діагностичного інструментарію, який би коректно 

вимірював рівні розвитку окремих компетентностей і професіоналізму в цілому. 

Ця модель найбільшою мірою спрямована на результат. 

Диференційована модель відповідає принципу варіативності забезпечення 

професійного розвитку педагогічних кадрів у системі ППО, передбачає 

наявність великої кількості різноманітних навчальних планів, пропозиції 

різних термінів, форм і технологій навчання для кожної категорії педагогів. 

Диверсифікована модель спрямовується на залучення до професійного 

розвитку педагогів якомога більшого числа зацікавлених організацій, як 

освітніх, так і громадських, комерційних тощо. Реалізація моделі передбачає, 

що заклади ППО делегують проведення окремих форм, модулів навчання або 

навчання окремих категорій педагогічних працівників іншим організаціям. 

Кластерна модель надає можливість розподілу окремих модулів із 

підвищення кваліфікації та короткотривалих форм навчання між установами-

партнерами, що створює передумови для запровадження вузької спеціалізації, 

диференціації ПК, а також підвищення відповідальності за результати. 

Пролонгована модель ураховує потребу педагогів у безперервній 

освіті, у процесі якої систематичні курси підвищення кваліфікації проходять 

певними циклами з різним змістом та за різними формами організації. 
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Накопичувальна модель створює передумови для врахування 

сукупності результатів короткотривалих форм навчання на засадах ЄКТС. 

Особистісно орієнтована модель віддзеркалює посилення значення 

самоосвіти педагогів, потребує організації дистанційної освіти, перевагою є 

спрямованість на врахування особистісних професійних запитів суб’єктів 

освітнього процесу. 

Незважаючи на наявність істотних теоретико-методологічних 

досліджень у сфері забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності 

на засадах компетентнісного підходу, концепції вимірюваної якості в освіті, 

упровадження тестових технологій в оцінюванні якості освіти тощо, 

проблеми методології і технологій досліджень якості освіти, зокрема, 

моніторингових досліджень в освіті, розвитку інноваційних процесів у 

системі професійної освіти і підготовки, соціального партнерства в 

регулюванні професійної освіти, залишаються у колі пріоритетної тематики 

наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок 

Національної академії педагогічних наук України на 2018–2022 рр. Відтак, 

науковий дискурс щодо метасистеми освіти та її підсистем, а саме: П(ПТ)О, 

вищої освіти, та освіти дорослих, у тому числі підвищення кваліфікації, як 

джерела глобальних трансформацій у суспільстві, триває, а вирішення 

комплексу питань з оцінки, постійного моніторингу й забезпечення якості 

підвищення кваліфікації фахівців не втрачає своєї актуальності. 

У сучасних теоретичних розвідках якість підвищення кваліфікації 

відображено як: 

− «збалансовану відповідність умов, процесу і результату підвищення 

кваліфікації потребам слухачів ОІППО» (Р. Зуб’як) [87]; 

− «відповідність результатів курсового навчання, освітніх процесів та 

інституційних умов актуальним цілям розвитку особи і суспільства» (В. Саюк) [204]; 
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− сукупність ієрархічно організованих соціально значущих ознак 

(характеристик, параметрів), які обумовлюють її можливості щодо реалізації 

цілей професійного розвитку педагогічних працівників (Н. Клокар) [103, 104]; 

− «приведення діяльності з підвищення якості підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників у відповідність з вимогами 

особистості, суспільства та економіки України» (О. Щербак) [262].  

Г. Жукова, Т. Галкина,  Е. Комарова, Н. Нікітина [78, 152, 153] 

трактують якість неперервної професійної освіти фахівців у контексті 

діяльності закладу освіти, яка спрямована на задоволення потреб: 

а) особистості – в адаптації до мінливих професійних, соціально-економічних, 

суспільно-політичних, морально-психологічних умов життєдіяльності в сучасному 

соціумі, а також в саморозвитку; б) професійного співтовариства – в підготовці 

компетентних працівників, здатних забезпечити зростання продуктивності праці, 

поширення технологічних інновацій; в) суспільства в цілому – в формуванні 

соціально-активних і здатних адаптуватися до реалій життя громадян, що 

орієнтуються на загальнолюдські цінності, які забезпечують зростання 

національного доходу і культурного розвитку країни. 

У контексті нашого дослідження терміни педагогічні працівники, 

спеціалісти, фахівці закладів П(ПТ)О ми розглядаємо як синонімічні, у 

такому значенні: «фахіве́ць (спеціаліст, професіонал) – людина, що володіє 

спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, має певну 

спеціальність; людина, що добре знає будь-що; майстер своєї справи» [247]. 

У Національному класифікаторі професій України ДК 003:2010 посади 

педагогічних працівників закладів П(ПТ)О розпорошені між «керівниками», 

«професіоналами» та «фахівцями», наприклад, професійні назви робіт 

«майстер виробничого навчання», «інструктор виробничого навчання», 

«педагог професійного навчання» (код 3340) віднесено до категорії фахівців 

у галузі освіти, в свою чергу, «викладач професійно-технічного навчального 

закладу» (код 2320) – до категорії професіоналів.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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У посібнику з моделювання діяльності фахівця, дослідниці 

І. Сабатовська, Л. Кайдалова [203, с. 70], зазначають, що «фахівець – це 

працівник, що володіє необхідними для якісного і продуктивного виконання 

праці знаннями, вміннями, якостями, досвідом та індивідуальним стилем 

діяльності», та вбачають, системотвірним чинником у побудові моделі фахівця 

– результат процесу навчання, а структуротвірним показником – якість освіти. 

Разом з тим, якщо якість освіти – це підготовленість суб’єкта, що отримав 

освіту певної якості, до виконання конкретних функцій, відповідно, модель 

фахівця – це опис того, до чого має бути придатним фахівець, до виконання 

яких функцій він підготовлений та якими якостями володіє.  

У нашому дослідженні терміни «фахівець у галузі професійної освіти», 

«якість підвищення кваліфікації» вживаються у такому значенні:  

фахівець у галузі професійної освіти – працівник, який має сформовані 

ключові, професійні та загальнопрофесійні компетентності, досвід та 

індивідуальний стиль діяльності в галузі професійної освіти, необхідні для 

якісного і продуктивного виконання педагогічної праці;  

якість підвищення кваліфікації – відповідність умов, процесу 

провадження освітньої діяльності та результатів опанування / розвитку 

професійних компетентностей за програмою підвищення кваліфікації 

вимогам, встановленим законодавством, суспільним вимогам і потребам 

ключових стейкхолдерів та/або договором про надання освітніх послуг.  

Відповідно, освітня діяльність, витлумачується у Законі України «Про 

освіту», як «діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на 

організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній 

та/або неформальній освіті» [194]. 

Найважливішим етапом дослідження є науково-обґрунтований добір 

критеріїв, показників, системи факторів, які впливають на якість підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти для побудови відповідної 

моделі якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПО. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C
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Резюмуючи здійснений нами теоретичний аналіз, віднесемо до структурних 

елементів моделі якості ПК ПП ПО критерії якості умов (освітнього 

середовища), процесу та результату. Конкретизуючи означені критерії та 

показники [15; 58; 120, 177], можна виділити наступні елементи моделі 

якості:  

1. Критерій якості умов (організації освітнього середовища) 

Показниками критерію якості умов (організації освітнього середовища) є: 

− наявність стратегії розвитку і системи планування діяльності 

закладу освіти, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;  

− інфраструктура, забезпечення комфортних і безпечних умов 

навчання і праці;  

− рівень технічного забезпечення освітнього процесу, зокрема 

системотехнічне забезпечення дистанційного навчання;  

− кадрове забезпечення; 

− забезпечення необхідними ресурсами (нормативними, навчально-

методичними) для організації освітнього процесу підвищення кваліфікації 

слухачів, зокрема самостійної роботи слухачів за освітньо-професійними 

програмами; 

− формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору, у тому числі простору інформаційної 

взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу;  

− створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації тощо. 

2. Процесуальний критерій 

Показниками якості процесу підвищення кваліфікації є: 

− інтеграція освітнього процесу у зовнішній культурно-освітній 

простір; 

− відповідність змісту навчання професійним потребам слухачів; 
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− характер взаємовідносин суб’єктів освітнього процесу і ступінь 

задоволеності ними; 

− задоволеність слухачів формами, технологіями і методами навчання; 

− науковість, інноваційність, практикоорієнтованість змісту курсів 

підвищення кваліфікації та відповідних освітніх програм; 

− ефективність планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього 

процесу з метою формування/ вдосконалення ключових, професійних та 

загальнопрофесійних компетентностей здобувачів освіти;  

− постійне підвищення професійного рівня і педагогічної 

майстерності педагогічних працівників; 

− психологічний супровід освітнього процесу;  

− якість освітніх технологій, у тому числі оцінних тощо. 

3. Критерій результативності підвищення кваліфікації 

Показниками якості результату підвищення кваліфікації є: 

− розвиток компетентностей, визначених згідно з освітньо-професійними 

програмами підвищення кваліфікації та відповідно до вимог стейкхолдерів; 

− оцінка професійної діяльності; 

− рівень оригінальності та інноваційності випускних робіт слухачів, 

відсутність у них ознак академічного плагіату; 

− рівень упровадження результатів навчання в практику професійної 

діяльності тощо. 

Корисним джерелом для усвідомлення механізмів забезпечення якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО є європейський досвід, який 

знаходить відображення у Європейській базовій рамці забезпечення якості 

професійної освіти і навчання. Для ілюстрації характеру забезпечення якості 

вона використовує поняття «циклу якості», що містить чотири окремі етапи 

процесу забезпечення якості: планування (постановка чітких і реальних 
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цілей), впровадження (визначення необхідної структури для досягнення 

цілей), оцінювання (розробка механізмів збору та оцінки інформації на 

предмет досягнення цілей) та перегляд (оцінка результатів та внесення 

необхідних поправок чи змін). Особливо слід підкреслити, що європейська 

система забезпечення якості у професійній освіті EQAVET акцентує увагу на 

самооцінюванні як основній рисі якісної роботи, висловлюючи переконання, 

що «культура, яка заохочує самоаналіз та самооцінювання, призводить до 

підвищення якості (у системі надання професійної освіти і навчання)» [79]. 

Говорячи про управління якістю освіти дорослих в цілому і підвищення 

кваліфікації зокрема, варто зазначити, що це багатогранний процес, який 

можна розглядати як суб’єкт-суб’єктну взаємодію, що здійснюється як через 

зовнішній управлінський вплив (управління якістю системи освіти дорослих, 

управління якістю формальної освіти дорослих, управління якістю 

організації освітнього процесу тощо), так і шляхом самоуправлінської 

діяльності того, хто навчається, як активного суб‘єкта освітнього процесу, 

спрямованого на досягнення нового освітнього результату (знання, 

компетентності, кваліфікації тощо), що відповідає освітнім потребам і 

прагненням особистості [164].  

Таким чином, управління якістю підвищення кваліфікації має 

консолідувати зусилля держави, суб’єктів освітньої діяльності, ключових 

стейкхолдерів, слухачів у забезпеченні відповідних умов провадження 

освітньої діяльності для безперервного професійного розвитку, 

самореалізації і кар’єрного зростання педагогів у триєдності складників:  

− цілісна особистість (усебічно розвинена, здатна до вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж життя шляхом 

формальної, неформальної та інформальної освіти, розвитку професійної 

кар’єри, підприємництва та самозайнятості); 

− фахівець (конкурентоздатна та мобільна на ринку праці особистість, 

яка набуває ключових, професійних і загальнопрофесійних компетентностей 
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відповідно до її інтересів, здібностей, можливостей, потреб економіки та 

суспільства);  

− відповідальний громадянин (успішна особистість з активною 

громадянською позицією, морально-етичними якостями, відповідальна за 

результати власної діяльності задля сталого розвитку) [178]. 

У цьому контексті варто взяти до уваги, міркування про технології 

управління якістю освіти. Так, В. Лунячек, розглядає управління якістю 

освіти, як ключову функцію освітніх систем і передбачає наявність певної 

технології, та підкреслює, що такою технологією на сьогодні є освітній 

моніторинг [124, с. 312]. 

Підбиваючи підсумки зауважимо, у результаті теоретичного аналізу 

встановлено, що на сучасному етапі розвитку суспільства дослідження 

проблеми якості освіти в цілому та якості підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ПО зокрема обумовлені змінами у характері та 

змісті педагогічної праці, необхідністю підготовки фахівців, орієнтованих на 

професійне та особистісне вдосконалення та розвиток для здійснення якісної 

підготовки кваліфікованих робітників. 

З’ясовано, що ПК ПП ПТО (за В. Олійником) – це складна соціальна 

система, яка розглядається у контексті такого соціального явища, як «неперервна 

освіта» та має ознаки освітньої системи та професійно-технічну спрямованість, 

яка обумовлює специфічні цілі, характер діяльності і контингент осіб, що 

навчаються. Ознакою якості ПК ПП ПО є певна характеристика освітньої 

діяльності та результатів навчання слухачів щодо рівня вдосконалення / розвитку 

їх професійних компетентностей за програмою підвищення кваліфікації 

відповідно до суспільних вимог і потреб ключових стейкхолдерів.  

Структурними елементами моделі якості ПК ПП ПО (підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО) виступають критерії якості умов 

(освітнього середовища), процесу та результату [58]. 
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1.2. Поняття «моніторинг» у науковому дискурсі 

 

Упровадження в Україні низки освітніх реформ, що спрямовані на 

всебічний розвиток особистості, формування, вдосконалення та розвиток 

ключових компетентностей, зумовлює невідкладну потребу у здійсненні 

системі дій, зорієнтованих на адекватне й швидке реагування на освітні і 

суспільні виклики, розроблення відповідних моделей управління, 

забезпечення випереджального характеру програм підвищення кваліфікації, 

підготовку затребуваних та конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. 

Загострення ринкової конкуренції спрямовує рух закладів освіти на 

формування позитивного іміджу, організацію освітнього процесу на засадах 

людиноцентризму, конструктивну співпрацю та співдію усіх учасників 

освітнього процесу.  

Актуальною потребою сьогодення є впровадження заходів із оцінки 

потреб (очікувань) споживачів освітніх послуг, прийняття управлінських 

рішень на основі компромісного варіанту взаємодії з ключовими 

стейкхолдерами, створення різнорівневих моніторингових систем для 

забезпечення можливості здобуття якісної освіти на всіх її рівнях та 

здійснення функцій управлінського контролінгу й інформаційного 

забезпечення освітніх систем.  

Міркування щодо створення систем для постійного спостереження 

(моніторингу) виникли в екологічних науках, а перші моніторингові системи 

(англ. – monitoring) відслідковували зміни навколишнього середовища з 

метою контролю, прогнозування розвитку, охорони довкілля та запобігання 

шкідливим антропогенним змінам у стані природного середовища, які 

можуть завдати прямої або побічної шкоди людству. 

Відтак, наявність систем, здатних забезпечити прийняття продуктивних 

управлінських рішень, сприяла подальшому впровадженню та поширенню 

моніторингу у різних сферах суспільної діяльності, а саме соціально-
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економічній, науки, техніки, медицини, транспорту, інформаційної 

інфраструктури, національної безпеки, зовнішньоекономічній діяльності 

(ЗЕД), освіті тощо. 

Аналізуючи, поняття «моніторинг» (від англ. monitoring – відстеження, 

monitor – що нагадує, застережливий), О. Майоров [129] зазначає, що при 

розгляді, змістової частини визначень, ми отримаємо, що моніторинг у 

більшості з них – це «спостереження», «діяльність зі спостереження», 

«систематичне спостереження», «методика та система спостережень». Таким 

чином, більшість означень ключовим словом роблять «спостереження». 

Пізніше основне слово у визначеннях змінилося на «контроль з періодичним 

відстеженням», «комплекс заходів, які спрямовані на отримання повної 

інформації»… та трансформувалось в універсальне означення моніторингу, 

як системи збору, обробки, зберігання та розповсюдження інформації про 

систему або її окремі елементи, яка спрямована на інформаційне 

забезпечення управління даної системи, що дозволяє аналізувати її стан у 

відповідний момент часу та надає можливість прогнозувати її розвиток. 

Порівняння визначень терміну «моніторинг» у низці тлумачних та 

енциклопедичних словників надає перелік близьких за змістом означень, так, 

у словнику української мови [220], моніторинг, характеризується як 

безперервне стеження за яким-небудь процесом для вивчення його динаміки 

й порівняння з очікуваними результатами або початковими припущеннями. 

В юридичній енциклопедії [268], моніторинг визначено, як регулярне 

спостереження за станом природи, техніки і соціальних процесів з метою їх 

оцінки, контролю та прогнозування. 

Близьке за тлумаченням трактування моніторингу, як спостереження, 

оцінка і прогноз стану оточуючого середовища, в зв’язку з діяльністю людини (за 

З. Курлянд) [222, с. 111], наведено у словнику з професійної педагогіки. 

В економічному словнику бачимо декілька визначень моніторингу: 

«1) комплекс спостережень і досліджень, які стосуються змін у 



 

 

89 

навколишньому середовищі, викликаних діяльністю людини, з метою 

одержання потрібної інформації для розробки необхідної програми та 

прийняття рішень; 2) систематичне відстеження, вивчення стану соціальних 

явищ і процесів, зіставлення результатів постійних спостережень для 

одержання обґрунтованих уявлень про їх дійсний стан, тенденції розвитку» 

[167, с. 191]. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови, 

наводиться таке визначення моніторингу: «безперервне стеження за яким-

небудь процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату, а 

також прогнозування та запобігання критичним ситуаціям» [29]. 

У сучасному словнику іншомовних слів моніторинг визначається як: 

1) постійний контроль за будь-яким процесом з метою виявити, чи відповідає 

він бажаному результату або початковим прогнозам; 2) спостереження за 

довкіллям, оцінювання й прогноз його стану у зв’язку з господарською 

діяльністю людини; 3) збір інформації для вивчення громадської думки 

стосовно якогось питання [234, с. 464]. 

Резюмуючи вищезазначене, зауважимо, що первісні трактування 

моніторингу, були зорієнтовані на побудову відповідних інформаційних 

систем для об’єктів, що моніторяться, але здебільше не включали складник 

управлінського впливу. Подальша теоретична систематизація знань 

призводить нас до висновку про багатовимірність та багатоаспектність 

феномену «моніторинг». В свою чергу, складність у його формулюванні, як 

підкреслюють Т. Боровкова та І. Морев, пов’язана з приналежністю його до 

наукової і практичної сфер, відтак, моніторинг може розглядатися як спосіб 

дослідження реальності, так і спосіб забезпечення сфери управління різними 

видами діяльності на основі отримання своєчасної та якісної інформації [22]. 

У дослідженні «Monitoring the Quality of Education in Schools. Examples 

of Feedback into Systems from Developed and Emerging Economies» [288] 

зазначається, що моніторинг якості є частиною освітньої сфери протягом 
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багатьох десятиліть. Спершу потреба у моніторингу виникла як частина 

економічного процесу, в ході якого визначалась рентабельність інвестицій в 

освіту. Це суттєве мислення, хоча і досі залишається помітним, відступило на 

другий план у світлі глобальних змін та появи глобальної економіки. Тепер, 

крім питання «яка рентабельність інвестицій?», важливішим є питання «чи 

готові учні (студенти, здобувачі освіти) брати участь у економіці суспільства 

21 століття?». Це підкріплюється дослідженням щодо того, які знання та 

компетенції необхідні студентам для значущої участі у побудові нації. 

Означене дослідження можна здійснити лише за допомогою моніторингу, 

оцінки того, де знаходяться студенти та що потрібно, щоб студенти могли 

розкрити свій потенціал. У постійно мінливому технологічно орієнтованому 

світі важливим є спосіб визначення компетенцій та знань, спосіб їх 

вимірювання та ідентифікації. 

Одним з основних інструментів формування освітньої політики є 

моніторинг освіти. Його метою є проведення аналізу: детально вивчити 

поточну ситуацію в освіті, запропонувати альтернативи її вдосконалення, 

прийняти обґрунтовані рішення та здійснити управління, що забезпечує 

якість освіти та науки. Систематичний та скоординований моніторинг 

особливо важливий для виявлення та вирішення проблем, а також для 

економії коштів та часу, оскільки він замінює нагляд, що базується на 

інспекціях. [282, с. 4]. 

Процес моніторингу може бути представлений послідовністю етапів: 

вироблення інформації про стан керованого об’єкту на «вході» – поточна 

діагностика та спрямування процесу на заданий результат – вироблення 

інформації про стан керованого об’єкту на «виході». 

Визначаючи специфіку освітнього моніторингу Г. Єльникова [73, 74] 

зазначає що його функції не обмежується наданням інформації про стан 

освітньої системи, а характеризуються включенням механізмів поточного 

регулювання й саморегулювання. Іншою характерною особливістю 
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моніторингу є те, що в процесі його здійснення, неможливо відділити 

інформаційну систему управління від системи ухвалення рішення. 

Таким чином, для категорії «освітній моніторинг» характерна 

бінарність, яка полягає у віднесення поняття як до педагогічних, так і 

управлінських категорій. Означене віддзеркалюється у визначеннях поняття 

«освітній моніторинг», «моніторинг в освіті» (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Погляди вчених на сутність понять «освітній моніторинг»,  

«моніторинг в освіті» (авторське узагальнення) 

 

Джерело Поняття 

1 2 

І. Аннєнкова [7] Освітній моніторинг – форма організації, збору, 

зберігання, обробки й поширення інформації про 

педагогічні системи, що забезпечує безперервне стеження 

за їхнім станом, а також дає можливість прогнозування 

розвитку педагогічних систем.  

О. Авраменко 

[30] 

Моніторинг в освіті – спеціально організована і постійно 

діюча систему збирання, зберігання та аналізу інформації, 

проведення додаткових інформаційно-аналітичних 

обстежень і оцінки стану, тенденцій, ризиків і прогнозу 

розвитку освіти для прийняття управлінських рішень у 

сфері освіти. 

Д. Бодненко, 

О. Жильцов, 

О. Лещинський, 

Н. Мазур) 

[20, с. 9] 

Моніторинг в освіті – це 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. 

Г. Єльникова 

[75] 

Моніторинг будь-якого процесу в освіті називається освітнім 

моніторингом, об’єктом освітнього моніторингу є діяльність 

(функціонування) суб’єктів освітньої системи, а предметом – 

динаміка змін в освітній системі як основа її розвитку, серед 

функцій виділено: інформаційну, діагностичну, адаптаційну 

та коригуючу функції. 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 

О. Ляшенко 

[128] 

Моніторинг в освіті – це система заходів зі збирання, 

оброблення, аналізу й поширення інформації з метою 

вивчення й оцінювання стану функціонування певного 

суб’єкта освітньої діяльності чи системи освіти загалом та 

прогнозування їхнього розвитку на підґрунті аналізу 

отриманих даних і виявлення тенденцій та 

закономірностей. 

О. Майоров  

[129, с. 145] 

Моніторинг в освіті – система збору, обробки, зберігання і 

поширення інформації про освітню систему або окремі її 

елементи, яка орієнтована на інформаційне забезпечення 

управління, дозволяє судити про стан об’єкта в будь-який 

момент часу і може забезпечити прогноз його розвитку. 

Д. Матрос, 

Д. Полев, 

Н. Мельникова 

[134] 

Освітній моніторинг – система організації збору, 

збереження, обробки і розповсюдження інформації про 

діяльність педагогічної системи, яка забезпечує безперервне 

спостереження за її станом і прогнозування її розвитку. 

В. Фурсов [253] Суспільно-державний соціально-управлінський 

моніторинг освіти є таким когнітивним методом, який 

реалізує зворотний зв’язок і поєднує в собі одночасно 

функції (само)пізнання і управління освітою, як системою, 

що самоорганізується. 

 

Подальшої уваги, на нашу думку, потребує історичний аспект вивчення 

наукової проблеми становлення освітнього моніторингу, оскільки, як 

стверджують Є. Яковлев, Н. Яковлева [272], повноцінне дослідження 

педагогічного процесу або його окремих компонентів, неможливо без вивчення 

історії їх становлення. Таким чином, основна методологічна роль історіографії 

зводиться до об’єктивного подання траєкторії розвитку досліджуваної 

проблеми, визначення перспективних напрямів наукового пошуку і оцінці 

ступеня розробленості. Відтак нами здійснено ретроспективний аналіз [56], у 

якому розмежовано історичні віхи в становленні моніторингу як інструмента 

підвищення якості систем освіти та представлено періодизацію в організації 

міжнародних моніторингових досліджень. 
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Значний внесок у дослідження генезису та історії розвитку моніторингу 

в галузі освіти представлено працями О. Майорова [129], М. Боровської [23], 

О. Локшиної [145], Т. Лукіної [122; 123], В. Гоцула, І. Добрянського [38], 

Д. Бодненко, О. Жильцова, О. Лещинського, Н. Мазур [20] та ін.  

Так, перший етап (30–50 рр. XX ст.) був відзначений фундаментальним 

реформуванням системи шкільної освіти США, у напрямі структурування 

змісту освіти й розробки ефективного оцінювання навчальних досягнень 

учнів з основних дисциплін на основі синтезу отриманих знань, набутих 

умінь і навичок. Американським ученим Р. Тайлором за допомогою 

моніторингу було досліджено рівень підготовки випускників 30 шкіл і 

сформованості в них афективних рис (суспільна позиція, критичне 

мислення). Суттєву роль у становленні моніторингу якості освіти відіграло 

заснування у 1952 р. Інституту освіти ЮНЕСКО в Гамбурзі та 

започаткування регулярних конференцій з питань діагностики якості освіти. 

З другої половини 50-х рр. освітні вимірювання як інструмент дослідження 

освітніх систем стрімко поширюються в Європі. У 1959 р. (IEA) вперше 

виконано міжнародне порівняльне моніторингове дослідження успішності з 

математики серед учнів початкової та середньої школи (FIMS).  

Другий етап (60–70 рр. XX ст.) характеризується виходом цих досліджень 

на міжнаціональний рівень, обґрунтуванням концептуальних засад моніторингу 

та розробкою системи освітніх індикаторів. Міжнародні дослідження рівнів 

навчальних досягнень учнів з інформаційно-комунікативної, функціональної 

грамотності та окремих предметів, здійснюються різними інституціями, а саме, 

Інститутом освіти ЮНЕСКО, Міжнародним інститутом планування освіти 

(МІPО), Міжнародною асоціацією з оцінювання навчальних досягнень 

(МАОНД), Міжнародною асоціацією з оцінювання якості освіти (ІАЕА) та ін. На 

початку 60-х рр. у США під головуванням Р. Тайлора розпочав роботу 

експериментальний комітет з проблем вимірювання освітнього розвитку, а у 

1969 р. урядом США реалізовано проект із Національного вимірювання поступу 
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освіти, який із 1978 р. закріплено у законі про періодичне загальнодержавне 

вимірювання освітнього поступу [87]. У 1973 р. організацією економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) прийнята «Схема освітніх індикаторів для 

керівництва в прийнятті урядових рішень». Відтак, системне запровадження 

порівняльних моніторингових досліджень з окремих предметів у США та країнах 

Європи стає невід’ємним складником державної освітньої політики та 

індикатором реформ освітньої галузі. 

Третій етап (80–90 рр. ХХ ст.) характеризується розумінням 

моніторингу як цілісної системи збору, обробки, зберігання і поширення 

інформації про стан освіти на різних освітніх рівнях, аналізу динаміки і 

основних тенденцій показників освітнього середовища, процесу та 

результатів; розробленням науково-обґрунтованих рекомендацій для 

визначення подальших шляхів підвищення якості освітньої галузі. 

Моніторинг знаходить своє відображення як в теоретичних дослідженнях 

науковців, так, й широко запроваджується у різних сферах науково-

практичної діяльності. 

Ознаками четвертого етапу, який розпочався з середини 90-х років 

XX ст. і триває донині, є: наукова організація моніторингу освіти, опора на 

потужну теоретико-методологічну базу та емпіричні дані, формування 

ієрархічно-впорядкованої, багаторівневої системи критеріїв та показників 

якісної освіти та її складників, застосування широкого арсеналу 

діагностичних процедур та методів [91]. 

Становлення національної системи моніторингу розпочалося 

створенням у 1997 р. Центру моніторингу освіти при Інституті змісту і 

методів навчання Міністерства освіти України, який започаткував 

систематичні всеукраїнські моніторингові дослідження. У теперішній час 

національна система суб’єктів моніторингу [188] представлена наступною 

структурою: Міністерство освіти і науки України; Державна служба якості 

освіти України, її територіальні органи; Український центр оцінювання 
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якості освіти, його регіональні центри; наукові організації, наукові, науково-

методичні установи, інші установи, які належать до сфери управління 

Міністерства освіти і науки України; заклади освіти, їх засновники або 

уповноважені ними особи; інші юридичні особи, що здійснюють незалежне 

оцінювання якості освіти та освітньої діяльності. 

Центральним органом виконавчої влади України в галузі освіти, який 

створено у 2017 р. рішенням Уряду з метою дотримання якості освіти та 

освітніх стандартів, допомоги закладам освіти підвищити її якість, 

формування довіри суспільства, виступає Державна служба якості освіти 

України (ДСЯО) та її територіальні органи. Основним пріоритетним 

завданням Державної служби якості освіти України [61; 84] визначено:  

забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти, шляхом формування 

внутрішньої та зовнішньої системи забезпечення якості освіти; 

трансформація системи державного контролю у галузі освіти в систему, яка 

ґрунтується на «довірі та допомозі»; інституційної розбудови системи 

забезпечення якості освіти. 

У 2005 р. на виконання Указу Президента України «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» 

[193] було створено Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) з 

регіональними підрозділами [246], діяльність якого полягає в організації і 

здійснені зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на певному освітньому рівні, та моніторингових дослідженнях 

якості освіти. У підпорядкуванні УЦОЯО перебувають регіональні центри 

оцінювання якості освіти, які водночас є самостійними юридичними 

інституціями. 

Іншою державною установою у структурі системі забезпечення якості 

освіти України стало створене у 2014 р. Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти (НАЗЯВО). НАЗЯВО [150] спрямовує свою діяльність на 

реалізацію державної політики в сфері вищої освіти та визначає свою місію, як 
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каталізатор змін у вищій освіти України з метою формування культури її якості. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у своїй стратегії до 

2022 р. задекларувало та визначило напрями реалізації стратегічних цілей, які 

полягають у забезпеченні якості освітніх послуг, визнанні якості наукових 

результатів, забезпеченні системного впливу діяльності Національного 

агентства.  

Є очевидним, що аналізована в нашому дослідженні проблема 

моніторингу якості освіти та освітньої діяльності знаходиться сьогодні на 

вістрі дискусій у вітчизняних і закордонних освітянських колах. Так, роботи 

О. Дахіна, В. Кальней, О. Майорова, С. Шишова, Д. Уілмса і ін. присвячені 

дослідженню напрямів реалізації моніторингу в різнорівневих освітніх 

системах, Т. Лукіна актуалізує питання вимірювань й управління якістю 

освіти, зокрема, технології організації та проведення моніторингових 

досліджень якості шкільної освіти. Значний доробок в обґрунтування 

концепції адаптивного управління зроблено Г. Єльниковою. Г. Кравченко 

витлумачує сутнісні ознаки моніторингу, здійснює характеристику 

моніторингових систем. Кваліметричний підхід в управлінні освітою та його 

теоретичне обґрунтування висвітлено у наукових працях О. Ануфрієвої, 

Г. Данилової, Г. Єльникової, З. Рябової та інших. І. Гириловська досліджує 

моніторинг якості професійної підготовки випускників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. У роботах В. Олійника, В. Сидоренко, 

Л. Сергеєвої, Т. Сорочан знайшли відображення наукові засади 

моніторингового супроводу управління підвищенням кваліфікації 

педагогічних працівників у системі безперервної післядипломної освіти. 

Аналітичні розвідки науковців сучасності І. Аннєнкової, О. Боднар, 

Г. Єльникової, В. Зінченка, Т. Лукіної та ін. розкривають певні суперечності 

вчених у визначенні схожості, розмежуванні суттєвих власних 

загальновживаних у освітній практиці та близьких у часткових аспектах 
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понять моніторинг, оцінювання, контроль, діагностика, експертиза, 

зворотний зв’язок, рефлексія. 

Так, ґрунтовний аналіз наукових праць О. Дахіна, В. Кальней, 

О. Майорова, О. Могілєва, С. Подмазіна, В. Рєпкіна, Г. Рєпкіної, В. Сімонова, 

С. Шишова та ін., проведений І. Аннєнковою, дозволив виокремити такі 

характеристики моніторингу, які роблять його відмінним від контролю та 

педагогічної експертизи. На відміну від контролю, який пов’язаний з 

мікроелементами освітньої системи, моніторинг – пов’язаний з 

функціонуванням усієї системи. З іншого боку, контроль, щорічно 

спрямовується на нові об’єкти, а моніторинг періодично повторюється та 

спрямовується на ті самі об’єкти. При цьому необхідно додати, що 

моніторинг має статус дослідження, а не виключно емпіричного збору 

матеріалу, характеризується комплексним, системним характером, створює 

умови для планування – річного, перспективного, стратегічного та 

орієнтується на основні параметри закладу освіти.  

В свою чергу, Т. Лукіна [122, с. 84] зазначає, що моніторингові 

дослідження – це шлях одержання інформації, використання її та 

прогнозування освітніх результатів. Контроль – це оцінка фактичних 

результатів діяльності в різні інтервали часу. 

Л. Щоголєва [264] підкреслює, що моніторинг і контроль відрізняють: 

мета та процедура проведення, суб’єкт оцінювання, форма представлення 

результатів, спосіб використання оцінювання. 

В. Зінченко у монографії «Моніторинг якості навчального процесу у 

вищому навчальному заклад» [86, с. 210] визначає контроль і діагностику як 

складники освітнього моніторингу, який дає можливість здійснювати 

стратегічне управління навчальним закладом та системи освіти загалом. 

Співставлення моніторингу та діагностики О. Севруком [207] 

призводить до висновку, що моніторинг знаходиться на крок попереду 

традиційної діагностики завдяки регулярності, високої технологічності 
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спрямованості на вирішення завдань управління. Означене потребує 

використання моделей управління і відповідних комп’ютерних технологій. 

Засноване на моніторингу управління перестає бути «сліпим», більше того, 

таке управління стає більш упевненим, цілісним і усталеним до впливу 

непередбачуваних факторів.  

Дослідження сучасних методик моніторингу й оцінювання стратегій, 

програм і проєктів, практик реалізації моніторингових дій й оцінювання 

програмних документів на державному і місцевому рівнях у Канаді, Польщі,  

інших країнах ЄС і України, представлені вченими Канадського інституту 

урбаністики, Фундації міжнародного навчання (Канада), Асоціації агенцій 

регіонального розвитку України [112; 285] дозволяють представити роль і 

місце етапів моніторингу і оцінювання у проєктних циклах. Відтак, 

оцінювання і моніторинг розглядаються як управлінські функції, однак, 

оцінювання застосовують періодично та селективно за потреби здійснити 

незалежну, системну й об’єктивну перевірку стану прогресу щодо 

досягнення чи відхилення від досягнення очікуваних результатів. 

Моніторинг, в свою чергу, передбачає безперервне забезпечення керівництва, 

бенефіціарів і зацікавлених сторін даними, що підтверджують чи 

спростовують наявність поступу в досягненні очікуваних результатів 

програми. Іншими словами, це процес регулярного збору та фіксації даних 

про ключові елементи реалізації програми протягом періоду її впровадження 

задля виявлення проміжних результатів і досягнень, своєчасного виявлення 

проблем та відхилень від намічених результатів і здійснення необхідних 

коригувань, забезпечення ефективного використання ресурсів, виконання 

запланованих завдань, мінімізації негативних наслідків, визначення 

можливостей для подальшого розвитку програми тощо. 

Важливість залучення зацікавлених сторін, включаючи громадянське 

суспільство та місцевої громади, призвели до зростання інтересу до підходів 

моніторингу і оцінювання. 
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Цей підхід моніторингу і оцінювання також підтвердив необхідність: 

1) запровадження якісно визначеної системи звітування про програми та 

ініціативи; 2) дослідження якості та надійності даних; 3) ефективної 

координації між усіма підрозділами та зацікавленими сторонами на всіх 

рівнях; 4) наявність необхідної інфраструктури та потужностей для 

впровадження вдосконаленої освітньої системи [279, с. 6]. 

Узагальнимо напрями дослідження моніторингу в педагогіці, а саме: 

1) теоретико-аналітичний – у наукових розвідках як спосіб дослідження 

системи освіти та її складників із застосуванням широкого арсеналу критеріїв 

та показників якості, діагностичних процедур та методів; 2) інформаційний – 

для організації збору, збереження, обробки та/або структурування і 

розповсюдження інформації про функціонування освітньої системи та її 

складників, що забезпечує неперервне спостереження за її станом і 

прогнозування її розвитку; 3) управлінський – для безперервного 

забезпечення керівництва даними, які спростовують чи підтверджують 

наявність прогресу в досягненні очікуваних програмних результатів, для 

прийняття відповідних управлінських рішень. 

Беззаперечно, система моніторингу, цілями якої є створення 

інформаційної бази, аналіз стану об’єктів та/або його елементів, підготовка 

обґрунтованих рекомендацій відповідним органам управління для прийняття 

продуктивних рішень та прогнозування подальшого розвитку, виступає 

дієвим механізмом управління якістю освіти. Вплив моніторингу на якість 

освіти може бути опосередкованим та безпосереднім. В. Сергієнко [211] 

пов’язує опосередкований вплив моніторингу із забезпеченням управління 

даними, необхідними для прийняття рішень, а безпосередній вплив – із 

здійсненням цих рішень, тобто безпосередній вплив забезпечують самі 

процедури моніторингу.  

Як вид наукового дослідження освітніх проблем і результатів втілення 

освітньої політики, зазначає Т. Лукіна [238, с. 17], моніторинг якості освіти, 
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здійснюється на науковому підґрунті його організації та реалізації – правил, 

методів і технологій, які забезпечують можливість отримання об’єктивної та 

достовірної інформації, що використовуватиметься для побудови висновків 

та ухвалення управлінських рішень. 

В аналогічному напрямі працюють вітчизняні вчені І. Аннєнкова, 

В. Лунячек, В. Зінченко. І. Аннєнкова розглядає моніторинг «як 

методологічний інструментарій управління якістю освіти, як засіб, 

необхідний для вибору стратегії розвитку професійної підготовки, підстава 

для оцінки реального рівня освітніх досягнень студентів і ін» [5]. 

Д. Матрос, Д. Полев, Н. Мельников [134] визначають моніторинг «як 

механізм контролю і відстеження якості освіти, постійне спостереження за 

навчально-виховним процесом з метою виявлення його відповідності 

бажаному результату або першочерговим пропозиціям, що дозволяє виявити 

тенденції розвитку системи освіти». 

Отже, у контексті нашого дослідження, перспективним вбачаємо 

детальний аналіз моніторингу якості освіти, освітньої діяльності та якості 

підвищення кваліфікації фахівців, зокрема у галузі ПО.  

У Законі «Про освіту» визначено, що «моніторинг якості освіти – це 

система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою 

виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на 

окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), 

встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її 

заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від 

цілей» [194]. 

Н. Пасічник [169] підкреслює діагностичну та прогнозну функції 

моніторингу та визначає моніторинг якості освіти як науково-обґрунтовану, 

неперервну, діагностико-прогностичну комплексну систему збору, 

зберігання, аналізу й розповсюдження інформації про якість освітніх послуг 
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на основі їх відповідності визначеним цілям та отриманим результатам 

(комплексне відстеження якості за всіма показниками освітньої діяльності). 

О. Кучерявий [116] дотримується поглядів вчених щодо тріади якості 

освіти (умов, процесу та результату) та враховує саме ці складники у 

формулюванні моніторингу якості педагогічної освіти. На думку вченого, 

моніторинг якості педагогічної освіти – це спеціалізована з урахуванням її 

особливостей форма і водночас технологія відслідковування рівнів 

відповідності процесів, результатів і умов професійно-педагогічної 

підготовки її ціннісно-цільовій програмі, розробленій у соціально й 

особистісно-значущому аспектах, на основі фіксації базових моніторингових 

індикаторів з метою вивчення насамперед навчально-виховної динаміки, 

корекції існуючих цільових орієнтирів, оновлення змісту, технолого-

методичного, матеріально-технологічного, наукового і іншого ресурсів, 

прогнозування можливих позитивних чи негативних для освітнього закладу 

змін або подій. 

Дослідники С. Шишов та В. Кальней [260] акцентують увагу на рівнях 

функціонування освіти та розглядають моніторинг якості освіти як 

систематичну і регулярну процедуру збору даних із важливих освітніх 

аспектів на національному, регіональному і місцевому (включаючи школу) 

рівнях. Ними виділено такі елементи системи моніторингу якості освіти: 

1) встановлення стандарту і операціоналізація: визначення стандартів, 

операціоналізація стандартів в індикаторах (вимірювані величини); 

встановлення критерію, за допомогою якого можна судити про досягнення 

стандартів; 2) збір даних і оцінка: збір даних; оцінка результатів. 3) дії: 

прийняття відповідних заходів, оцінювання результатів вжитих заходів у 

відповідності до стандартів. 

Як влучно зазначає Н. Пасічник [169], система моніторингу якості 

освіти підпорядкована ієрархічним зв’язкам освітньої системи, таким чином, 

система моніторингу виявляється на різних рівнях функціонування освіти: 
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індивідуальному, локальному, муніципальному, регіональному, державному 

всеукраїнському, національному та міжнародному рівнях. 

В Україні, згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 25 

серпня 2004 р. № 1095 «Про деякі питання запровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» [62] та Наказу МОН 

№ 54 від 16.01.2020 року «Про затвердження Порядку проведення 

моніторингу якості освіти» [189], моніторинг може проводитися: 

− на локальному рівні – дослідження стану і результатів освіти та 

освітньої діяльності закладу освіти (на рівні закладу освіти) для дослідження 

стану та результатів функціонування і розвитку системи освіти села, селища, 

міста, району, об’єднаної територіальної громади (на місцевому рівні); 

− на регіональному рівні – для дослідження стану та результатів 

функціонування і розвитку регіональної системи освіти; 

− на загальнодержавному рівні – для дослідження стану та результатів 

функціонування і розвитку системи освіти (окремих її складових); 

− на міжнародному рівні – дослідження стану та результатів 

функціонування і розвитку системи освіти (окремих (її складових) України в 

порівнянні з іншими країнами. 

Моніторинг поділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній 

моніторинг ініціюється та здійснюється з урахуванням освітнього 

законодавства відповідним закладом освіти. Зовнішній моніторинг може 

проводитися як на рівні закладу освіти, так і на місцевому, регіональному, 

загальнодержавному, міжнародному рівнях, порядок його ініціації та 

здійснення представлено у вищезначених нормативних актах [62; 189]. 

І. Проценко, К. Гудименко [197] вбачають, що переваги зовнішнього 

моніторингу якості освіти порівняно з внутрішнім виявляються у якості та 

статусі отриманої інформації. Зовнішній моніторинг уможливлює 

стандартизованість інформації; надійність і достовірність інформації; 

основу державної та відомчої статистичної звітності; інформаційну основу 
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для аналізу та вироблення освітньої політики на всіх рівнях; можливість 

узагальнення, порівняння й визнання результатів та їх прозорість на будь-якому 

рівні управління освітою; прогнозованість висновків і рекомендацій; 

престижність і відкритість системи освіти країни.  

Зауважимо, що в науково-педагогічній літературі немає чітко 

визначеної класифікації видів моніторингу. Вчені виділяють такі види 

моніторингу: 

1) за цілями проведення моніторингу: моніторинг узгодження 

управління, діагностичний моніторинг і моніторинг діяльності; 

2) за засобами для проведення моніторингу: дистанційний, 

інструментальний, педагогічний, соціологічний, психологічний;  

3) залежно від засобів збору інформації: опис об’єкта моніторингу без 

вимірювання, використання фізичних вимірювань об’єкта, використання 

системи відмінно розроблених і загальноприйнятих критеріїв та індикаторів, 

види моніторингу, в яких вимірювання відбувається опосередковано, з 

використанням системи критеріїв та показників та технологій наукового 

дослідження. До цієї групи належить і моніторинг освітніх систем;  

4) з урахуванням орієнтації на конкретного користувача виділяються 

такі групи: суспільство в цілому; фахівці певних галузей діяльності; 

конкретні органи управління; керівники, окремі структури [п. 1-4, 183]; 

5) за часовою залежністю: ретроспективний, попереджуючий та поточний; 

6) за частотою процедур: разовий, періодичний та систематичний;  

7) за охопленням обсягу спостереження: локальний, вибірковий та 

суцільний;  

8) за масштабами цілей освіти: стратегічний, тактичний та 

оперативний;  

9) за організаційними формами: індивідуальний, груповий та 

фронтальний;  
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10) за етапами навчання: вхідний або відбірковий, учбовий або 

проміжний та вихідний або підсумковий; 

11) за формами об’єкт-суб’єктних відносин: зовнішній або соціальний, 

взаємоконтроль та самоаналіз;  

12) за використовуваним інструментарієм: стандартизований, не 

стандартизований, матричний тощо [22, с. 88; 119; 208; 260, c. 100]. 

У найбільш узагальненому вигляді об’єктами моніторингу якості 

освіти є:  

− «знеособлена інформація про учасників освітнього процесу; 

− освітні та управлінські процеси в закладі(ах) освіти; 

− різні види діяльності учасників освітнього процесу (навчальна, 

викладацька, організаційна, управлінська тощо); 

− умови здійснення освітньої та управлінської діяльності 

(матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні, нормативно-правові, кадрові, 

фінансові, навчально-методичні тощо); 

− результати запровадження освітніх змін, інновацій; 

− стан організації освітнього процесу в закладі освіти; 

− результати навчання та розвитку здобувачів освіти, формування їх 

компетентностей; 

− інші об’єкти» [63]. 

Об’єктами моніторингу, на думку Т. Лукіної [123], Н. Пасічник [169], 

В. Приходька [183; 184, 185], О. Рєзіної [30], найчастіше виступають:  

− зміст та система освіти, зокрема середня, професійна або вища; 

муніципальна, регіональна, національна або загальнодержавна система;  

− характеристика учасників освітнього процесу (стан здоров’я, умови 

життя й навчання соціальний захист, готовність до здійснення певних видів 

діяльності, задоволеність освітніми послугами тощо);  
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− взаємовідносини споживачів освітніх послуг з оточуючим соціумом 

(освітнім середовищем);  

− процеси функціонування, розвитку та управління освітніми 

системами, фактори впливу;  

− засоби досягнення освітніх цілей;  

− результати, що їх продукує освітня система; 

− умови та ресурси, вкладені в освіту; 

− організація мережі освітніх установ; 

− диференціація контингенту за різними ознаками; 

− наслідки, а саме, результати запровадження освітніх реформ, змін 

навчальних програм і освітніх стандартів тощо). 

− явища (вихованість, освіченість, майстерність педагога та інші).  

Як відомо, процес пізнання реалізується через взаємодію об’єкта і 

суб’єкта. Якщо об’єкт – у загальному значенні – «явище, предмет, особа, на 

які спрямована певна діяльність, увага і т. ін.» [220], на противагу, «суб’єкт – 

це той, хто здійснює якусь дію, або від кого направлена певна діяльність» 

[229] або людина, як носій певних фізичних і психічних якостей; людина, як 

об’єкт дослідження [30]. Відтак, при здійсненні моніторингу виділяють 

чотири групи суб’єктів [63]: 

1) суб’єкти, які проводять моніторинг, – суб’єкти моніторингу; 

2) суб’єкти, які ініціюють проведення моніторингу, – ініціатори 

моніторингу; 

3) суб’єкти, які здійснюють науково-методологічний супровід 

моніторингу; 

4) суб’єкти, які залучаються до спостереження, опитування, виконання 

робіт (завдань) моніторингу на етапі проведення дослідження, – учасники 

дослідження. 

С. Мітягіна [172, с. 124] зазначає, що моніторинг як багатогранний 

термін набуває ще більшої складності, коли йдеться про систему 
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післядипломної педагогічної освіти (ППО). Серед факторів, які ускладнюють 

формування системи моніторингу якості ППО, вона виділяє, відсутність 

розвиненої нормативно-правової бази, яка регулювала б дане питання; 

специфіку закладів ППО, що визначається широким спектром напрямків 

їхньої діяльності, а також складною структурою системи ППО в цілому. У 

свою чергу саме недосконалість механізму моніторингу якості системи ППО, 

підкреслює К. Гоцуляк [39, с. 12], є одним із негативних чинників, який 

гальмує трансформацію системи післядипломної освіти. 

Найбільшим викликом для міжнародної і української освітянської 

спільноти стала пандемія COVID-19, яка зумовила перегляд освітніх 

стратегій, сприяла пошуку нових технологій взаємодії між учасниками 

освітнього процесу, визначенню нових векторів у діяльності. За даними 

ЮНЕСКО, станом на 28 квітня 2020 року закриття шкіл та університетів в 

Україні вплинуло на майже сім мільйонів здобувачів освіти, отже, головним 

викликом у кризовій ситуації та обов’язком кожного уряду було визначено 

забезпечення якісної освіти для всіх, зокрема, найбільш вразливих верств 

населення [301]. 

Функціонування системи ППО, зокрема підвищення кваліфікації в 

умовах кризи, набуло таких особливостей, як: необов’язковість намірів 

суб’єктів підвищення кваліфікації; територіальна віддаленість суб’єктів 

підвищення кваліфікації; соціально-економічні ризики; перешкоди, пов’язані 

з умовами професійної діяльності слухачів; недоліки нормативно-правових 

актів з підвищення кваліфікації; неготовність керівників до управлінської 

діяльності в умовах кризи [100]. 

Пріоритетними напрямами діяльності закладів системи ППО у 

теперішній час є:  

− створення стрункої внутрішньої нормативної системи регламентації 

правових відносин, яка визначає основні завдання, функції, права, 

відповідальність закладу, питання планування й обліку роботи науково-
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педагогічних працівників, організації освітнього процесу, забезпечення 

якості освіти та освітньої діяльності, порядок надання платних послуг тощо; 

− оновлення змісту і технологій підвищення кваліфікації, широке 

впровадження дистанційного навчання в освітній процес, як шляхом 

застосування дистанційної форми як окремої форми навчання, так і 

використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання 

в різних формах, адаптація навчального контенту до оптимальних форм 

онлайн-навчання, організація освітнього процесу на спеціалізованих освітніх 

платформах тощо; 

− конструктивна взаємодії із замовниками (споживачами) освітніх 

послуг, забезпечення інноваційності, доступності, прозорості, гнучкості і 

відкритості освітнього процесу, організація людиноцентрованого освітнього 

середовища на компетентнісній основі та урахування досвіду, інтересів, 

здібностей та потенційних можливостей замовників освітніх послуг; 

− реалізація державної політики у сфері вищої і професійної 

(професійно-технічної) освіти, визначення напрямів вдосконалення та 

розвитку ключових компетентностей фахівців, їхнього безперервного 

професійного розвитку впродовж життя шляхом формальної, неформальної 

та інформальної освіти; 

− організація та проведення моніторингу якості підвищення 

кваліфікації, зорієнтованого на оперативне забезпечення внутрішніх 

стейкхолдерів (НПП та керівників закладів післядипломної освіти) і 

зовнішніх стейкхолдерів (обласних НМЦ ПТО, ЗП(ПТ)О тощо), які 

залучаються до процесу підвищення кваліфікації, повною, достовірною й 

надійною інформацією задля коригування та прийняття ефективних 

управлінських рішень та можливості рефлексивного управління тощо.  

Упровадження науково виваженої системи моніторингу якості у галузі 

ППО в цілому та підвищення кваліфікації педагогічних працівників зокрема 

потребують теоретичного обґрунтування та практичної апробації.  
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В. Сидоренко [215; 294; 296; 297] характеризує моніторинговий напрям 

як інноваційний напрям неперервного науково-методичного супроводу 

професіогенезу педагогічних працівників, який включає «комплекс процедур 

зі спостереження, у тому числі збір, опрацювання, зберігання і поширення 

інформації, поточного оцінювання важливих перетворень в освітній системі, 

а також спрямування цих перетворень на досягнення визначених параметрів 

професіогенезу педагогічних працівників, виявлення тенденцій і 

закономірностей, акмеологічних чинників (зовнішніх і внутрішніх), 

відслідковування професійної акмединаміки впродовж усіх етапів 

міжкурсового періоду». 

При дослідженні системи післядипломної педагогічної освіти 

Т. Калюжна підкреслює важливість «здійснення постійного моніторингу 

якості як безпосередньо неперервного особистісно-професійного розвитку 

педагогічних працівників, так і розвитку самої системи післядипломної 

педагогічної освіти. Водночас сама система моніторингу особистісно-

професійного розвитку педагогів має включати показники не лише знань, а й 

компетенцій, усі форми професійного розвитку та творчих досягнень 

(авторські методики, програми тощо), зміни в практиці педагогічної 

діяльності, професійній кар’єрі та досягненнях учнів, а також відгуки 

адміністрації закладу освіти щодо ефективності професійної діяльності 

педагога в результаті післядипломної освіти» [94]. Наявність електронної 

бази, яка б відображала всі етапи неперервного розвитку фахівця, на думку 

дослідниці, забезпечує реальну якість професійного розвитку педагогічних 

кадрів.  

Проблемі застосування кваліметричного підходу у моніторингових 

дослідженнях приділяють значну увагу представники наукової школи 

«Адаптивне управління соціально-педагогічними системами» (керівник – 

Г. Єльникова). Так, Т. Борова [21] пропонує коучингово-моніторингову 

технологію професійного розвитку науково-педагогічних працівників, що 
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дозволяє визначити рівень розвитку того чи іншого чинника професійної 

діяльності науково-педагогічного працівника, ефективно управляти 

професійним розвитком та визначати шляхи вдосконалення викладацької 

майстерності. Можливості застосування факторно-критеріальних моделей 

для моніторингу якості підвищення кваліфікації представлені в роботах 

Л. Покроєвої та З. Рябової при визначенні механізму моніторингово-

маркетингових досліджень у закладі післядипломної педагогічної освіти. 

Моніторинг у закладі післядипломної педагогічної освіти вчені 

витлумачують «як інформаційну систему, яка постійно змінюється завдяки 

безперервності відстеження певного об’єкта за виділеними параметрами, 

факторами і критеріями управління з метою прийняття оперативного 

управлінського рішення щодо прогнозування подальшого розвитку об’єкта» 

[175; 176].  

Напрямами основної діяльності інституту післядипломної освіти та, 

відповідно, об’єктами моніторингу ефективності та якості ППО виступають: 

якість інформаційно-аналітичного забезпечення; якість освітнього процесу; 

ефективність науково-методичного супроводу та результативність науково-

дослідної роботи. Схема системи моніторингу якості діяльності закладу 

післядипломної педагогічної освіти представлена на рис. 1.2. 

До проблеми здійснення безперервного спостереження, фіксації та 

оцінки якості післядипломної освіти на курсах підвищення кваліфікації 

також звертається вітчизняна дослідниця Г. Кравченко [111, с. 221], яка у 

монографії «Адаптивне управління розвитком інститутів післядипломної 

педагогічної освіти в Україні» пропонує базові кваліметричні моделі 

визначення професійної компетентності вчителів, самооцінювання рівня 

управлінської компетентності керівників навчальних закладів; комплекси 

поточного контролю знань слухачів; діагностичні картки визначення 

професійної компетентності вчителів; щоденник слухача курсів підвищення 

кваліфікації.  
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Рис. 1.2 Система моніторингу якості діяльності закладу післядипломної 

педагогічної освіти (за З. Рябовою, Л. Покроєвою [175])  

 

Користуючись дослідженнями М. Поташника щодо оцінювання якості 

освіти, розглянемо виділені ним такі групи показників для оцінювання якості 

післядипломної освіти на курсах підвищення кваліфікації: 

− показники оптимальності проєкту (програми освітньої діяльності курсів 

підвищення кваліфікації); 

− показники оптимальності процесу (достатність умов, ресурсів, 
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доцільність обраних форм та методів навчально-пізнавальної діяльності, 

самостійної роботи слухачів тощо); 

− показники оптимальності поточних результатів (якість навчання, 

викладання, мотивації тощо під час курсів підвищення кваліфікації); 

− показники кінцевих результатів (за результатами завершення курсового 

підвищення кваліфікації); 

− показники віддалених результатів (проєктування траєкторії 

саморозвитку та самооцінки професійної компетентності та особистісного росту 

слухачів курсів у міжкурсовий період). 

Дослідженням моніторингу якості підвищення кваліфікації також 

присвячено низку праць закордонних науковців.  

З. Возгова [31] зазначає, що структурування інформації та своєчасний 

аналіз динаміки та стану освітнього процесу на курсах підвищення 

кваліфікації дозволяють забезпечити його якість і тим самим підвищити 

якість сформованості професійної компетентності професійно-педагогічних 

кадрів. 

Подальший розгляд проблеми моніторингу якості підвищення 

кваліфікації здійснюється у напрямі аналізу змістовної та процесуальної 

сторін. Змістовний аспект моніторингу визначає конкретну структуру 

інформаційного поля: об’єкт вивчення, рівні вивчення об’єкта, суб’єкт 

моніторингу, джерела інформації, методи моніторингових досліджень, засоби 

і технології моніторингових досліджень, форми надання результатів та 

управлінське рішення. 

Процесуальна сторона моніторингу якості сформованості професійної 

компетентності професійно-педагогічних кадрів представлена в діях на 

кожному етапі моніторингу; у діях, пов’язаних з побудовою інструментарію, 

технологій реалізації організаційно-педагогічних умов тощо. 

М. Жетписбаєва [241] формулює мету моніторингу в системі 

підвищення кваліфікації, як сприяння забезпеченню якості освітніх послуг, 
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що надаються педагогам регіонів Казахстану, та визначає такі параметри 

якості підвищення кваліфікації: 

− якість умов, в яких функціонує система підвищення кваліфікації 

(фінансування, нормативно-правове забезпечення, санітарно-гігієнічні умови 

освітнього процесу, морально-психологічні умови); 

− якість суб’єктів підвищення кваліфікації (професорсько-

викладацький склад установи підвищення кваліфікації, слухачі-педагоги, які 

навчаються в установі підвищення кваліфікації. В даному випадку до кожної 

групи суб’єктів пред'являються ще й свої параметри і критерії оцінки 

діяльності); 

− якість змісту підвищення кваліфікації (навчальні програми та 

навчально-методичні комплекси); 

− якість освіти (навчальний та інформаційний процеси); 

− якість організації підвищення кваліфікації (забезпечення 

безперервності професійного розвитку і її особистісної орієнтованості). 

Білоруська вчена І. Воробйова [32] під системою моніторингу розуміє 

безперервне відстеження стану задоволеності споживачів освітніх послуг, 

зіставлення отриманих результатів з вимогами і очікуваннями, виявлення 

тенденцій їх змін з метою прийняття управлінських рішень та формулює 

мету моніторингу, як безперервне вимірювання задоволеності слухачів 

перепідготовки якістю освітніх послуг. 

Ми поділяємо думку Л. Покроєвої та З. Рябової [175; 176], що для 

забезпечення успішності діяльності закладу освіти окрім проведення 

моніторингових процедур необхідно враховувати, що він є суб’єктом 

ринкових відносин, а освітня діяльність закладу має свої технологічні 

процеси й також витримує тиск конкуренції, потребує надійних способів 

просування і реалізації своєї «продукції» – товару. Отже, у сучасних умовах 

стрижневим напрямом діяльності закладів післядипломної освіти є 

забезпечення високої якості підвищення кваліфікації фахівців, що сприятиме 
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формуванню позитивного іміджу та досягненню конкурентних переваг на 

ринку освітніх послуг. Виняткової уваги набуває маркетинговий напрям 

науково-методичного супроводу професіогенезу педагогічних працівників, 

який, як зазначає В. Сидоренко, «передбачає систематичне вивчення і 

задоволення освітніх запитів, потреб педагогічних працівників щодо якості 

надання освітніх послуг у системі післядипломної освіти, результативності 

міжкурсового періоду, дієвості науково-методичного забезпечення 

професіогенезу педагогічних працівників» [215].  

Незважаючи на значний доробок вчених (О. Бондарчук, М. Віднічук, 

В. Олійник, З. Рябова, В. Сидоренко, Л. Сергеєва, Т. Сорочан та ін.) у 

дослідженні теоретико-методологічних та практичних аспектів проведення 

моніторингово-маркетингових досліджень у системі післядипломної освіти 

не повною мірою досліджено питання науково-методичного супроводу 

моніторингу й оцінювання рівня задоволеності замовників (споживачів) 

освітніх послуг в процесі підвищення кваліфікації фахівців ПО. Поза увагою 

вчених залишились дослідження критеріїв та показників для оцінювання 

якості підвищення кваліфікації; питання визначення організаційно-

педагогічних умов; упровадження практико-орієнтованих методик 

організації й проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі ПО; побудови відповідних моделей й інформаційно-

аналітичних систем моніторингу на рівні закладу освіти та розроблення 

науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо вдосконалення освітнього процесу та 

підвищення якості освіти (системи підвищення кваліфікації), її відповідності 

суспільним вимогам, потребам споживачів (замовників) освітніх послуг та 

інших стейкхолдерів. 

На нашу думку, моніторинг – це система збору, обробки, зберігання і 

поширення інформації про стан підвищення кваліфікації, прогнозування на 

підставі об’єктивних даних професійної акмединаміки її розвитку та 
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розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

управлінських рішень щодо підвищення якості (авторська редакція). 

Мету моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

(на рівні закладу ППО) вбачаємо в отриманні об’єктивної інформації та 

прийнятті ефективних управлінських рішень щодо підвищення якості освіти 

та освітньої діяльності, її відповідності суспільним вимогам і потребам 

споживачів (замовників) освітніх послуг на основі безперервного системного 

дослідження умов, процесу і результатів навчання слухачів, виявленні та 

відстеженні тенденцій у розвитку якості підвищення кваліфікації, 

встановленні відповідності фактичних результатів освітньої діяльності (рівня 

опанування / розвитку професійних компетентностей слухачів за програмою 

підвищення кваліфікації) заявленим цілям, оцінювання ступеня і причин 

відхилень від цілей. 

Мета моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

більш детально розкривається у його завданнях, які полягають у: 

− створенні внутрішньоінститутської системи забезпечення якості 

освіти та освітньої діяльності; 

− дослідженні динаміки та аналізі основних показників якості освіти та 

освітньої діяльності в Інституті та факторів ризику її забезпечення; 

забезпеченні умов щодо отримання об’єктивних даних про стан освітньої 

системи; 

− визначенні напрямів формування споживчої лояльності й показників 

ступеня прихильності клієнтів;  

− кількісно-якісному порівняльному аналізі показників якості освіти та 

освітньої діяльності й прогнозування на даному підґрунті тенденції 

подальшого розвитку; 

− визначенні відповідності результатів моніторингових досліджень в 

закладі освіти стандартам якості вищої освіти й освітньої діяльності, запитам 

ключових стейкхолдерів;  
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− розробленні науково-обґрунтованих рекомендацій і системи 

інформування для прийняття ефективних управлінських рішень щодо 

вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості освіти, у тому числі 

вирішення завдань щодо вибудовування інформаційної системи моніторингу. 

Аналіз джерельної бази дослідження, а також вивчення стану 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, дозволив 

визначити, що моніторинг – сучасна технологія наукового дослідження 

системи підвищення кваліфікації із застосуванням широкого спектру 

діагностичних процедур та методів; за своєю сутністю – інформаційно-

аналітична система безперервного (циклічного) відстеження стану і динаміки 

професіогенезу фахівців у галузі ПО. В свою чергу, отримані моніторингові 

дані мають бути затребуваними системою управління для прогнозування та 

прийняття на цій підставі управлінських рішень. Результативний ефект 

моніторингу полягає в підвищенні якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі ПО та максимальному включенні споживачів освітніх послуг та інших 

зацікавлених осіб в оцінку діяльності системи освіти відповідного рівня. 

Проведення моніторингових досліджень у закладах ППО дозволяє 

інформувати стейкхолдерів про ефективність та результативність їх спільної 

роботи, оперативно втручатися і вносити відповідні корективи в освітній 

процес, приймати рішення щодо удосконалення підвищення кваліфікації 

слухачів. 

У подальшому розгортанні моніторингових досліджень та побудові 

системи моніторингу важливого значення набуває визначення організаційно-

педагогічних умов та розроблення структурно-функціональної моделі 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти, статистичне оцінювання результатів та їх об’єктивна інтерпретація.  
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1.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти 

 

В сучасних умовах розвитку знаннєвого суспільства інформація виступає 

важливим стратегічним ресурсом, відтак, дієве управління інформаційними 

потоками розглядається як конкурентна перевага держави в цілому, так і 

організацій, установ зокрема. Бурхливий розвиток інформаційних процесів в 

освітній галузі формулює виклики щодо створення, широкого впровадження, 

використання та розвитку інформаційних систем і технологій. Водночас, 

зростання вимог до якості освіти та стрімкий розвиток цифрових технологій 

актуалізує потребу використання сучасних інформаційно-аналітичних технологій 

як в освітньому процесі, так і в управлінській діяльності закладів освіти. 

Осмислення специфіки інформаційно-аналітичних технологій як 

інструмента якісно-змістовної трансформації первинної інформації в 

оптимальне управлінське рішення актуалізує проблему інформаційно-

аналітичного забезпечення управлінських процесів у закладах освіти, 

зокрема моніторингу якості. Результатом такого осмислення стає пошук 

комплексних рішень, які дозволяють націлити ресурси системи моніторингу 

якості на забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, підтримку й 

прогностичну оцінку управлінських рішень. 

У роботі автора «Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-

технічної) освіти» [44] здійснено узагальнювальний аналіз інформаційно-

аналітичного забезпечення системи моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти, його компонентного складу й 

змістового наповнення. 

Аналізована в нашому дослідженні проблема спонукає науковців до 

активних пошуків і дискусій щодо питань формування і розвитку цифрової 

компетентності та практичних аспектів упровадження інформаційно-
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комунікаційних технологій у вітчизняній освіті. Проблемі створення 

середовища неперервного розвитку ІКТ-компетентності суб’єктів освітнього 

процесу, проведенню педагогічних досліджень з інформатизації освіти 

присвячено праці вітчизняних дослідників В. Бикова, А. Гуржія, 

В. Дем’яненка, В. Кухаренка, В. Лапінського, Н. Морзе, В. Олійника, 

О. Спіріна, Ю. Тріуса та ін.; проєктування автоматизованих систем 

моніторингу якості освіти на рівні закладів освіти здійснено О. Білик, 

Т. Коротун, О. Слабоспицькою, Г. Коваль, О. Туржанською та ін.; модель 

функціонування інформаційно-аналітичної системи багаторівневого 

моніторингу якості освіти розроблена В. Чекуріним, С. Острей, О. Острей; 

IТ-компоненти моніторингу якості освітнього процесу розглядаються 

М. Сільченко, В. Горбовим, Ю. Горбовою, І. Деньковичем; проєктування 

інформаційних систем моніторингу процесу підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників представлено в роботах П. Грабовського, 

З. Рябової, Л. Покроєвої та ін. 

Незважаючи на значний доробок вітчизняних учених, проблема 

адаптації й впровадження інформаційно-аналітичних систем і технологій 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО не стала 

предметом ґрунтовного вивчення й узагальнення. Так, не повною мірою 

розв’язано проблеми прикладних рішень у впровадженні інформаційно-

аналітичних систем і технологій моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі ПО, організації підсистеми інформаційно-аналітичного 

забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців, 

недостатньо стандартизовано моніторингові процедури з ідентифікації 

інформаційних потреб керівників закладів освіти, замовників (споживачів) 

освітніх послуг, соціальних партнерів та формалізації оцінки якості освітньої 

діяльності тощо.  

Проаналізуємо та розмежуємо основні дефініції «інформаційно-

аналітична діяльність (ІАД)», «інформаційно-аналітична система (ІАС)», 
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«інформаційно-аналітичне забезпечення (ІАЗ)», «інформаційно-аналітична 

технологія» (ІАТ) для запобігання термінологічної плутанини та з’ясування 

сутності понять у площині моніторингу якості. 

Загальний термін «інформаційні технології» використовується для 

позначення технологій, пов’язаних із створенням, обробкою, зберіганням, 

використанням, пересиланням та керуванням інформацією [191]. 

Інформаційні технології (ІТ, інформаційно-комунікаційні технології) – 

процеси, у яких основною продукцією, що переробляється, є інформація 

(В. Глушков) [243]. Еволюція інформаційних технологій зумовила дії щодо 

первинного аналізу даних, які перекладено на обчислювальну техніку. У 

цьому розумінні у теперішній час під інформаційними технологіями 

розуміють цифрові або комп’ютерні технології. З середовищем 

інформаційних систем тісно пов’язані інформаційні технології. Засобами, що 

створюють інформаційну інфраструктуру та здійснюють весь спектр 

операцій з інформацією (проведення будь-яких видів інформаційної 

взаємодії), виступають інформаційні ресурси (банки та бази даних), 

інформаційні системи (системи доступу до даних), інформаційні технології 

(програмне забезпечення комп’ютерів, комунікативні мережі) (О. Карпенко) 

[97].  

Інформаційні системи і технології (ІСТ) спрямовані на підвищення 

ефективності та вдосконалення різних галузей діяльності людини. Наявні ІСТ 

можуть бути угрупованні відповідно до їх загальних ознак, інструментарію, 

підходів, безпосереднього призначення тощо. У галузі ІСТ умовно 

виокремлюють три взаємодоповнюючі напрямки розвитку, які визначають 

тип ІС.  

У термінологічному словнику «Інформаційно-аналітична діяльність 

педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів» [270] 

наведено опис ІС трьох типів. Системи першого типу зорієнтовано на 

операційну обробку даних – системи обробки даних (СОД). До них належать: 
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спеціалізовані пакети програм для статистичного аналізу, математичні 

пакети тощо. Другий тип ІС зорієнтований на задачі аналізу даних та 

управління – системи підтримки та прийняття рішень (СППР). До третього, 

одного з найпоширеніших типів ІС, застосовуваних в управлінні, належать 

такі: АСУ – автоматизовані системи управління, мають широкий спектр 

застосування: від автоматизації базових функцій підприємства до 

автоматизації прийняття управлінських рішень; СППР – системи підтримки 

прийняття рішення, призначені допомагати робити обґрунтований вибір із 

певного переліку альтернатив; ЕС – експертні системи моделюють дії 

людини-експерта під час розв’язання задач у певній предметній галузі на 

основі логічного аналізу накопичених знань, що зберігаються в базі знань 

(БЗ). Технологія ЕС нині використовується для розв’язання різних типів 

задач (інтерпретація, прогноз, діагностика, планування, конструювання, 

контроль, інструктування, управління) у найрізноманітніших проблемних 

галузях [68]. 

Застосування інформаційно-аналітичних технологій здебільше 

здійснюється у площині оптимізації управлінських рішень та, відповідно, у 

широкому впровадженні ЕС та СППР. Концепція такого роду систем 

ґрунтується на сучасній технології інтегрованих сховищ даних та 

поглибленого аналітичного оброблення нагромадженої інформації на базі 

сучасних інформаційних технологій. 

Професор Є. Хриков при дослідженні питань інформатизації закладу 

освіти зауважує, що «інформаційні технології дають можливість підвищити 

ефективність усіх складників процесу розробки та реалізації управлінського 

рішення: отримання необхідної інформації, розробка управлінського 

рішення, доведення управлінського рішення до виконавців, контроль за 

виконанням управлінського рішення» [257, с. 194]. 
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За визначенням «ІАЗ – система інформаційно-аналітичних заходів, яка 

спрямована на задоволення інформаційних потреб користувачів інформації 

шляхом її підготовки та доведення до споживачів» [270, с. 54]. 

С. Телешун, І. Рейтерович визначають систему інформаційного-

аналітичного забезпечення управління «як взаємозалежну та відповідним 

чином сформовану сукупність організаційних, організаційно-правових, 

інформаційних, методичних, програмно-технологічних компонентів, що 

забезпечує необхідну якість прийнятих управлінських рішень за рахунок 

раціонального використання інформаційних ресурсів та інформаційних 

технологій» [237, с. 5]. 

В. Степанов [226] вибудовує такий ланцюг складників інформаційної 

інфраструктури: складником інформаційної інфраструктури виступає ІАЗ, 

яке забезпечує єдність і взаємозв’язок процесів виробництва, пошуку, 

збереження, обміну, поширення й споживання інформації, в свою чергу 

складником ІАЗ виступає ІАД. 

О. Яценко [274, с. 12] розглядає інформаційно-аналітичну діяльність з 

позиції консалтингового підходу, як напряму консалтингової діяльності; 

відповідно другого підходу ІАД розглядається як складник інформаційної 

діяльності. Дослідником визначено, що інструментальною частиною 

інформаційної аналітики є інформаційні технології. 

Підсумовуючи вищеозначене узагальнимо погляди вчених на 

розуміння ІАД: 1) «сукупність дій на основі концепцій, методів, засобів, 

нормативно-методичних матеріалів для збору, накопичення, обробки та 

аналізу даних з метою обґрунтування та прийняття рішень. В свою чергу, 

прийняття рішень – це науковий напрям, завданням якого є синтез 

раціональних схем вибору альтернатив і оцінювання їх якостей» [28, с. 16–

17]; 2) особливий напрям інформаційної діяльності, який визначається як 

«сукупність дій та заходів, пов’язаних із виявленням, опрацюванням, 

збереженням інформації з проблемних ситуацій у базовій діяльності 



 

 

121 

користувачів (чи проблемних питань галузі в цілому), що потребують 

вирішення, утворення на її основі оглядово-аналітичних документів, їх 

поширення на засадах інформаційних технологій» [108, с. 7]. 

І. Савченко, В. Ягупов [270, с. 81] при дослідженні інформаційно-

аналітичної діяльності виділяють інформаційний та аналітичний (напрями) 

інформаційно-аналітичної роботи: 1) перший – інформаційний рівень 

спрямовується на пошук, збирання, зберігання, поширення інформації; 

2) другий – аналітичний рівень – характеризується узагальненням, 

класифікацією інформації, її аналізом і перетворенням, розробленням 

висновків, пропозицій, рекомендацій і прогнозів. На їхню думку до однієї з 

форм інформаційно-аналітичної роботи відноситься моніторинг. 

О. Нестеренко визначає інформаційно-аналітичні системи (ІАС) «як 

суспільні структури, що містять у собі інформаційні технології, інформаційні 

системи й інформаційні ресурси для забезпечення здійснення інформаційно-

аналітичної діяльності» [151, с. 55]. 

У найбільш загальному вигляді ІАС [65] – це комп’ютерна система, яка 

крім отримання даних, їх створення та опрацювання, надає можливість 

виконувати аналіз даних. ІАС забезпечує для установи (організації) єдиний 

інформаційний простір та доступність даних на всіх функціонально-

ієрархічних рівнях управління. І. Захарова, Л. Філіпова [83] акцентують увагу 

на специфіці даного класу ІС, як систем аналітичної обробки даних, а не 

систем автоматизації діяльності організації. 

Аналіз праць науковців у тлумаченні ІАС, призводить до висновку, що 

більшість із них приділяють увагу функції підтримки управлінських рішень 

[99]. Ми поділяємо думку вчених, які відносять системи моніторингу до 

класу інформаційно-аналітичних систем підтримки управлінських рішень. 

В. Галіцин формулює таке визначення: «система моніторингу – це ІАС 

спостереження за об’єктом шляхом збирання, систематизації, оброблення та 

нагромадження інформації з метою аналізу та оцінювання його поточного 
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стану відповідно до заздалегідь розробленої програми, діагностики й 

оцінювання його очікуваного стану на певний момент у разі порушення 

рівноваги і тенденцій розвитку внаслідок можливих збурювальних впливів 

внутрішнього або зовнішнього середовища та формування інформаційно-

аналітичної бази для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення 

цілей розвитку об’єкта» [34]. 

І. Аннєнкова характеризує моніторинг якості «як інформаційно-

аналітичну систему, що постійно оновлюється на основі безперервного 

(циклічного) відстеження стану і динаміки змін якості з метою 

прогнозування її подальшого розвитку, вироблення ефективних 

управлінських рішень та постійного покращення якості» [6, с. 393].  

І. Захарова, Л. Філіпова зазначають, що «моніторингові дослідження 

призначені для довготермінового аналітичного спостереження за розвитком 

певної ситуації з метою забезпечення можливості апріорного синтезу 

управлінських рішень, які мають профілактичний або застережний характер. 

Та формулюють термін «інформаційно-аналітичний моніторинг», як вид 

інформаційної діяльності, пов’язаний з процесами аналізу, синтезу 

інформації із застосуванням методів моделювання, експертного оцінювання, 

діагностики і прогнозування, що реалізуються у режимах постійного 

збирання інформації з традиційних і нетрадиційних джерел з метою 

регулярного інформаційного забезпечення користувачів» [83, с. 59]. 

Отже, можна погодитися, що розгляд науковцями [132] терміну 

«інформаційно-аналітичне» як складного прикметника, характеризується 

звуженням значення слова «забезпечення» до рівня конкретної сфери 

застосування (у нашому дослідженні – моніторингу якості), а саме: 

− інформаційної – відносно самостійної діяльності спеціально 

підготовлених фахівців, зайнятих пошуком, відбором, обробкою, 

накопиченням, узагальненням і збереженням інформаційних одиниць 
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(перший етап процесу інформаційно-аналітичного забезпечення у системі 

управління будь-якого механізму); 

− аналітичної – як похідний другий етап процесу інформаційно-

аналітичного забезпечення у системі управління будь-якого механізму: 

виробництво спеціально підготовленими фахівцями на підставі наявних 

інформаційних одиниць і складних розумових процесів нового знання щодо 

явища або події, що вивчається [170]. 

В аспекті дослідження інформаційно-аналітичної системи моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців є слушною заувага О. Мітіна та 

Т. Філічевої [139, с. 49], що відмінність ІАС моніторингу якості полягає в 

орієнтованості на оцінку поточного стану якості освітніх послуг та 

визначення експертно-аналітичних рекомендацій для осіб, яка приймає 

рішення (ОПР) про підвищення якості. 

Усвідомлюючи експоненціальний характер зростання масивів 

інформації та інтенсивності інформаційних потоків в усіх галузях знань, 

висхідний рух інформаційних систем та технологій (ІСТ), розвиток цифрової 

компетентності працівників освітньої галузі, вчені (О. Білик [16, 17], 

П. Грабовський [41], В. Галіцин, О. Севрук та ін.) обґрунтовують доцільність 

їх впровадження у процес моніторингу для автоматизації рутинних операцій 

щодо опрацювання отриманих, розповсюдження даних; застосування 

програмних засобів для їх візуалізації та аналізу тощо. 

Дослідник систем моніторингу В. Галіцин [34] зазначає, що для 

забезпечення функціонування та виконання своїх функцій система 

моніторингу повинна мати у своєму складі відповідні забезпечувальні 

підсистеми (наукову, методологічну, інформаційну, математичну, технічну, 

програмну, правову, організаційну, кадрову та метрологічну). При цьому 

інформаційно-аналітичний блок моніторингу виконує його основну функцію, 

оскільки для прийняття обґрунтованих управлінських рішень відповідним 
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органам важливим є аналіз і оцінювання стану об’єкта й динаміки показників 

його діяльності. 

Докладніше проаналізуємо складники інформаційно-аналітичного 

забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців. 

В сучасних умовах при аналізі інформації використовують такі групи 

показників: якісні характеристики (достовірність, релевантність, 

пертинентність, адекватність (об’єктивність) інформації; кількісні 

характеристики (достатність, повнота), точність інформації; ціннісні 

характеристики (своєчасність, актуальність інформації) [133, с. 28]. 

Інформаційне забезпечення уможливлює інтегровану обробку 

інформації, яка циркулює в організації (установі) й оцінювання стану 

показників результативності та ефективності діяльності, у той же час 

формування аналітичного складника інформаційно-аналітичного 

забезпечення системи управління потребує розгляду відомостей щодо стану 

суб’єкта для проведення аналізу результатів діяльності.  

До формування інформаційної бази моніторингу висувають певні 

вимоги [34]: 

− система показників має адекватно відображати сутнісні 

характеристики об'єкта, давати комплексне уявлення про його 

функціонування; 

− інтегральний показник має характеризувати загальний результат 

функціонування будь-якого об’єкта; 

− використовувати треба універсальний блок індикаторів, що дає 

змогу проводити порівняльний аналіз і будувати динамічні ряди; 

− при проведенні порівняльного аналізу інформації слід зберігати 

його методологічну й методичну спадкоємність, що знижує ймовірність 

суб’єктивної інтерпретації отриманих даних і задає єдиний алгоритм 

аналітичних розроблень. 
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Загальну схему формування інформаційної бази моніторингу (за 

В. Галіциним), автором адаптовано до моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців ПО і наведено на рис. 1.3. 

 

 

Рис. 1.3 Загальна схема формування інформаційної бази моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти (авторське бачення) 

 

Так, на першому етапі визначено критерії (якості організації освітнього 

середовища, процесу та результату підвищення кваліфікації) та відповідні 

показники (детально розглянуто у п. 1.1), які у своїй сукупності розкривають 

цілісність оцінки якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, 

окремо – аспекти якості освітньої діяльності.  

На другому етапі визначено основні джерела для забезпечення системи 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти інформацією, а саме: 

− правова інформація (законодавчі і підзаконні нормативно-правові 

акти, масиви локальних нормативних актів закладу освіти, а також 

ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, 

публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань та ін.);  

− статистичні дані (деперсоналізована інформація про здобувачів 

освіти, показники, що відображають рівень забезпечення необхідними 

ресурсами (нормативними, навчальними і методичними) для організації 

освітнього процесу, рівень використання інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом та ін.);  
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− планова та звітно-статистична інформація щодо контингенту 

слухачів, рівня досягнень освітніх результатів на курсах підвищення 

кваліфікації (зокрема дані спостережень за освітнім процесом та освітньою 

діяльністю у закладах освіти, опитування, тестування), експертна інформація 

тощо. 

На третьому етапі розпорядник інформації самостійно визначає 

планову періодичність збору інформації (щомісяця, щокварталу, кожного 

півріччя, щороку, ін.) або збір інформації позапланово.  

На четвертому етапі здійснюється систематизація, впорядкування, 

представлена консолідацією або класифікацією варіантів відповідей зібраної 

первинної інформації та її подальше відображення у зручній для аналізу 

формі (табличній, візуальній тощо). 

Процес формування інформаційної бази моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців ПО повинен мати безперервний, циклічний 

(спрямовуватися на постійне поповнення інформаційної бази відповідними 

кількісно-якісними показниками), адаптивний (змінний як за кількістю, так і 

за складом показників відповідно до коригування мети й індикаторів 

стратегії об'єкта) характер. 

Формування підсистеми аналітичного забезпечення здійснюється на 

основі [105; 133; 232, 235] аксіологічного, атрибутивного, системного, 

праксеологічного, проблемного, івент-аналізу, ситуаційного, контент-аналізу, 

стратегічного, операційного, SWOT-аналізу тощо.  

Аналітичне та статистичне оброблення структурованої первинної 

інформації, як зазначає В. Галіцин «має за мету якомога точніше, якісне та 

своєчасне відображення процесів, що протікають в аналізованій предметній 

царині, а також виявлення їх характерних тенденцій» [34]. 

З точки зору користувача моніторингові завдання за своїм 

призначенням поділяються на: регламентні (пов’язані з обробленням даних 

деякої конкретної форми статистичної звітності або декількох, тісно 
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пов’язаних за змістом форм статистичної звітності); інформаційно-

довідкового обслуговування (передбачають формування за запитами 

необхідних статистичних даних для оперативного складання доповідей, 

аналітичних записок і довідок, не регламентованих за змістом); поглибленого 

аналізу (використання динамічних рядів, факторного аналізу, кореляційного 

аналізу (отримання кореляційних матриць, середніх і стандартних 

відхилень). 

Таким чином, аналітичний складник інформаційно-аналітичного 

забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі ПО включає кількісно-якісний порівняльний аналіз показників рівня 

задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг та його складників; 

інтегральні показники якості освітньої діяльності на курсах підвищення 

кваліфікації (за роками); діагностику обліку успішності слухачів курсів ПК 

(за навчальними групами), системи експертного оцінювання показників 

якості тощо. У свою чергу, аналіз здійснюється на основі відхилень 

розрахункових показників від нормативних якості підвищення кваліфікації 

фахівців: 

 

      (1.2) 

 

Де xi – реальний показник;  – еталонний (експертний) показник. 

Означені показники та пропозиції по удосконаленню освітнього 

процесу відображаються в аналітичних довідках, експертних висновках, 

звітах щодо оцінки підвищення кваліфікації слухачів та статистичної 

звітності [47, с. 214]. 

На нашу думку, забезпечення ефективного інформаційно-аналітичного 

забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

потребує реалізації системи дій з:  
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1. Удосконалення і розвитку систем автоматизованого документообігу, 

які спрямовуються на реалізацію широкого спектру дій щодо реєстрації, 

забезпечення зберігання і сортування даних, взаємодії відповідних 

структурних підрозділів при вирішенні завдань моніторингу та прийняття 

відповідних управлінських рішень. 

2. Забезпечення надійності і захисту від несанкціонованого доступу до 

інформації. 

3. Упровадження програмного забезпечення, здатного забезпечувати 

зручний інтерфейс користувача; створювати банк даних; розраховувати в 

автоматичному режимі показники якості підвищення кваліфікації слухачів; 

надавати узагальнену інформацію про динаміку освітнього процесу, 

узагальнювати показники щодо рівня досягнень результатів навчання на 

курсах підвищення кваліфікації, ступеня задоволеності запитів і потреб 

слухачів курсів ПК, відповідності змісту навчання їхнім професійним 

потребам та формувати відповідні звіти.  

4. Підвищення кваліфікації фахівців-аналітиків та підготовка 

педагогічних працівників для здійснення і проведення моніторингу. 

Отже, упровадження і використання інформаційно-аналітичних систем 

і технологій допомагає організувати доступ до актуальних, конкретних, 

теоретично обґрунтованих, безперервно поновлюваних даних, забезпечити 

організацію оперативної взаємодії всіх ланок закладу освіти, сприяє 

консолідації зусиль експертів, методистів, науковців, програмістів у напрямі 

реалізації гнучкої, адаптивної системи моніторингу якості у закладах ПО. 

Водночас, інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців спрямовується: по-перше, на 

відстеження інформації щодо конкретних інформаційних потреб керівництва 

закладу освіти та ключових стейкхолдерів відповідно до визначених 

критеріїв та показників якості підвищення кваліфікації фахівців; по-друге, на 

аналітико-синтетичне перетворення вхідних інформаційних джерел в 
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інформаційні продукти (продукцію) (відповідно до Закону України «Про 

Національну програму інформатизації» «інформаційний продукт (продукція) 

– документована інформація, яка підготовлена і призначена для задоволення 

потреб користувачів), які насамперед, не лише систематизують і 

узагальнюють інформацію, а й містять висновки та рекомендації для 

розв’язання проблем прийняття обґрунтованих управлінських рішень та 

зниження можливих ризиків» [184].  

 

Висновки до першого розділу 

 

На підґрунті аналізу сучасних теоретико-методологічних підходів до 

визначення сутності, специфіки та критеріїв якості підвищення кваліфікації 

фахівців професійної освіти узагальнено типологію поглядів і підходів на 

природу і зміст якості підвищення кваліфікації фахівців. Складність та 

багатоаспектність означеної категорії дали змогу виокремити та 

конкретизувати контекстуальний, соціально-маркетинговий, нормований, 

системний, управлінський, кваліметричний, середовищно-компетентнісний 

та ін. підходи.  

Нами уточнено, що фахівець у галузі професійної освіти – працівник, 

який має сформовані ключові, професійні та загальнопрофесійні 

компетентності, досвід та індивідуальний стиль діяльності в галузі 

професійної освіти, необхідні для якісного і продуктивного виконання 

педагогічної праці. 

Якість підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти розглянуто 

як відповідність умов, процесу провадження освітньої діяльності та 

результатів опанування / розвитку професійних компетентностей за 

програмою підвищення кваліфікації вимогам, встановленим законодавством, 

суспільним вимогам і потребам ключових стейкхолдерів та/або договором 

про надання освітніх послуг.  
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Виокремлено та проаналізовано структурні елементи моделі якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, а саме: критерії якості умов 

(освітнього середовища), процесу та результату ПК. 

Визначено, що потребують подальшого розгляду та аналізу проблеми 

науково-методичного супроводу моніторингу, визначення й оцінювання 

рівнів задоволеності споживачів (замовників) освітніх послуг в процесі 

підвищення кваліфікації фахівців ПО, прикладні рішення щодо 

впровадження інформаційно-аналітичних систем і технологій моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО тощо. 

Моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО нами 

схарактеризовано як систему збору, обробки, зберігання і поширення 

інформації про стан підвищення кваліфікації, прогнозування на підставі 

об’єктивних даних професійної акмединаміки її розвитку та розроблення 

науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень 

стосовно підвищення якості. 

Розгляд проблеми моніторингу якості підвищення кваліфікації 

здійснено у напрямі аналізу змістовної та процесуальної сторін моніторингу. 

Так, змістовний аспект моніторингу визначає конкретну структуру 

інформаційного поля: об’єкт вивчення, рівні вивчення об’єкта, суб’єкт 

моніторингу, джерела інформації, методи, засоби і технології 

моніторингових досліджень, форми надання результатів та управлінське 

рішення. Процесуальна сторона моніторингу якості сформованості 

професійної компетентності професійно-педагогічних кадрів представлена: в 

діях на кожному етапі моніторингу; в діях, пов’язаних з побудовою 

інструментарію, технологій реалізації організаційно-педагогічних умов. 

Для запобігання термінологічної плутанини та з’ясування сутності 

понять у площині моніторингу якості проаналізовано та розмежовано 

дефініції «інформаційно-аналітична діяльність (ІАД)», «інформаційно-
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аналітична система (ІАС)», «інформаційно-аналітичне забезпечення (ІАЗ)», 

«інформаційно-аналітична технологія» (ІАТ).  

З’ясовано, що інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-

технічної) освіти представлено інформаційним та аналітичним складниками. 

Виходячи з цього, окреслено етапи формування інформаційної бази 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, а саме: 

1) визначення критеріїв (якості умов, процесу та результату ПК) та 

відповідних показників; 2) визначення джерел інформації; 3) визначення 

періодичності збору інформації; 4) збір, систематизація інформації. 

Охарактеризовано процес формування інформаційної бази моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців ПО як безперервний, циклічний, 

адаптивний за кількістю та складу показників відповідно до коригування 

стратегії об’єкта. 

Досліджено, що аналітичний складник інформаційно-аналітичного 

забезпечення моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти включає кількісно-якісний порівняльний аналіз 

інтегральних показників якості освітньої діяльності на курсах підвищення 

кваліфікації; рівня задоволеності споживачів (замовників) освітніх послуг; 

обліку успішності слухачів курсів ПК; експертного оцінювання показників 

якості тощо.  

Матеріали розділу було висвітлено у таких публікаціях автора [46; 47; 

49; 50; 52; 55; 56; 58; 178; 214].  
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РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ 

ЯКОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти 

 

Політична, економічна і культурна інтеграція України до 

Європейського простору ставить перед системою професійної (професійно-

технічної) освіти завдання забезпечення рівного доступу громадян до якісної 

освіти, академічної свободи та мобільності, розвитку ключових, фахових 

компетентностей для освіти впродовж життя тощо. Професійна освіта має 

динамічно реагувати на соціокультурні та освітні виклики, задовольняти 

потреби кожної дорослої людини в безперервному саморозвитку, 

самоактуалізації, самовдосконаленні. Особливої уваги потребує система 

підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О не лише в 

напрямі модернізації змісту, методів, технологій навчання, а й удосконалення 

організації системи освіти на всіх її рівнях, забезпечення якості надання 

освітніх послуг з урахуванням запитів замовників освітніх послуг, 

роботодавців та ключових стейкхолдерів, ринку праці. 

Означені питання стали предметом наукових пошуків вітчизняних і 

закордонних фахівців. Так, дослідження педагогічних, організаційно-

педагогічних умов, оптимізації освітнього процесу представлено в роботах 

Ю. Бабанського, Л. Вигоцького, Е. Зеєра, О. Пєхоти, А. Семенової, 

Є. Хрикова. Детально аналізують питання розроблення умов проведення 

моніторингу якості професійної підготовки І. Гириловська, І. Денькович, 

О. Самодумська.  
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Науковий аналіз досліджуваної проблеми моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО в теорії і практиці уможливив 

виявлення низки суттєвих суперечностей, зокрема між:  

− потребою аналізу рівня задоволеності запитів і потреб замовників 

(споживачів) освітніх послуг, неупередженості та об’єктивності оцінки якості 

підвищення кваліфікації та епізодичним включенням замовників освітніх 

послуг та інших зацікавлених осіб в оцінку діяльності освітньої системи 

відповідного рівня; 

− об’єктивною необхідністю впровадження системи моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців закладів професійної освіти і 

недостатньо визначеними організаційно-педагогічними умовами його 

реалізації; 

− зростаючими вимогами, що пред’являються до організації систем 

інформаційно-аналітичного забезпечення якості освіти для досягнення 

конкурентних переваг, та недостатньою інтеграцією освітнього процесу, 

науки і виробництва, фрагментарністю залучення висококваліфікованих 

працівників виробництва і сфери послуг, роботодавців і ключових 

стейкґолдерів та епізодичністю зворотного зв’язку, соціального партнерства.  

Ці протиріччя зумовили вибір напряму подальшого дослідження, що 

полягає у вивченні та детальному описі організаційно-педагогічних умов 

здійснення моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО у 

закладі ППО [53]. 

Базове для нашого дослідження поняття «умова» знаходить широке 

висвітлення в наукових розвідках сучасних учених.  

У філософському словнику [248, с. 497] «умова» трактується як 

різноманіття об’єктивного світу, який є зовнішнім по відношенню до 

предмету. 

У іншому тлумаченні до поняття «умови» крім зовнішніх щодо нього 

чинників включено також і внутрішні властивості об’єкта, які окремо від 
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безпосередніх причин не можуть спричинити наслідків, проте є сприятливим 

і необхідним середовищем для розвитку причинно-наслідкових взаємодій 

[251]. 

У філософському енциклопедичному словнику «умова визначається як 

те, від чого залежить щось інше (що обумовлюється); істотний компонент 

комплексу об’єктів (речей, їх станів, взаємодій), з наявності якого за 

необхідності випливає існування даного явища. Відтак, сукупність 

конкретних умов даного об’єкта (явища) утворює середовище його 

протікання» [249, с. 707]. 

На рівні спостережень і експерименту, як зазначає професор 

П. Дишлевий [154], під умовами пізнання розуміється тло досліджуваних 

речей і процесів. 

У лінгвістичних словниках знаходимо низку тлумачень поняття 

«умова»: 1. Взаємна усна чи письмова домовленість про що-небудь; угода, 

договір. 2. Вимога, пропозиція, які висуваються однією із сторін, що 

домовляються про що-небудь, а також при укладанні угоди, договору. 

3. Необхідна обставина, яка робить можливим здійснення, створення, 

утворення чого-небудь або сприяє чомусь. 4. Обставини, особливості 

реальної дійсності, при яких відбувається або здійснюється що-небудь. 

5. Правила, які існують або встановлені в тій чи іншій галузі життєдіяльності, 

які забезпечують нормальну роботу чого-небудь. 6. Сукупність даних, 

положення, що лежать в основі чого-небудь. 7. Взаємні зобов’язання сторін, 

що домовляються запропоновані для укладення, дотримання угоди, договору 

[29; 213]. 

На думку науковця Є. Хрикова «педагогічні умови в структурі 

наукового знання і педагогічних досліджень мають певне значення, місце та 

властивості, а саме: мають бути обґрунтованими, відповідати вимогам 

наукової новизни, не можуть суперечити прояву педагогічних 

закономірностей, принципів і правил, повинні бути спрямовані на 
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підвищення ефективності педагогічної діяльності та мати практичну, 

нормативну спрямованість» [256, с. 294]. Однак, за переконанням 

дослідника, імовірнісний характер педагогічних умов, як і педагогічних 

систем в цілому, не може гарантувати отримання певного результату, але 

підвищує ймовірність його досягнення. 

У науковій літературі педагогічні умови в основному трактуються як 

сукупність певних можливостей або система заходів педагогічного впливу, 

які обумовлюють досягнення мети. 

Так, Ю. Бабанський, засновник теорії оптимізації навчання, розглядає 

«педагогічні умови як чинники (обставини), від яких залежить ефективність 

функціонування педагогічної системи» [9, с. 115].  

На думку Е. Зеєра [85, с. 98], педагогічні умови – це різноманітні 

обставини процесу освіти, які забезпечують досягнення поставленої мети. 

О. Пєхота, представниця технологічного підходу в освіті дорослих 

педагогічні умови витлумачує як категорію, що включає «систему певних 

форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно 

склалися чи суб’єктивно створені та необхідні для досягнення конкретної 

педагогічної мети» [171].  

Л. Вигоцький визначає «поняття «умова» як сукупність об’єктивних 

можливостей змісту навчання, методів, організаційних засобів його 

здійснення, коли забезпечується успішне вирішення поставленого завдання 

педагогічного спрямування» [33, с. 285]. Подібне тлумаченням педагогічних 

умов надає К. Костюченко [110, с. 5].  

В. Манько педагогічні умови трактує «як взаємопов’язану сукупність 

внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик функціонування, яка 

забезпечує високу результативність навчального процесу і відповідає 

психолого-педагогічним критеріям оптимальності» [131].  

У словнику-довіднику з професійної педагогіки В. Стасюк надає 

визначення педагогічних умов «як обставин, за яких залежить та відбувається 
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цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки 

фахівців, що опосередковується активністю особистості, групою людей» 

[222, с. 243].  

Оскільки термін «організаційно-педагогічні умови» містить два 

змістові складники поняття «умови», а саме: педагогічний (розглянуто вище) 

й організаційний, то додатково розглянемо лексему «організація».  

Дефініція «організація» використовується в таких значеннях: по-перше, 

«це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення 

загальної мети або цілей» [14] (класичне тлумачення), по-друге, – «форма 

усталеного взаємозв’язку елементів системи відповідно до законів її існування; 

процес або стан упорядкування, будова, тип функціонування системи тощо» 

[250]. Отже, «організація (організовування) – це свідомий процес, спрямований 

на об’єднання та впорядковану взаємодію елементів у ціле, у результаті чого 

утворюється життєздатна, продуктивна, стійка система» [239]. 

Аналіз джерельної бази дослідження уможливлює виокремлення низки 

ознак, характерних для даного поняття:  

1) види умов розглядаються науковцями як сукупність цілеспрямовано 

сконструйованих можливостей змісту, методів, форм цілісного педагогічного 

процесу (заходів впливу), що сприяють успішному вирішенню завдань 

освітнього процесу;  

2) сукупність заходів впливу, що відображає умови, покладається в 

основу управління педагогічною системою (освітнім процесом або його 

складовими) в тій чи іншій ситуації;  

3) зазначені заходи характеризуються взаємозв’язком і 

взаємозумовленість, забезпечуючи у своїй єдності ефективність вирішення 

поставлених освітніх завдань;  

4) основна функція організаційно-педагогічних умов полягає в 

управлінні процесуальним аспектом педагогічної системи, що 

характеризується організацією таких заходів впливу, що убезпечують 
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цілеспрямоване, планомірне управління розвитком цілісного педагогічного 

процесу;  

5) сукупність організаційно-педагогічних умов добирається з 

урахуванням структури реалізованого процесу [90, с. 11–12]. 

Необхідність моніторингу якості підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти зумовлена новими вимогами ринку праці і ключових 

стейкхолдерів до підготовки компетентного, кваліфікованого, 

конкурентоспроможного фахівця. Сучасна система підвищення кваліфікації 

має бути зорієнтована на підготовку всебічно розвиненої гармонійної 

особистості, здатної до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання 

впродовж життя, розвитку професійної кар’єри та здобуття освітніх та 

професійних компетентності відповідно до її інтересів, здібностей, 

можливостей, потреб національної економіки і суспільства. 

Досягнення мети моніторингу неможливе без дотримання ряду умов, 

добір яких науковцями здійснюється по-різному.  

Наприклад, І. Денькович досліджує таку сукупність педагогічних умов 

моніторингу якості професійної підготовки майбутніх бакалаврів безпеки 

життєдіяльності, як-от: «формування цілісної системи моніторингу якості 

професійної підготовки; автоматизація моніторингу якості професійної 

підготовки; готовність науково-педагогічних працівників до здійснення 

моніторингу якості професійної підготовки» [60, с. 8]. 

О. Туржанська, вивчаючи якість підготовки майбутніх учителів 

математики, виокремлює такі організаційно-педагогічні умови здійснення 

моніторингу: «структурування видів навчальної діяльності студентів для 

моніторингу; використання діагностичних завдань для моніторингу якості 

підготовки майбутніх учителів математики; застосування програмних засобів 

інформаційних технологій для підтримки моніторингу» [245]. 

У системі педагогічного менеджменту закладу вищої освіти успішність 

моніторингу навчальної діяльності, як зазначає Л. Коробович [109] 
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забезпечується дотриманням концептуально-педагогічних, організаційно-

педагогічних та технолого-педагогічних умов.  

На нашу думку, поняття «організаційно-педагогічні умови» відображає 

органічне поєднання організації певного процесу та його успішного перебігу, 

що призводить до отримання встановленої наперед мети.  

Під організаційно-педагогічними умовами моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти розуміємо 

сукупність сприятливих обставин, спеціально створених та зреалізованих 

представниками організаційно-управлінської ланки для забезпечення 

результативності організації та проведення моніторингових процедур у 

закладі післядипломної освіти. 

Результати контент-аналізу наукових розвідок вітчизняних і 

зарубіжних дослідників із проблеми моніторингу якості освіти фахівців та 

результати констатувального експерименту (детально представлено у п. 3.1) 

дали можливість визначити організаційно-педагогічні умови моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти, 

систематизувати та розподілити їх на нормативно-правові, матеріально-

технічні, цифрові, науково-методичного супроводу та психолого-

фасилітативні. 

Розглянемо детальніше організаційно-педагогічні умови моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців для підготовки 

конкурентоспроможного на вітчизняному та світовому ринку праці фахівця у 

галузі професійної освіти. 

Першою групою організаційно-педагогічних умов визначаємо 

нормативно-правове забезпечення моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців, що передбачає наявність необхідної нормативно-

правової документації з моніторингу якості підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти; обізнаність усіх суб’єктів освітнього процесу з 

нормативно-правовими документами моніторингу якості підвищення 
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кваліфікації; дотримання і реалізація розроблених законодавчих положень, 

документів на певних етапах моніторингу,  внутрішньому та зовнішньому 

рівнях тощо. 

Нормативно-правовим підґрунтям для моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти є низка положень: 

Положення про організацію освітнього процесу, Положення про моніторинг 

якості освіти та освітньої діяльності (Додаток А), які встановлюють 

нормативні, методичні та організаційні засади здійснення моніторингу якості 

освіти та освітньої діяльності; щорічні плани і циклограми моніторингових 

досліджень якості курсів підвищення кваліфікації (Додаток Б), спрямовані на 

впровадження заходів постійного моніторингу й оцінки потреб (очікувань) 

замовників освітніх послуг, забезпечення можливості здобуття якісної освіти 

на всіх її рівнях, прийняття управлінських рішень на основі взаємодії із 

ключовими стейкхолдерами.  

«Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти» [178] є «складником системи 

внутрішнього забезпечення якості підвищення кваліфікації фахівців, що 

регламентує систему організаційних заходів, спрямованих на: 

− підготовку всебічно розвиненої особистості, здатної до вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, 

розвиток професійної кар’єри, підприємництва і самозайнятості, яка здобула 

освітні та професійні компетентності відповідно до її інтересів, здібностей, 

можливостей, потреб національної економіки та суспільства; 

− організацію підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

працівників закладів освіти та інших організацій напряму: педагогічні, 

науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань 

«01 Освіта/Педагогіка»; 

− організацію людино(студенто)центрованого освітнього середовища 

на компетентнісній основі з урахуванням досвіду, потенційних можливостей, 
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інтересів і здібностей замовників освітніх послуг, яке забезпечує 

інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього 

процесу; 

− проведення освітньої, наукової, методичної тощо діяльності з 

реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти, визначення шляхів розвитку ключових компетентностей фахівців, 

їхнього безперервного професійного розвитку впродовж життя шляхом 

формальної, неформальної та інформальної освіти; 

− забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і виробництва із 

залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників 

виробництва і сфери послуг; 

− провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

використання отриманих результатів в освітньому процесі тощо» [178]. 

Іншим нормативним документом, що регламентує систему 

внутрішнього забезпечення якості освіти, унормовує діяльність закладу 

освіти з організації та здійснення моніторингу якості освіти, є «Положення 

про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у БІНПО» [177]. 

Розроблене нами «Положення про моніторинг якості освіти та освітньої 

діяльності у БІНПО» включає: 

− основні терміни та поняття, зокрема якість освіти, освітня 

діяльність, якість освітньої діяльності, якість підвищення кваліфікації, 

моніторинг якості освіти, моніторинг якості підвищення кваліфікації 

фахівців тощо; 

− мету, завдання і принципи проведення моніторингу; 

− визначає об’єкти, предмет і суб’єктів моніторингу, зокрема права й 

обов’язки суб’єктів, які беруть участь у підготовці і проведенні моніторингу; 

− аспекти організації і проведення моніторингу, зокрема, питання 

координації науково-методичного супроводу та розроблення 
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моніторингового інструментарію, розподілу функціональних обов’язків між 

суб’єктами у частині провадження моніторингової діяльності, форми і 

методи, алгоритм здійснення моніторингових досліджень; 

− критерії і показники якості освітньої діяльності підвищення 

кваліфікації слухачів; 

− результати моніторингу, їх оприлюднення, узагальнення й подальше 

використання в освітній діяльності тощо. 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти з 2015 р. 

і по теперішній час проводяться щорічні моніторингові дослідження якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО. Нормативним підґрунтям для 

проведення моніторингу є низка Законів України, а саме «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», інші законодавчі акти та 

нормативно-правові документи, локальні нормативні документи, у тому 

числі «Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти», «Положення про забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти», «Положення про моніторинг 

якості освіти та освітньої діяльності у БІНПО» тощо.  

Здійсненню моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

професійної освіти передував дорадчий моніторинг, який у визначенні 

програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ [144] сфокусований на вивченні 

роботи партнерства, плануванні та реалізації запланованих заходів, 

пріоритетів, виконанні завдань та досягненні результатів. При цьому нами 

визначено показники якості освітньої діяльності на курсах підвищення 

кваліфікації відповідно до критеріїв якості умов (освітнього середовища), 

процесу і результату ПК з позицій НМЦ ПТО у областях та слухачів курсів 

підвищення кваліфікації та роботодавців.  

Моніторингові дослідження організовуються відповідно до річних 

планів. Річні плани моніторингу якості освітньої діяльності на курсах 
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підвищення кваліфікації визначають види моніторингових досліджень, етапи 

проведення та терміни виконання, зміст заходів, безпосередніх виконавців та 

відповідальних осіб. Результати аналізу й порівняння вищеозначених 

показників знаходять відображення в аналітичних матеріалах (звітних 

таблицях, рейтингах, відомостях тощо), що опрацьовуються з використанням 

статистичних і математичних методів, застосуванням хмарних сервісів 

Google. 

Отже, моніторингові дослідження зорієнтовують заклади 

післядипломної освіти у напрямку зростання якості підвищення кваліфікації 

фахівців й завоювання стійких позицій на ринку освітніх послуг. Організація 

та проведення яких вимагає відповідності «циклу якості» як складника 

системи забезпечення якості, дотримання принципів, відповідної структури й 

алгоритмів та сприяє отриманню об’єктивної інформації, конструктивній 

співпраці учасників освітнього процесу, а результати аналізу – прийняттю 

ефективних управлінських рішень.  

До другої групи організаційно-педагогічних умов належать 

матеріально-технічні умови, що включають: регулювання механізму 

формування фінансових ресурсів закладу з урахуванням державних, 

муніципальних, власних коштів, коштів благодійних організацій та 

приватних осіб; наявність фінансової автономії закладу; наявність 

необхідного технічного забезпечення моніторингу якості підвищення 

кваліфікації (апаратні засоби, мережеве обладнання, персональні 

комп’ютери, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для 

відеозв’язку тощо), інформаційно-комунікаційне та програмне забезпечення 

тощо. 

Третьою групою організаційно-педагогічних умов є цифрові умови, до 

яких відносимо оснащеність цифровими технологіями та Інтернетом; 

створення середовища інформаційної обізнаності суб’єктів інноваційного 

управління; співпрацю з науковими установами; організацію консалтингових 
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служб; створення банків педагогічних інновацій; інформування працівників 

системи освіти через засоби масової інформації; упровадження спецкурсів, 

проведення методичних семінарів, тренінгів у закладах освіти щодо 

інноваційних інформаційних технологій. Ця група умов передбачає перехід 

від традиційно-класичного освітнього простору на віртуально-мережевий, 

цифрову трансформацію всіх напрямів діяльності закладу післядипломної 

освіти, зокрема: 

1. Організаційна діяльність, що включає впровадження наскрізної 

системи електронного документообігу з моніторингу якості підвищення 

кваліфікації; забезпечення ІТ-підтримки процесів прийняття управлінських 

рішень. Запровадження єдиного документообігу з моніторингу якості 

підвищення кваліфікації передбачає широке застосування цифрових 

технологій, сучасне апаратне і програмне забезпечення, що уможливлює 

оптимізацію процесів створення, прийому, збереження, швидку передачу 

моніторингової інформації та організацію єдиного цифрового освітнього 

простору закладу освіти. Серед інших беззаперечних переваг, виокремимо 

можливість захисту документів від несанкціонованого доступу, 

розмежування прав доступу співробітників та організацію спільної роботи з 

інформацією; скорочення строків підготовки та розсилки документів, 

зручність, оперативність та ефективність при їх опрацюванні; швидкий 

пошук та оптимальний вибір інформації під час підготовки 

узагальнювальних і звітних аналітичних матеріалів тощо. 

2. Освітня діяльність, що передбачає розвиток єдиної інформаційно-

освітньої системи закладу з використанням сучасних цифрових технологій; 

формування, розвиток та задоволення інформаційних потреб підрозділів, які 

забезпечують освітню діяльність; вивчення кращих освітніх практик, 

розроблення й запровадження курсів за новими технологіями тощо. 

3. Наукова діяльність, що включає забезпечення доступу до цифрових 

банків наукової інформації, електронних бібліотечних фондів; ІТ-підтримка 
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участі студентів, аспірантів і професорсько-викладацького складу в 

національних і міжнародних наукових програмах; розбудова цифрової 

платформи для проведення фундаментальних і прикладних досліджень; 

підвищення надійності та ефективності оброблення великих обсягів 

інформації. 

4. Розвиток людського капіталу, що охоплює вдосконалення цифрової 

грамотності, розвиток цифрової компетентності науково-педагогічних 

працівників, замовників освітніх послуг; упровадження наявних, а також 

розроблення, розвиток і застосування цифрових технологій для підвищення 

цифрової культури користувачів; підготовка кадрового складу до переходу 

на безпаперові технології роботи тощо. 

5. Створення цифрової екосистеми, що включає розвиток єдиного 

цифрового середовища для підтримки ефективної взаємодії суб’єктів, що 

охоплює нормативне регулювання, стандарти, інформаційну інфраструктуру, 

кадри та інформаційну безпеку; протидію кіберзлочинності й розвиток 

систем захисту даних в електронних ІС; розвиток ресурсних і сервісних 

характеристик Інтернету, розгортання високошвидкісних широкосмугових 

каналів електронних комунікацій, систем бездротового доступу до 

електронних баз даних; формування мобільно орієнтованого середовища 

діяльності користувачів, забезпечення їх доступу до електронних даних 

(мобільні Інтернет-пристрої, мобільні Інтернет-комунікатори, планшети, 

смартфони, ультрабуки, ноутбуки, великоекранні панелі тощо); формування 

та використання електронних інформаційних баз і систем, зокрема 

електронних бібліотек та наукометричних баз даних; підвищення надійності 

та продуктивності оброблення великих обсягів інформації за різними 

напрямами діяльності. 

Наприклад, у БІНПО створено єдину інформаційно-комунікаційну 

екосистему, яка поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, 

технологічний потенціал суб’єктів мережевого освітньо-цифрового 
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середовища, передбачає використання цифрових, андрагогічних, 

акмеологічних та інтерактивних технологій у віртуальному просторі. Через 

розгортання крос-зв’язків та синергію забезпечується взаємодія учасників 

освітнього процесу, зокрема замовників освітніх послуг, науково-

педагогічних працівників, адміністративно-керівного і допоміжного 

персоналу, ключових стейкхолдерів, та створюються умови для 

функціонування системи моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців ЗП(ПТ)О.  

Єдиною інформаційно-комунікаційною екосистемою у БІНПО є LMS 

«Профосвіта» (https://profosvita.org). Це інноваційне освітньо-цифрове 

середовище широко використовується в системі:  

− формальної післядипломної освіти – у процесі підготовки 

здобувачів освіти, підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за різними 

моделями і формами навчання, на всіх етапах міжкурсового періоду, а також 

у системі науково-методичної роботи з педагогічними працівниками на 

місцевому рівні (у системі науково-методичної роботи навчально-

методичних центрів, об’єднаних територіальних громадах); 

− неформальної освіти – під час  проведення різноманітних форм 

роботи (міжнародне стажування, конференції тощо), що здійснюється в 

контексті навчально-просвітницьких ініціатив (зокрема громадськими 

організаціями, просвітницькими центрами, фондами, іншими суб’єктами, а 

також під час індивідуальних занять під керівництвом андрагогів, коучів та 

ін.) і спрямовується на розвиток додаткових умінь і навичок, набуття 

компетенцій; 

− в інформальній освіті – у процесі самоорганізованої освіти, 

самоосвіти замовників освітніх послуг і ключових стейкхолдерів для 

перетворення освітнього потенціалу суспільства знань у дієві чинники 

власного саморозвитку, набуття нових компетентностей [225; 280; 293; 298]. 

https://profosvita.org/
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Професійна значущість використання LMS «Профосвіта» 

(зареєстровано більше 6500 учасників) як освітньо-цифрового середовища 

полягає в трансформації її від лінійної до мережевої (кластерної) моделі 

розвитку ключових, фахових і міжпредметних компетентностей, формування 

європейських цінностей та вдосконаленні зовнішніх комунікацій між 

надавачами освітніх послуг, їхніми замовниками та ключовими 

стейкхолдерами, формування навичок використовувати цифрові засоби, 

нарощувати обсяги інформації, створювати власні цифрові продукти. 

Використання феномену мережевого ефекту (Network effect) при 

функціонуванні платформи «Профосвіта» відображається в її масштабуванні, 

відкритості, модульної структурованості, асинхронності, адаптивності і 

гнучкості. Відкритий контент платформи «Профосвіта» має практично 

безмежні можливості широкого охоплення всіх категорій замовників освітніх 

послуг із виходом на представників неформальної освіти, ключових 

стейкхолдерів, організації вільного доступу до розроблених науково-

педагогічними працівниками БІНПО інформаційно-освітніх ресурсів.  

На LMS «Профосвіта» функціонує постійно діюча авторська рубрика 

«In focus of monitoring» («У фокусі моніторингу»), що доступна за 

посиланням: https://rofosvita.org/course/view.php?id=335 (рис. 2.1). 

У рубриці розміщено Програму моніторингових досліджень якості 

курсів підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти у БІНПО на 

2017–2021 роки, надається можливість працювати з нормативними 

документами, аналітичними, статистичними матеріалами. 

Вивчення професійних запитів і потреб слухачів курсів підвищення 

кваліфікації відбувається за допомогою розробленого й апробованого автором 

Банку психолого-андрагогічних діагностик, що включає рефлексійні анкети після 

кожного модуля/теми/спецкурсу, комплексні анкети, бліц-опитування, тести, 

самотести, комп’ютерне діагностування, інтерв’ювання тощо.  

https://rofosvita.org/course/view.php?id=335
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Рис. 2.1 Авторська рубрика «In focus of monitoring»  

(«У фокусі моніторингу») на LMS «Профосвіта» 
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Проводиться кількісний і якісний аналіз результатів за допомогою 

математичної обробки і педагогічної інтерпретації отриманих 

експериментальних даних [217]. Розроблено анкету «Якість організації та 

проведення курсів підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти». 

Запропоновано, апробований на курсах підвищення кваліфікації, авторський 

спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами». Також вміщено аналітичні матеріали щодо проведення 

стартового, проміжного і заключного етапів моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти. 

Вивчення професійних запитів і потреб слухачів курсів підвищення 

кваліфікації відбувається за допомогою розробленого й апробованого 

автором Банку психолого-андрагогічних діагностик, що включає рефлексійні 

анкети після кожного модуля/теми/спецкурсу, комплексні анкети, бліц-

опитування, тести, самотести, комп’ютерне діагностування, інтерв’ювання 

тощо. Проводиться кількісний і якісний аналіз результатів за допомогою 

математичної обробки і педагогічної інтерпретації отриманих 

експериментальних даних [217]. Розроблено анкету «Якість організації та 

проведення курсів підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти». 

Запропоновано, апробований на курсах підвищення кваліфікації, авторський 

спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами». Також вміщено аналітичні матеріали щодо проведення 

стартового, проміжного і заключного етапів моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти. 

З 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти ДЗВО «УМО» НАПН України працює Консалтинговий центр «Новітні 

педагогічні і виробничі технології» (http:stehnology@ukr.net). Діяльність 

Центру (рис. 2.2) передбачає науково-методичний супровід безперервного 

професійного розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної 

освіти та надання дорадницької, консультативної, фасилітативної допомоги, 
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поширення кращих освітніх практик. Місією Центру є сприяння 

професійному розвитку педагога впродовж життя. У створеному мережевому 

освітньо-цифровому педагоги можуть отримати компетентні відповіді на 

актуальні запитання.  

 

Рис. 2.2 Консалтинговий центр БІНПО 

 

Стратегія діяльності Консалтингового центру реалізується за такими 

напрямами:  

− підвищення кваліфікації педагогів, які бажають зростати професійно 

шляхом неформальної та інформальної освіти; 

− сприяння впровадженню в закладах П(ПТ)О освіти новітніх 

педагогічних і виробничих технологій, кращих освітніх практик;  

− створення умов для професійно-особистісного розвитку педагога; 

− відкриття консультаційного форуму для педагогів професійної 

освіти. 
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За березень 2021 року діяльністю Центру  було охоплено близько 400 

замовників освітніх послуг. Проведено консультацій: майстри виробничого 

навчання (16), викладачі (9), старші майстри (1).  

Четверта група організаційно-педагогічних умов характеризує науково-

методичний супровід моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців ПО, упорядкування структури горизонтальних і вертикальних 

зв’язків в організаційній структурі закладу ППО.  

Л. Сергеєва визначає науково-методичний супровід (НМС) як 

«спеціальний вид допомоги суб’єкту, спрямований на запобігання та подолання 

проблем його розвитку». Вчена зазначає, що НМС розглядається як фактор 

підвищення якості освіти, підкреслює гуманістичну сутність супроводу, його 

спрямованість на процес розвитку особистості, необхідність активності самої 

особистості та визначає як результат НМС якість професійної діяльності 

фахівця, вдосконалення його професійній компетентності [209]. 

Водночас, науково-методичний супровід моніторингу й оцінювання 

рівня задоволеності споживачів освітніх послуг на курсах підвищення 

кваліфікації фахівців сприятиме формуванню позитивного іміджу закладів 

післядипломної освіти, забезпеченню високої якості професійного розвитку 

фахівців та досягненню конкурентних переваг на ринку освітніх послуг.  

НМС передбачає упорядкування структури горизонтальних і 

вертикальних зв’язків в організаційній структурі закладу ППО; створення 

науково-методичної бази моніторингу; забезпечення атмосфери творчої 

активності; самонавчання, самовиховання і самовдосконалення суб’єктів 

управління; розвиток дослідницької діяльності; методичну підтримку 

інноваційних освітніх проектів, заохочення новаторства. 

Загальне керівництво моніторингом якості освіти й освітньої діяльності 

здійснює керівник закладу професійної освіти, а безпосереднє управління – 

заступник директора з навчальної роботи, на якого покладено обов’язки з 

організації та проведення моніторингових досліджень, координації наукового 
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супроводу, розроблення моніторингового інструментарію, контролю 

моніторингової діяльності. До повноважень заступника директора у частині 

провадження та контролю моніторингової діяльності відноситься: 

− планування й організація моніторингу; 

− проведення та контроль моніторингу; 

− збір, обробка та аналіз результатів моніторингових досліджень; 

− створення і постійне поновлення бази даних та інформаційно-

аналітичних матеріалів за показниками, індикаторами якості освіти та 

освітньої діяльності; 

− підготовка аналітичних довідок (звітів) і рекомендацій за 

результатами моніторингових досліджень для прийняття управлінських 

рішень щодо вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості освіти 

в Інституті; 

− доведення результатів моніторингових досліджень до керівництва 

Інституту, керівників кафедр і структурних підрозділів; 

− представлення результатів моніторингових досліджень на Вченій 

раді Інституту; 

− висвітлення результатів моніторингу на сайті Інституту, в ЗМІ 

(публікації, виступи на науково-практичних конференціях, семінарах, під час 

освітянських виставок-презентацій тощо). 

У свою чергу, для об’єктивної оцінки динаміки професійного розвитку 

педагогів мають бути залучені фахівці, що мають спеціальні знання і 

кваліфікацію у відповідних галузях. Водночас, прикладна значущість 

експертного оцінювання показників моніторингу якості підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти пов’язана не лише з потребою 

залучення фахівців відповідного профілю, але в цілому із рішенням завдань 

безперервного вдосконалення освітніх систем, орієнтованих на професійно-

особистісне самовдосконалення і самореалізацію фахівців професійної 

освіти, їхню адаптацію до соціально-економічних умов держави, 
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роботодавців тощо. Науково обґрунтовані висновки експертів сприяють 

суттєвому зниженню ризику прийняття неефективних управлінських рішень, 

надають можливість визначити вектори подальшого розвитку закладу освіти. 

Дослідження показників якості підвищення кваліфікації фахівців 

професійної освіти з позицій замовників освітніх послуг передбачає: 

− визначення кількісно-якісного складу експертних груп, деталізація 

загальних і додаткових вимог до рівня кваліфікації потенційних експертів; 

− використання експертних оцінок у системі моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців галузі професійної освіти; 

− обґрунтування доцільності застосування рангової системи при 

проведенні процедури експертного оцінювання показників зовнішнього 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО; 

− опис складників системи моніторингу задоволеності освітніми 

послугами та узагальнення моніторингових показників оцінки задоволеності 

якістю організації та проведення курсів підвищення кваліфікації, змісту 

освітньо-професійних програм, системи взаємовідносин «викладач-слухач» 

тощо. 

П’ятою групою організаційно-педагогічних умов визначено психолого-

фасилітативні.  

Психолого-фасилітативний супровід моніторингу якості освіти підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти передбачає організацію послідовної, 

випереджувальної системи заходів, спрямованих на готовність та мотивацію 

суб’єктів моніторингу до участі в моніторинговому процесі, усвідомлення 

відповідальності за реалізацію основних завдань та якість результатів 

моніторингу, рефлексійну культуру учасників тощо, що зумовлює прийняття 

суб’єктами моніторингу науково обґрунтованих та організаційно виважених 

рішень. 

Розглянуті нами організаційно-педагогічні умови сприяють успішній 

організації та проведенню моніторингу якості підвищення кваліфікації 
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фахівців професійної освіти з метою підготовки конкурентоспроможного 

людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку 

країни, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у 

кваліфікованих фахівцях. 

Організаційно-педагогічні умови покладено в основу структурно-

функціональної моделі моніторингу якості підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти.  

 

2.2. Структурно-функціональна модель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти 

 

Для визначення основних закономірностей, принципів, відтворення 

умов функціонування складних динамічних ієрархічних систем різного 

характеру – технічних, економічних, соціальних, цифрових, управлінських, 

до яких відноситься й моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців 

професійної (професійно-технічної) освіти, доцільно застосовувати 

моделювання як метод наукового дослідження.  

Побудова структурно-функціональної моделі моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти передбачає можливість 

відображення принципів внутрішньої організації, певних критеріїв, показників, 

властивостей та ознак, які впливають на підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної освіти і створюють оптимальні умови щодо розвитку 

ключових, професійних компетентностей відповідно індивідуальних запитів і 

професійних потреб замовників освітніх послуг, роботодавців і ключових 

стейкхолдерів. Це уможливлює забезпечення цілісності й системності процесу 

відстеження показників професійного розвитку педагогічних та управлінських 

кадрів, своєчасне реагування й прогнозування, ухвалення управлінських рішень 

на всіх рівнях функціонування системи ППО. 
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Моделювання, у загальному розумінні, – «це науковий метод 

непрямого (опосередкованого) дослідження об’єктів пізнання, безпосереднє 

вивчення яких із певних причин неможливе, ускладнене, неефективне чи 

недоцільне, через дослідження їхніх моделей – предметних, знакових чи 

мислених систем, що відповідно відтворюють, імітують чи відображають 

певні характеристики (властивості, ознаки, принципи внутрішньої організації 

або функціювання) оригіналів» [250, c. 391–392]. 

С. Важинський і Т. Щербак характеризують широкий діапазон призначення 

методу моделювання, «який полягає у систематизації та узагальненні теоретичних 

даних за допомогою опосередкованого пізнання об’єкта-замісника, тобто моделі 

досліджуваного явища; перевірці повноти і цінності теоретичних уявлень щодо 

досліджуваних феноменів; отриманні інформації про різні боки функціонування 

системи в цілому та її окремих елементів; дослідженні тривалості поведінки 

системи під впливом зовнішніх і внутрішніх зворушень та залежності кінцевих 

результатів роботи системи від її характеристик» [27, с. 76]. 

Метод моделювання широко застосовується в педагогічних дослідженнях. 

Так, Є. Яковлев витлумачує педагогічне моделювання «як відображення 

характеристик існуючої педагогічної системи в спеціально створеному об’єкті, 

який називається педагогічною моделлю» [272, c. 138]. Науковець визначає 

комплекс вимог до об'єкта-моделі іншого об'єкта, званого оригіналом, а саме: 

1) бути системою; 2) перебувати в деякому відношенні подібності з 

оригіналом; 3) за певними параметрами відрізнятися від оригіналу; 4) у 

процесі дослідження заміщати оригінал; 5) забезпечувати можливість 

отримання нового знання про оригінал у результаті дослідження. 

Дослідниця І. Аннєнкова зазначає, що моделювання системи моніторингу 

якості розглядається «як процес, що поєднує прогнози з діяльністю щодо їх 

втілення та сприяє систематизації знань про систему моніторингу, надаючи її 

найбільш цілісний опис, розкриваючи зв’язки між компонентами та етапами 

моніторингу та роблячи процес дослідження більш наочним» [6, c. 221]. 
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У нашому дослідженні, усвідомлюючи багатогранність та 

багатоаспектність системи моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців професійної освіти, будемо послуговуватись тлумаченням 

Г. Суходольского: «Моделювання – процес створення ієрархії моделей, в якій 

деяка реально існуюча система моделюється в різних аспектах і різними 

засобами» [233, с. 120]. Дане твердження також знаходить своє відображення 

в наукових розвідках науковців С. Важинського та Т. Щербак, які зазначають, 

що «система описується як ієрархічне утворення, тобто не однією моделлю, а 

кількома чи групою моделей, кожна з яких описує поведінку системи з 

погляду різних рівнів абстрагування» [27, с. 78]. 

Таким чином, моделювання виступає тим методом дослідження, який 

дозволяє уявити досліджуваний об’єкт (систему моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти) у вигляді моделі (ієрархії моделей), 

складників та ґрунтовно дослідити ті характеристики, параметри чи властивості 

модельованого об’єкту, які безпосередньо підлягають вивченню. 

О. Мороз [250, c. 391] стверджує, що одним із найважливіших і 

найскладніших у процесі наукового моделювання є питання про відношення 

моделі й оригіналу, ступінь їх спільності, подібності, адекватності. Модель 

виступає ефективним засобом наукового дослідження тільки за максимально 

чіткого визначення подібності та відмінності теоретичними засобами, які 

можуть визначати припустимі межі спрощень, абстрагувань, ідеалізацій. 

Поняття «модель» знаходить відображення в різних галузях наукового 

пізнання та практики та має багатогранне смислове навантаження. 

У широкому розумінні «під словом «модель» розуміють деякий образ 

об’єкта (зокрема, умовний чи уявний), що нас цікавить, або, навпаки – прообраз 

деякого об’єкта чи системи об’єктів» [68]. 

Так само, «модель – еталон, стандарт, умовний образ будь-якого об’єкта, що 

застосовується як його замінник для дослідження властивостей, зв’язків предметів 

і явищ реальної дійсності» [228]. 
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У цьому розумінні «модель – це штучно створений об’єкт у вигляді 

схеми, фізичних конструкцій, знакових форм або формул, який, будучи 

подібний до досліджуваного об’єкта або явища, відображає і відтворює в 

простішому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки і стосунки між 

елементами цього об’єкту» [35, с. 334].  

Моделлю називається представлення об’єкта, системи чи поняття в деякій 

абстрактній формі, що є зручною для наукового дослідження [227, с. 10]. 

За визначенням В. Штоффа, модель позначається «як така уявно 

представлена або матеріально реалізована система, яка, відображаючи або 

відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення 

дає нам нову інформацію про цей об’єкт» [261, с. 19]. 

У загальному випадку модель має структуру, зображену на рис. 2.3, «де X 

– множина вхідних змінних системи, Y – множина вихідних змінних системи, P 

– множина параметрів, F – функція, функціонал, алгоритм або формальне 

представлення залежності змінних Y від змінних X» [227, с. 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3 Загальна структура моделі (за І. Стеценко [227]) 

 

Популярність наукового методу моделювання і різноманіття видів 

моделей спонукають науковців до побудови різних класифікацій моделей, 

спрямованих вирішувати певні проблеми у різних царинах наукового знання 

і відображати їх специфіку. 
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За дослідженням О. Дахіна [44], в науковій літературі виділяють моделі 

таких типів: фізичні моделі, які мають подібну з оригіналом природу; 

матеріально-математичні моделі, у яких фізична природа відрізняється від 

прототипу, проте наявний математичний опис оригіналу; логіко-семіотичні 

моделі, розглядаються як конструкції зі спеціальних знаків, символів і 

структурних схем. Усі типи моделей взаємопов’язані і взаємодоповнювані, 

можуть бути складниками одна одної. Моделі, що використовують при 

моделюванні освітніх процесів, належать до другого та третього типу. 

Класифікацію моделей у педагогічних дослідженнях ґрунтовно 

представлено О. Єжовою [72], яка класифікує їх за такими ознаками (рис. 2.4):  

за сферою застосування, за формою, за структурою, за ступенем деталізації, 

за об’єктом дослідження, за розвитком у часі, за ступенем відтворення 

основних рис, за шириною охоплення проблематики. 

Класифікацію моделей у педагогічних дослідженнях ґрунтовно 

представлено О. Єжовою [72], яка класифікує їх за такими ознаками (рис. 2.4):  

− за сферою застосування: навчальні та науково-дослідницькі 

педагогічні моделі; 

− за формою: ідеальні або наближені до ідеальних кібернетичні (за 

класифікацією Штоффа), або інформаційні (за класифікацією Глушкова); 

− за структурою: ієрархічні, табличні, мережеві; 

− за ступенем деталізації: укрупнені, докладні, деталізовані; 

− за об’єктом дослідження: широкий діапазон моделей залежно від 

завдань конкретного дослідження; 

− за розвитком у часі: статичні та динамічні; 

− за ступенем відтворення основних рис системи: принципові, 

структурні, функціональні, параметричні; 

− за шириною охоплення проблематики: міжнародні, 

загальнодержавні, регіональні та унікальні для певного закладу. 
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Рис. 2.4 Класифікація моделей у педагогічних дослідження 

(за О. Єжовою [72]) 
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Загалом процес моделювання характеризується «складною структурою 

і включає такі основні етапи: постановка проблеми, побудова моделі, її 

дослідження, екстраполяція отриманих результатів на оригінал» [250, с. 398]. 

А. Кащеєва [101] у праці «Властивості моделі як засобу пізнання в 

гуманітарній галузі» характеризує процес моделювання (рис. 2.5) як побудову 

суб’єктом ментального образу на основі наявних знань і досвіду в процесі 

сприйняття і відображення об’єктів дійсності шляхом операцій абстрагування і 

аналогії. Образ у вигляді прототипної ментальної моделі реалізується у 

формалізованому знаково-символьному відображенні, яке є моделлю 

досліджуваного об’єкта і результатом пізнання суб’єкта. Зворотній зв’язок 

здійснюється шляхом порівняння моделі з прототипною моделлю і подальшого 

перенесення знань про модель на досліджуваний об’єкт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5 Суб’єктно-об’єктна взаємодія в процесі моделювання 

(за А. Кащеєвою [101]) 
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За І. Стеценко [227, с. 398], процес моделювання складається з таких 

етапів: на першому етапі дослідником визначається мета і завдання 

моделювання; на другому – виходячи з мети і завдань моделювання, 

дослідник приступає до побудови концептуальної моделі системи, яка 

містить опис зв’язків між елементами системи та із зовнішнім 

середовищем, параметри елементів системи; на третьому етапі 

дослідник створює модель, потім виконується її верифікація, тобто 

перевірка алгоритму моделювання на відповідність задуму 

моделювання. Завершується створення моделі перевіркою адекватності 

моделі, коли при однакових значеннях вхідних змінних порівнюються 

значення вихідних змінних об’єкта, що моделюється, і моделі. Така перевірка 

здійснюється за умови, що відомі значення вхідних і вихідних змінних 

досліджуваного об’єкта. На четвертому етапі досліджується модель.  

Результати моделювання стають корисними, якщо проведене змістовне 

дослідження моделі цілковито відповідає меті моделювання. Аналіз 

результатів моделювання складається з оцінок точності результатів 

моделювання, стійкості результатів моделювання та чутливості результатів 

моделювання. Формулювання висновків і пропозицій є завершальним етапом 

моделювання, на якому підводяться підсумки та висловлюються думки щодо 

напрямів подальшого дослідження об’єкта моделювання. 

У педагогічному дослідженні практична цінність моделі визначається її 

адекватністю сторонам об’єкта, що вивчаються, а також тим, «наскільки 

правильно враховані на етапах побудови моделі основні принципи 

моделювання (наочність, визначеність, об’єктивність), які багато в чому 

визначають як можливості і тип моделі, так і її функції в педагогічному 

дослідженні» [141, с. 206]. 

Проаналізуємо досвід використання методу моделювання в 

управлінні освітніми системами як ефективного засобу вирішення 

теоретичних і практичних завдань. За нашим переконанням, побудова 
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моделі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

професійної освіти уможливлює створення системи, яка враховує 

мету, принципи, суб’єктно-об’єктні відносини, упорядковує умови та 

критерії якості, що пред’являються суспільством, державою, 

замовниками освітніх послуг, роботодавцями і ключовими 

стейкхолдерами тощо, та, як результат, спрямовує діяльність закладів 

освіти на позитивну акмединаміку професійного саморозвитку та 

самовдосконалення фахівців упродовж життя шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти . 

Поділяємо твердження І. Аннєнкової, яка під моделлю моніторингу 

якості розглядає «системне утворення, яке має розкривати якісну 

своєрідність і самодостатність досліджуваного об’єкта, що передбачає 

врахування виокремлених раніше теоретичних положень щодо сутності 

моніторингу якості, його особливостей і закономірностей» [6, c. 221]. 

З урахуванням мети нашого дослідження виникає потреба перенесення 

ключових теоретичних положень на площину моделювання та представлення 

структурно-функціональної моделі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО, виділення внутрішньої організації 

означеної системи, ґрунтовний опис її складників та зв’язків між ними. 

Розроблена нами структурно-функціональна модель моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти (рис. 2.6) 

включає взаємозалежні і взаємопов’язані структурні блоки: цільовий, 

методологічний, технологічний, управлінський і діагностико-

результативний, які розкривають внутрішню організацію процесу 

моніторингу якості підвищення кваліфікації і забезпечують постійне 

відтворення взаємодії між елементами даного процесу.  
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Рис. 2.6. Структурно-функціональна модель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти (власна авторська розробка) 
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До основних переваг структурно-функціональної моделі відносимо:  

 швидке реагування на кон’юнктуру ринку у сфері маркетингу 

освітніх послуг (первинний, вторинний, третинний ринок замовників);  

 можливість підвищення кваліфікації за індивідуальною освітньою 

траєкторією з урахуванням потенційних можливостей, професійних потреб, 

стилю навчання;  

 забезпечення широких можливостей для безперервного навчання 

шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти;  

 інтеграцію освітнього процесу, науки і виробництва;  

 залучення висококваліфікованих працівників виробництва і сфери 

послуг, роботодавців і ключових стейкхолдерів;  

 взаємодію і співробітництво на засадах науково-методичного 

менеджменту; перманентне вимірювання й оцінювання професійної 

акмединаміки фахівців, зокрема динаміки загального рівня задоволеності 

замовників освітніх послуг, визначення показників ступеня задоволеності та 

шляхів формування споживчої лояльності. 

Мета моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти – організація цілеспрямованого, поліфункціонального, 

системного, циклічного процесу моніторингу, що дозволяє здійснювати на 

підставі об’єктивних даних, підвищення якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі професійної освіти. 

Отримання об’єктивної інформації та прийняття дієвих та ефективних 

управлінських рішень щодо підвищення якості освіти та освітньої діяльності, 

її відповідності вимогам суспільства, ринку праці і потребам замовників 

освітніх послуг здійснюється на основі безперервного системного 

дослідження умов, процесу і результатів навчання слухачів для виявлення і 

відстеження тенденцій у розвитку якості підвищення кваліфікації, 

встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності 

(акмединаміки професійного розвитку за програмою підвищення 
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кваліфікації) заявленим цілям, оцінювання ступеня і причин відхилень від 

цілей. 

Цільовий блок є основоположним, визначає мету, завдання 

моніторингу щодо встановлення відповідності якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО вимогам роботодавців, потребам ринку 

праці, кращим міжнародним стандартам якості з урахуванням професійних 

запитів і потреб замовників освітніх послуг. 

Як основа будь-якого сучасного наукового дослідження, пізнання є 

складним багатогранним процесом, що вимагає концептуального підходу на 

основі певної методології [166, с. 23], аналогічно, на думку О. Карпенко [98], 

філософсько-методологічний концепт, який акумулює в собі інтелектуальні 

надбання минулого, здобутки сьогодення і проєкції майбутнього, розглядається 

як фундаментальна платформа, на якій базується наукове знання.  

Методологічний блок структурно-функціональної моделі моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти включає 

парадигми освіти, основні підходи, принципи і закономірності моніторингу.  

Парадигмальність виступає визначальною характеристикою освіти, адже 

на кожному історичному етапі розвитку суспільства існує певна парадигма, 

яка визначається провідною місією освіти та формує модель побудови 

освітнього простору. Відтак, парадигма постає фактично у ролі узагальненої 

моделі світорозуміння, а ціннісне самовизначення суб’єктів освітнього 

процесу повною мірою залежить від усвідомлення ними того, у рамках якої 

парадигми це самовизначення відбувається [43].  

У загальному значенні паради́гма (грец. παράδειγμα — «приклад», 

«взірець») –– це теоретико-методологічна модель. 

Концептуально поняття парадигми осмислено і запроваджено до наукової 

теорії дослідником Томасом Куном. В загальному розумінні, парадигму 

(дисциплінарну матрицю) він розглядає як визнані науковою спільною 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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досягнення, які представляють модель постановки і вирішення проблеми та 

методів дослідження, які притаманні певному історичному періоду.  

На переконання Б. Грудиніна, «в педагогіці під парадигмою розуміють 

стабільну систему, яка тривалий час функціонує в діяльності освітніх закладів, 

закріплену теоретичними положеннями, нормативними документами, 

традиціями, кадровими та матеріальними ресурсами» [42].  

Освітню парадигму характеризують особливості теоретичних засад 

діяльності закладів освіти, їхніх цілей і завдань, змісту освіти, форм, методів, 

засобів навчання, функції педагогічних працівників, позиції здобувачів в 

освітньому процесі, особливості освітнього менеджменту.  

Генеза освіти невіддільна від процесу соціокультурних трансформацій 

та еволюції педагогічної думки. В контексті модернізації сучасної 

вітчизняної освіти, зміст поняття «освітня парадигма» актуалізується як 

синтез онтологічних та особистісних аспектів педагогічного мислення і 

діяльності. Необхідність усвідомлення освіти як соціального явища вимагає 

вивчення сутності сучасних освітніх парадигм. 

В. Кремень [112] визначає людське буття головною цінністю і формулює 

сучасну філософію освітньої діяльності як на персональному, так і на 

інституційному рівнях. Це дає можливість вирішення фундаментальних освітніх 

проблем на основі сучасного бачення гуманістичних теорій та практик. 

Підхід людиноцентризму ґрунтується на певній специфічній концепції 

людини, що відображає поточні соціальні та культурні реалії. Формування 

цілісної картини світу, відповідність освіти тотожності буття та мислення є 

визначальною ідеєю парадигми людиноцентризму. Освоєння 

соціокультурного досвіду, розвиток здібностей, особистих і 

професійнонеобхідних якостей здобувача освіти не заперечується, а 

включається до більш глобальної мети – створення освітнього середовища для 

саморозвитку і духовного зростання. Складовими цього є забезпечення умов 
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для розвитку суб’єктності, життєтворчості, особистісних функцій зростаючої 

людини, підтримка самопізнання, самовизначення, самореалізації. 

Гуманістична парадигма фокусує увагу на особистому зростанні 

здобувача освіти, задоволенні його інтелектуальних потреб і розвитку 

потенціалу міжособистісних стосунків. Сутність якої полягає у гуманізації 

навчально-виховного процесу, вибудові рівноправних відносин між його 

суб’єктами, де критерієм виступає ступінь індивідуального самовизначення, у 

якому реалізується особистісна свобода. Головним завданням особистості є 

усвідомлення свого місця і ролі в світі, тоді як метою освіти – озброювати 

методологією творчої діяльності, проектування і прогнозування можливих 

наслідків майбутньої діяльності. Освіта орієнтована на вирішення конкретних 

проблем, котрі стоять перед суспільством, людиною, її підґрунтям є критичне і 

логічне осмислення конкретних ситуацій. 

Особливу роль у такій системі пріоритетів відіграє психологічна безпека, 

створення атмосфери комфорту, саме тому дослідники наполягають на тому, що 

психологічна підтримка має супроводжувати будь-який гуманістично 

спрямований педагогічний процес. «Мірою гуманізації вважається відповідність 

створених умов для самореалізації особистості, виховання громадянина-

гуманіста, здатного зробити вибір у різних життєвих ситуаціях» [12]. 

Особистісно орієнтована парадигма на думку Е. Заредінової [82] 

зміщує акцент з інтелектуального на емоційно-психологічний та 

соціокультурний розвиток особистості, визначаючи її самобутність, 

унікальність, неповторність базовими цінностями. 

Такий підхід формулює пріоритетність самовизначення та саморозвитку 

індивіда над інформатизацією; розуміння, усвідомлення та визначення свого 

місця у світі над його освоєнням; створювати освітнього середовища для прояву 

і розвитку індивідуальності, здійснення свободи вибору. 

Метою особистісно зорієнтованої освіти є всебічний гармонійний розвиток 

особистості як суб’єкта життєдіяльності; завданнями – сприяння формуванню 
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ціннісно-смислової сфери здобувача освіти, його здатності до самовизначення; 

організація психолого-педагогічного супроводу зазначених процесів.  

Компетентнісна парадигма є розвитком когнітивно-інформаційної 

концепції. Однак, на відміну від неї, усвідомлює неможливість і недоцільність 

безкінечного розширення інформації, що передається наступним поколінням. 

З позицій компетентнісної парадигми очікуваним результатом освітнього 

процесу є набір заявлених державою ключових компетенцій, без яких 

неможлива діяльність сучасної людини в інтелектуальній, суспільно-

політичній, комунікаційній, інформаційній та інших сферах, а не система 

знань, умінь та навичок. 

В. Кремень [113] стверджує, що освіта повинна формувати людину, 

здатну жити в системі постійно змінюваних координат, спроможну 

сприймати і творити зміни, здатну відокремити розумні зміни від 

нерозумних. 

Як зазначає В. Андрущенко, новітня парадигма має забезпечувати не 

лише адаптивне ставлення людини до дійсності, а й розвиток самої дійсності 

відповідно до людських вимірів життя. Центром цієї парадигми, на думку 

автора, є «освіта, яка розвивається як відповідь на виклик цивілізації і 

одночасно як відповідь на потреби людини знайти своє місце і можливості 

самореалізації у новому глобальному просторі» [2].  

Такою парадигмою є нова парадигма ХХІ століття – людиноцентрична, 

що покликана зберегти і розвинути творчий потенціал людини. Нова 

парадигма як пріоритетне завдання освіти передбачає орієнтацію на інтереси 

особистості, адекватні сучасним тенденціям суспільного розвитку.  

«Народження нової парадигми освіти, яке супроводжується розробкою 

нових цілей, ціннісних орієнтацій, перебудовою методологічних, 

теоретичних, світоглядних і технологічних основ з урахуванням нових 

фактів, що не відповідають старій теорії (парадигмі)», за твердженням 

Т. Куна [102], становить дійсно наукову революцію.  
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Характеризуючи методологічний складник моделі, вважаємо за 

доцільне виокремити та обґрунтувати доцільність використання теоретико-

методологічних підходів педагогічного дослідження в системі моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців, а саме: історико-педагогічного, 

андрагогічного, акмеологічного, системного, синергетичного, 

компетентнісного, кваліметричного тощо. 

Схарактеризуємо зазначені підходи. 

Історико-педагогічний підхід дозволяє розглядати проблеми освіти 

дорослих у контексті їх походження, розвитку, сучасного стану, 

закономірностей і тенденцій тощо.  

Підґрунтям андрагогічного підходу є розвиток андрагогіки (від гр. аner 

andros – «доросла людина», «зрілий чоловік», ago – «веду») як теорії навчання 

дорослих, що «вивчає специфічні закономірності засвоєння знань і вмінь 

дорослим суб’єктом у процесі освітньої діяльності, а також особливості 

керівництва останнього з боку професійного педагога» [8, с. 7]. В 

енциклопедичному словнику «Освіта дорослих» [163, с. 28], андрагогічний підхід 

розглядається як категорія наукової методології, яка широко використовується для 

вирішення теоретичних і практичних проблем освіти дорослих, застосовується у 

наукових дослідженнях і освітній практиці. Андрагогічний підхід є відповідна 

вимогам прийнятної освітньої парадигми усвідомлена орієнтація педагога-

дослідника або педагога-практика в галузі освіти дорослих на реалізацію у власній 

діяльності певної сукупності взаємопов’язаних цілей, цінностей, понять, 

принципів, методів педагогічної діяльності. 

На думку С. Архипової [8, с. 51], якість андрагогічного процесу в 

системі підвищення кваліфікації має посідати чільне місце, адже в сучасних 

умовах система підвищення кваліфікації виступає головним координатором 

та організатором у галузі післядипломної освіти особистості, не звужуючи її 

сутності у часових і просторових характеристиках. Головна мета системи 

підвищення кваліфікації, сформульована дослідницею, – «розвиток 
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особистості фахівця, його концептуального «Я», розуміння соціокультурної й 

освітньої ситуації, усвідомлення себе, насамперед, як особистості, а вже 

потім як фахівця, професіонала» [8, с. 51]. Найважливішими показниками 

ефективності системі підвищення кваліфікації у соціально-професійному 

плані виокремлено: самооцінку професійної діяльності фахівців до і після 

курсів підвищення кваліфікації; рівень задоволеності слухачів діяльністю в 

їхній професійній підготовці; самооцінку рівня конкурентоспроможності та 

ступеня готовності працювати в нових соціально-економічних умовах; 

наявність у спеціалістів настанов на професійний саморозвиток творчості; 

оцінку ефективності діяльності тієї чи іншої підсистеми тощо. 

Саме під час андрагогічних досліджень у системі моніторингу якості 

підвищення кваліфікації здійснюється організація спільної роботи, пов’язаної із 

супервізією, реалізацією й оцінюванням освітнього процесу, елективністю 

навчання, наданням певної свободи при виборі цілей, змісту, форм, методів, 

джерел, засобів, термінів, часу, місця навчання й оцінки результатів, розвитку 

освітніх потреб тощо; визначення шляхів підвищення ефективності навчання 

дорослих шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.  

Педагогічна акмеологія, як зазначає В. Максимова, – «це наука про якість 

людини та якість життя. Акмеологія освіти, у свою чергу, досліджує умови 

досягнення високої якості освітніх систем і розвитку суб’єктів освітнього 

процесу – вчителя й учня» [130]. Акмеологія (грец. акр.є означає acme - вершина, 

вістря, найвищий ступінь розквіту духовних сил; logos – слово, учення, думка) – 

це галузь наукового знання, комплекс наукових дисциплін, об’єктом яких є 

людина в динаміці самоактуалізації її творчого потенціалу, саморозвитку, 

самовдосконалення, самовизначення в різних життєвих сферах професійної 

самореалізації, у тому числі й в освіті [69, с. 16]. 

У вимірах акмеологічного підходу також досліджує моніторинг 

Л. Зазуліна та пропонує авторську акметектонічну модель моніторингу, яка 

виступає як засіб діагностування, стимулювання та проектування 
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прогресивного поступу особистості педагога в системі післядипломної 

педагогічної освіти. В основу побудови акметектонічної моделі «покладено 

ідеї професійно-особистісного розвитку педагога в єдності осмислення 

Минулого, усвідомлення Теперішнього та прогнозування Майбутнього. 

Аналіз власного Минулого надає можливість дати відповіді на запитання: які 

внутрішні і зовнішні чинники сприяли вибору педагогічної професії; 

визначити «точки біфуркації»: поворотні моменти життя, причини, які 

зумовили саме такий вибір (свідомий чи несвідомий) із можливих сценаріїв 

розгортання подій. Осмислення Теперішнього полягає в самооцінці 

правильності професійного вибору, реальних досягнень, умов, ступеня 

реалізації власного потенціалу, задоволення від праці, оточення, сімейного 

життя тощо. Прогнозування Майбутнього – це вибудова траєкторії власного 

вдосконалення, кар’єрного поступу на найближчий час та на перспективу» 

[81]. Методами дослідження обрано біографічний, акмеограм та 

акмеографічного опису, які на думку дослідниці, надають можливість 

здійснювати рефлексію, самооцінку і прогнозування, що має сприяти 

побудові конкретної індивідуальної програми самовдосконалення.  

Значний доробок у вирішенні проблем професійного розвитку 

педагогічних працівників представлено працями докторки педагогічних наук 

В. Сидоренко. Науковцем розроблено теоретичні і методичні засади 

акмепрофесіогенезу педагога в системі безперервної освіти, здійснено 

експлікацію понять «акмепрофесіогенез педагога», «безперервний 

професійний розвиток», «акмепрофесіонал», «акмеологічні технології» тощо. 

Ученою розкрито дефініцію «педагогічний акмепрофесіогенез» «як 

безперервний пролонгований процес професійного розвитку педагога в 

умовах формальної, неформальної та інформальної освіти, усебічного 

становлення особистості і професіонала, що включає послідовні періоди його 

самореалізації та самовдосконалення, зміни та перетворення психологічної 

структури професійної діяльності, мотиваційної сфери, ціннісно-
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світоглядних орієнтирів, розвитку ключових компетентностей, засвоєння та 

реалізації інноваційних професійних ролей і функцій» [213]. 

Аналізуючи систему цілей, сполуку завдань та очікуваних результатів 

підвищення кваліфікації фахівців ЗП(ПТ)О (детально представлено у п 1.1) 

зауважимо, що педагогічний акмепрофесіогенез у системі моніторингу якості 

набуває особливого статусу, адже порівняння даних та складників за 

показниками якості професійного розвитку педагога на «вході» та «виході» 

системи підвищення кваліфікації, зокрема з урахуванням саморефлексії, 

самооцінці акме-детермінант, сприяє перебудові мотивів та зумовлює 

саморозвиток та самовдосконалення педагога, дозволяють говорити про 

рівень ефективності освітнього процесу та освітньої діяльності закладу ППО 

і прогнозувати його сталий розвиток. 

Компетентнісний підхід дозволяє враховувати весь спектр культурно-

освітніх потреб дорослих відповідно до вимог життя, здійснювати науково 

обґрунтоване проєктування та впровадження освітніх програм для дорослих, 

моніторинг якості надання освітніх послуг (за В. Аніщенко [3, с. 193]). 

Системний підхід в освіті дорослих ґрунтується на фундаментальних 

положеннях універсальної теорії систем, провідним з яких є мета як 

визначальна категорія та системоутворювальний чинник, що спрямовує 

шляхи побудови системи та умови її функціонування як бажаного кінцевого 

результату; структурованість та ієрархічність, взаємозв’язок і взаємовплив 

між усіма складниками та елементами системи; взаємозв’язок із системами 

більшого рівня та їх вирішальний вплив та функціонування систем меншого 

рівня; умовна мета поділу структурування систем; наявність рівнів 

невизначеності, прагнення до хаотичного стану; необхідність управління – 

складника, що має забезпечити стабілізацію та розвиток відповідно до мети, 

заради якої вона створювалась (за В. Масловим [69, с. 389]). 

Таким чином, системний підхід дозволяє розглядати моніторинг якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО як складну освітню систему, 
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виділити системоутворювальний чинник – мету моніторингу якості 

підвищення кваліфікації; виявити складники проєктованої моделі, їх місце і 

значення; розкрити діалектику їх взаємозв’язку.  

В умовах парадигмальних змін у сучасному суспільстві та формуванні 

нового світогляду, традиційні методологічні підходи до моделювання 

складних соціальних процесів не завжди враховують імовірнісне бачення 

світу, нестабільний, біфуркаційний характер сучасного суспільного розвитку, 

нелінійність, але водночас цілісність і стійкість соціальних структур, роль 

механізмів самоорганізації складних систем. На думку вчених 

С. Нікольського, Ю. Плюскіна, Л. Соловей, К. Бейлі, Дж. Скотта, О. Субетто, 

істотну допомогу в пошуку нової методології досліджень складних систем та 

управління цими системами пропонує синергетика. 

Аналіз процесу моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців із 

позицій синергетики дає можливість охарактеризувати її з позицій 

нелінійності, багатоваріантності, відкритості системи моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців та актуалізувати роль інформаційного 

обміну, який забезпечує взаємодію всіх складників системи та за рахунок 

чого відбуваються процеси локальної впорядкованості і самоорганізації; 

через існування флуктуацій (випадкових відхилень) станів їх елементів і 

підсистем та точок біфуркації, що призводять до змін в системі моніторингу, 

сформоване інформаційне поле станів системи, дозволяє аналізувати 

варіанти рішень і добирати найбільш сприятливі з точки зору вирішення 

існуючих проблем та моделювання динаміки подальшого розвитку означених 

систем. 

Однією з нагальних проблем методології педагогічних досліджень є 

поєднання кількісного і якісного аналізу, оцінки динаміки, темпів і 

оптимальних співвідношень і пропорцій об’єктів та явищ, постановки 

практичних завдань розвитку освітньої системи певного рівня. Теоретичне 

обґрунтування застосування кваліметричного підходу в площині моніторингу 
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якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО здійснено автором 

дослідження у п. 1.2. 

Отже, модель моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі ПО ґрунтується на засадах андрагогічного, акмеологічного, 

системного, синергетичного, компетентнісного, кваліметричного тощо 

підходів, поділяє філософію визначення вимог до сучасного фахівця, 

закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проєкті 

Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning 

Educational Structures in Europe, TUNING). 

Будь-яка теоретична система знання ґрунтується на принципах (від лат. 

principium – начало, основа), пов’язаних між собою. У межах теоретичного 

знання «принцип означає вимогу розгортання самого знання у систему, де всі 

теоретичні положення логічно пов’язані між собою і випливають певним 

чином одне з одного» [250, с. 525].  

Під принципами моніторингу розуміємо «теоретично обґрунтовані й практично 

перевірені положення, що мають об’єктивну, реальну природу, відбивають стійкі 

тенденції та закономірності, притаманні системі моніторингу» [6, c. 224]. 

Усвідомлюючи різноманіття поглядів вчених на принципи моніторингу 

[11, с. 57; 30, с. 292; 121; 129, с. 121; 140, с. 37], у своєму дослідженні будемо 

дотримуватися, нормативно закріплених Порядком проведення моніторингу 

якості освіти [188] принципів його організації, дотримання яких забезпечує 

ефективність моніторингу і реалізацію його функцій та завдань, а саме:  

− систематичності і системності, оскільки систематичність вимагає 

чіткої структурної організації моніторингової діяльності, послідовності в діях 

та поетапної реалізації, а системність дозволяє розглядати систему моніторингу 

якості підвищення кваліфікації як підсистему суспільної системи вищого 

рівня та здійснювати дослідження її зв’язків із зовнішнім середовищем; 
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− доцільності як необхідності здійснення свідомої цілепокладальної 

діяльності з побудови інформаційно-аналітичної системи моніторингу якості 

підвищення кваліфікації в закладі професійної освіти; 

− прозорості моніторингових процедур і відкритості, що полягає в 

забезпеченні транспарентності інформації, що відображає стан об'єкта і його 

динаміку, а також доступність результатів моніторингу; 

− безпеки персональних даних, адже законодавством України 

врегульовано правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою 

персональних даних, які спрямовано на захист прав і свобод людини і 

громадянина, зокрема «права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з 

обробкою персональних даних» [190]; 

− об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу, 

зокрема відображення в інформаційній базі моніторингу реальних умов 

функціонування об’єкта і чинників, що визначають його стан і перспективи 

розвитку [34], виключення недостовірних результатів, створення рівних умов 

для всіх [20, с. 73]; 

− відповідального ставлення до власної діяльності суб’єктів, які 

приймають участь у підготовці і проведенні моніторингу.  

Важливе значення при побудові моделі має дослідження 

закономірностей моніторингу, як підґрунтя для оптимізації та підвищення 

ефективності означеного процесу.  

Під закономірностями розуміємо «об’єктивно існуючий, постійний і 

необхідний взаємозв'язок між предметами, явищами або процесами, що 

випливає з їхньої внутрішньої природи, сутності; закон» [220]. 

В. Свириденко [206] характеризує закономірності, як типи опису 

регулярностей, причинних зв’язків, залежностей, відношень, кореляцій. 

Вчений підкреслює, що динамічні закономірності реалізують ідею 

однозначного (необхідного) причинного зв’язку: так, певна причина А 
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обумовлює певний наслідок В; отже за даних умов для конкретного об’єкта 

(явища, сутності) здійснюються точно визначені ситуації (події, явища).  

Закономірність – це сукупна дія багатьох законів, що конкретизують, 

наповнюють певним змістом закономірність розвитку природи і суспільства. 

Закономірність визначає тенденції розвитку та може описуватися 

аналітичними та емпіричними рівняннями. 

У процесі дослідження нами визначено такі закономірності 

моніторингу, як циклічність спостережень; використання відносно постійної 

сукупності параметрів; урахування пропозицій стейкхолдерів.  

Так, циклічність спостережень, дозволяє організувати завершений 

процес та впорядкувати етапи моніторингових досліджень у єдиний ряд, ціле. 

Отже, циклічність має спрямовуватися як виток у розвитку по спіралі, що в 

свою чергу сприятиме висхідній динаміці показників моніторингу якості. 

Використання відносно постійної сукупності параметрів обумовлює 

використання певної визначеної сукупності параметрів та критеріїв. 

Безсумнівною є потреба врахування пропозицій різних груп 

стейкхолдерів, залучених до оцінки якості. 

Узагальнюючи вищеозначене резюмуємо, що методологічний блок 

структурно-функціональної моделі передбачає опис змістового наповнення 

системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, а 

саме: методологічних підходів, функцій, принципів, закономірностей.  

Технологічний блок структурно-функціональної моделі вміщує 

технологію проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

у галузі ПО, зокрема етапи проведення моніторингу, методи, форми, засоби 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО. 

Характеризуючи алгоритм організації і проведення моніторингового 

дослідження в галузі оцінювання якості освіти, колективом авторів розвідки 

«Технологія проведення моніторингових досліджень», визначено принципи, 

структуру та послідовність етапів, зокрема:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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1. «Формування мети і цілей моніторингу (що дослідження може 

виявити для покращення освітньої діяльності). Даний етап передбачає 

визначення критеріїв, показників якості вимірювання. 

2. Добір інструментарію для проведення моніторингу (розроблення 

анкет, тестів, таблиць, карт спостережень та ін.).  

3. Організація дослідження (складання плану, графіка проведення, 

визначення відповідальних осіб, способи використання інструментарію).  

4. Збирання даних, тобто проведення спостережень за обраними 

методиками.  

5. Оброблення та аналіз даних (може проводиться за допомогою 

математичної статистики, кореляційного або факторного аналізу, що також 

передбачає описове пояснення).  

6. Вироблення рекомендацій на основі інтерпретації даних 

дослідження.  

7. Корекція – внесення певних змін у діяльність навчального закладу 

на основі запропонованих рекомендацій.  

8. Інформативність (висвітлення результатів моніторингу на 

семінарах, педагогічних радах, урахування їх у подальшій діяльності)» [242]. 

Оскільки результативність та ефективність моніторингових досліджень 

залежить від коректності їх організації та проведення, відповідний алгоритм 

здійснення моніторингових досліджень складається з таких етапів: цілепокладання і 

планування дослідження, добір інструментарію для проведення моніторингу, 

діяльнісний: проведення моніторингових досліджень, аналітичний та коригувально-

рефлексійний, детально представлених схемою етапів проведення моніторингу 

(рис. 2.7). 

Доцільним вбачається визначення сукупності методів моніторингу. У 

науковій літературі [166, с. 40] «метод» (від грецької. methodos – шлях, спосіб 

пізнання, дослідження) визначається як спосіб досягнення поставленої мети.  
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Рис. 2.7 Етапи проведення моніторингу (власна авторська розробка) 
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З точки зору системності, метод є логічною сукупністю правил, принципів, 

прийомів, способів, норм пізнання і дії. За своєю пізнавальною природою, метод 

об’єднує суб’єктивні та об’єктивні аспекти. З одного боку, метод дозволяє 

відображати дійсність та її взаємозв’язки, з іншого – є суб’єктивною проєкцією 

особливості думки дослідника. На заувагу академіка С. Гончаренка [219, с. 22], 

марно чекати надійних результатів, якщо застосовуються неадекватні 

поставленим завданням методи дослідження, ненадійні засоби збору й 

обробки емпіричних даних. 

Узагальнюючи погляди дослідників І. Анєнкової [6], В. Зінченко, [86], 

Д. Бодненка та ін. [20], нормативні акти, що врегульовують порядок 

проведення моніторингу якості освіти [189], визначимо групи методів 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО: 

1) збір інформації: спостереження, опитування (бесіда, інтерв’ю, 

дискусії у фокус-групах, анкетування, тестування), експеримент тощо; 

2) накопичення і оброблення інформації: графічні методи (схеми, 

діаграми), статистичні методи, шкалювання, аналітичні довідки, бази даних 

тощо; 

3) оцінювання інформації: експертний метод, рейтингове оцінювання, 

аналіз результатів діяльності, аналіз за встановленими формами звітності 

статистичних даних щодо стану системи освіти, контент-аналіз, аналіз 

документації закладів освіти та їх засновників, факторний аналіз, педагогічна 

діагностика тощо; 

4) використання інформації: підготовка звітів, планування, 

коригування, прогнозування.  

Управління моніторингом якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної освіти може проводитися в таких формах: 

− одержання інформації за допомогою інтерв’ювання, спостереження 

тощо безпосередньо від учасників дослідження; 
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− опосередковане одержання інформації від учасників дослідження (у 

електронній та/або письмовій формі, із залученням експертів тощо); 

− вивчення необхідної статистичної, оперативної, нормативної 

документації (одержання інформації без залучення учасників дослідження). 

До засобів моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі ПО відносимо певну сукупність матеріально-речових цінностей, 

пристроїв тощо, необхідних для моніторингової діяльності в закладі ППО, а 

саме: документи планування, різні бланки збору й обробки інформації, 

опитувальні аркуші, комплекси тестових завдань, апаратні засоби, програмне 

забезпечення загального та спеціального призначення, зокрема математичної 

та статистичної обробки інформації. 

Управлінський блок структурно-функціональної моделі передбачає 

ґрунтовний опис функцій, суб’єкт-об’єктної взаємодії в середовищі закладу 

освіти.  Управління в широкому розумінні – це цілеспрямований вплив 

людини на об'єкт, процес, систему та на людей, які беруть у них участь з 

метою спрямування діяльності в потрібному напряму для отримання бажаних 

результатів. 

Суб'єкт і об’єкт разом утворюють систему управління і не можуть 

існувати ізольовано, адже суб’єкт і об’єкт управління повинні здійснювати 

між собою двосторонню взаємодію, яка ґрунтується на принципах 

зворотного зв'язку, певним чином реагуючи на управлінську інформацію, 

отриману від іншої сторони. 

Суб’єкти, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу: 

− суб’єкти, які проводять моніторинг; 

− суб’єкти, які ініціюють проведення моніторингу; 

− суб’єкти, які здійснюють науково-методологічний супровід 

моніторингу; 
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− суб’єкти, які залучаються до опитування, спостереження або 

виконання письмових робіт (завдань) моніторингу на етапі проведення 

дослідження. 

Об’єктами моніторингу є: 

− знеособлена інформація про учасників освітнього процесу, 

− стан організації освітнього процесу в закладі освіти; 

− різні види діяльності учасників освітнього процесу (навчальна, 

викладацька, організаційна, управлінська тощо); 

− умови здійснення освітньої та управлінської діяльності 

(матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні, нормативно-правові, кадрові, 

фінансові, навчально-методичні тощо); 

− результати навчання та розвитку здобувачів освіти, формування їх 

компетентностей; 

− інші освітні та управлінські процеси у закладі освіти.  

Розкриваючи сутність управлінських впливів зазначимо, що набір 

регуляторів є достатньо широким й охоплює економічні, законодавчі, 

соціально-культурні, технологічні впливи на систему функціонування 

закладу освіти й опосередковано на систему моніторингу якості освітньої 

діяльності.  

Процес моніторингу має бути реалізований через гнучку взаємодію 

різних суб’єктів для досягнення мети моніторингу. Ця координація може 

бути здійснена шляхом отримання зворотного зв’язку за результатами 

оприлюднення моніторингових досліджень на засіданнях Вченої ради ЗВО, 

кафедр, структурних підрозділів, офіційному веб-сайті закладу освіти, 

інформаційних стендах, виставках, конференціях, періодичних і фахових 

виданнях, ЗМІ, з урахуванням принципу конфіденційності та нормативних 

положень щодо захисту персональних даних. 

До найсуттєвіших характеристик будь-якої системи, які відображають 

її призначення, відносять функції. Так, у філософському словнику, наведено 
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таке визначення: функція (від лат. function – виконання, здійснення) – роль, 

яку виконують різні процеси і структури з підтримки цілісності і стійкості 

систем, частинами яких вони є [248, с. 636]. У працях І. Аннєнкової, 

Д. Бодненка, В. Галіцина, В. Зінченка, Г. Єльникової, Т. Лукіної розкрито 

комплекс функцій моніторингу якості освіти. 

Серед функцій моніторингу якості професійної діяльності педагогів 

виокремлюють такі: активізувальна, аналітична, діагностична, інформаційна, 

кваліметрична, корекційна, прогностична, управлінська, формувальна, 

системотворча (І. Аннєнкова [6, c. 230]); інформаційно-оцінювальна, 

пошуково-дослідницька, формуюча, коригуюча, прогнозна («Моніторинг 

навчальної діяльності» [20, с. 73]); організаційна, інформаційна, контрольна, 

діагностична, зворотного зв’язку, аналітична, комунікаційна (В. Галіцин 

[34]); інформаційна, активізувальна, формувальна, коригувальна, 

кваліметрична, аналітична, діагностична, моделювальна, прогностична, 

управлінська (Т. Лукіна [122, с. 50]). 

На нашу думку, моніторинг якості освітнього процесу (зокрема 

підвищення кваліфікації фахівців) у закладі професійної освіти виконує такі 

функції: 

− інформаційно-аналітична, що передбачає накопичення, всебічний 

аналіз інформація про стан функціонування освітнього процесу та його 

окремих складників і поширення серед суб’єктів моніторингу; 

− контрольно-оцінювальна, завдяки якій здійснюється контроль і 

оцінка певних характеристик функціонування освітнього процесу, його 

кількісно-якісних показників, а також відповідність останніх заданим 

параметрам; 

− діагностична, яка визначає чинники внутрішнього й зовнішнього 

впливу на об’єкти моніторингу, рівень та основні причини відхилень від 

заданих параметрів; 
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− коригувальна, яка уточнює встановлені завдання або окреслює 

можливі зміни у функціонуванні освітнього процесу задля підвищення його 

ефективності і результативності; 

− прогностична, пов’язана з передбаченням та обґрунтуванням 

процесів майбутнього розвитку освітнього процесу на курсах підвищення 

кваліфікації й очікуваних від цього наслідків; 

− управлінська, що передбачає застосування інформації, одержаної в 

ході досліджень, ухвалення певних управлінських рішень, спрямованих на 

усунення небажаних недоліків, покращення її ефективності (І. Аннєнкова [5, 

c. 67]); 

− кваліметрична, яка визначає кваліметричний еталон (стандарт) 

об’єкту з якісно-кількісними характеристиками, які дають змогу в 

математичній формі відбити ступінь реального розвитку цього об’єкту. 

Отже, функціями моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

у галузі професійної освіти є: інформаційно-аналітична, контрольно-

оцінювальна, діагностична, коригувальна, прогностична, управлінська, 

кваліметрична. 

Діагностико-результативний блок моделі спрямований на 

досягнення мети та реалізації завдань моніторингу.  

Моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців професійної 

освіти поділяємо на два рівні: внутрішній і зовнішній. Внутрішній 

моніторинг ініціюється та проводиться закладом професійної освіти з метою 

спостереження за досягненням стратегічних цілей об’єкта, дотриманням 

вимог законодавства, локальних нормативно-правових актів; оцінювання 

його поточного стану, ефективності і результативності діяльності; виявлення 

причин і чинників порушення рівноважного стану об’єкта, зумовлених його 

діяльністю тощо.  Внутрішній моніторинг є складником системи освітнього 

моніторингу, який здійснюється на рівні закладу освіти адміністрацією, 

педагогічними працівниками та передбачає дії зі збору, оброблення, аналізу, 
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систематизації й використання інформації про функціонування і стан закладу 

освіти. 

Зовнішній моніторинг може проводитися не лише на рівні закладу 

освіти, а й місцевому, регіональному, загальнодержавному, міжнародному 

рівнях та здійснюється для отримання статистично значущої достовірної 

інформації, вивчення й оцінювання стану функціонування закладу освіти на 

основі аналізу одержаних даних і виявлених тенденцій і закономірностей. 

У забезпеченні ефективного моніторингу якості підвищення фахівців 

ПО важливу роль відіграє добір відповідного критеріального апарату, 

оскільки визначення підстав для оцінки та вимірювання є стриженим у будь-

якому педагогічному дослідженні. Відповідно діагностику якості будь 

педагогічних явищ варто проводити за допомогою комплексу спеціально 

розроблених критеріїв та показників. У низці словників [220; 221] критерій 

визначено, як підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось; 

мірило. 

У педагогічній літературі [69, с. 208] надано таке тлумачення критеріїв 

освіти: ознаки, що характеризують освітній процес, на основі яких 

здійснюється оцінювання діяльності системи освіти відповідно до вимог, 

висунутих нею суспільством. Критерії освіти в освіті дорослих мають 

створюватися, виходячи з вимог реалізації її основних цілей, що полягають у 

задоволенні потреб особистості у самовдосконаленні, задоволенні потреб 

економіки у підготовці компетентного працівника та задоволенні потреб 

суспільства у формуванні соціально адекватної й адаптованої до реалій життя 

особистості. 

Критерії і показники якості підвищення кваліфікації ми розглядаємо як 

сукупність ознак, на основі яких відбувається оцінювання умов, процесу і 

результату підвищення кваліфікації, що відповідають певним стандартам і 

задовольняють встановлені й передбачувані потреби окремого суб’єкта 

та/або суспільства. Критерії і показники якості підвищення кваліфікації 
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створюють інтегровану (комплексну) характеристику рівня кадрового, 

науково-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу під час підвищення кваліфікації фахівців.  

Критеріальний комплекс оцінки якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі ПО знаходить своє подальше відображення у структурі 

факторно-критеріальної субмоделі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО, яку побудовано на кваліметричних засадах, 

та дослідженні зовнішньої оцінки показників якості освітньої діяльності на 

курсах підвищення кваліфікації. 

Виділяємо такі рівні якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

ПО: високий, достатній задовільний, низький, які детально представлено у 

п. 3.2 нашого дослідження. 

Як результат моніторингу якості підвищення якості фахівців у галузі 

професійної освіти визначимо висхідну динаміку якості ПК, акмединаміку 

професійного розвитку фахівців у галузі ПО.  

Характерними ознаками результатів будь-якої діяльності, у тому числі 

моніторингової, визначено: економічність, продуктивність, 

результативність, кінцеві результати й безпосередньо відчутні 

результати. [36, с. 35]. 

Розгляд окреслених характеристик у площині моніторингу дозволяє 

схарактеризувати їх наступним чином:  

− економічність, що передбачає мінімізацію ресурсів, які 

витрачаються на досягнення певного рівня безпосередніх результатів при 

одночасному врахуванні якості. Означене забезпечується створенням та 

функціонуванням такої інформаційно-аналітичної системи, що організовує 

для установи (організації) єдиний інформаційний простір та послуговує 

інструментом якісно-змістовного перетворення первинної інформації в 

оптимальне управлінське рішення; 
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− продуктивність, яка забезпечує взаємозв’язок між продуктом праці у 

вигляді товарів або послуг (у нашому випадку надання освітніх послуг) і 

ресурсів, необхідних для їх виробництва, та визначає оптимальне поєднання 

матеріальних, людських, інтелектуальних ресурсів для забезпечення якості 

підвищення кваліфікації фахівців; 

− результативність, як ступінь досягнення цілей, зокрема досягнення 

певних, заздалегідь визначених показників рівня розвитку фахових 

компетентностей слухачів за освітньою програмою підвищення кваліфікації. 

Інтегральний показник якості освітньої діяльності визначається за 

формулою: 

 

                                       (2.1) 

 

І – інтегральний показник якості; 

 – бальні значення i-го показника; 

 – вагові коефіцієнти i-го показника; 

n – кількість показників 

− безпосередні результати програми або проєкту в тій частині, в якій 

для практичних цілей вони повністю знаходяться під контролем виконавців 

проєкту, що задовольняють попит і очікування замовників освітніх послуг та 

у формуванні позитивного іміджу закладу освіти; 

− кінцевий результат – це ефекти програми моніторингу, виміряні на 

найвищому значущому рівні, які на нашу думку, полягають у завоюванні 

вагомих позицій і досягнення конкурентних переваг та на ринку освітніх 

послуг. 

Досягнуті результати підлягають оцінюванню ступеня відповідності 

суспільним вимогам і потребам споживачів (замовників) освітніх послуг, 
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визначенню причин відхилень від цілей, коригуванню значень тих 

показників, які не задовольняють заявленим цілям. 

На думку дослідників [250], моніторинг як науковий процес є 

матеріально-технологічною системою, в рамках якої всі дослідження 

будуються за циклічним принципом. Отже, зворотний зв’язок повинен 

здійснюватися циклічно та передбачати використання для цілей моніторингу 

даних статистики, звернення до результатів соціологічних досліджень, а 

також знань експертів в даній сфері. Застосування зазначеного 

інструментарію дозволить здійснювати не тільки аналіз існуючого 

положення на ринку освітніх послуг, але і виявлення нового, що може бути 

співвідносно з іншими цілями, які ще тільки можуть бути сформульовані та є 

підґрунтям для розроблення нових програм (планів) моніторингу для 

забезпечення ефективного рефлексійного управління.  

Моніторингові дослідження дають можливість вирішувати актуальні 

завдання щодо відстеження реального стану будь-якого процесу в освіті або 

освітньої системи певного рівня та її складників; комплексного й 

різноаспектного вивчення об’єктів; аналізу та прогнозування на даному 

підґрунті тенденції подальшого розвитку.  

Об’єктивною необхідністю є урахування в моделі організаційно-

педагогічних умов моніторингу та недостатнє їх представлення в наукових 

розвідках. Нами було виділено й обґрунтовано такі організаційно-педагогічні 

умови (п. 2.1), які, на наш погляд, сприяють досягненню цілей й успішному 

вирішенню завдань моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

П(ПТ)О, зокрема: нормативно-правові, матеріально-технічні, цифрові, 

науково-методичного супроводу; психолого-фасилітативні умови.  

Для досягнення мети та вирішення завдань моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти потрібна 

наявність відповідного науково-методичного інструментарію, що дозволяє 

спостерігати і аналізувати хід змін, виявляти і прогнозувати тенденції їх 
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розвитку та перспективи діяльності, визначати акмединаміку змін, 

розробляти і приймати на цій основі управлінські рішення. 

Отже, структурно-функціональна модель моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО включає взаємопов’язані 

блоки: цільовий, методологічний, технологічний, управлінський і 

діагностико-результативний. Модель побудована з урахуванням загальних 

властивостей моделей, у тому числі: адекватності як ступеня відповідності 

моделі тому реальному процесу (моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців), для опису якого вона будується; спрощеності як відображення 

істотних сторін досліджуваного об'єкта; повноти і вичерпності у 

відображенні суттєвих характеристик; інформативності, адже повинна 

містити достатню інформацію про систему. Розроблена структурно-

функціональна модель моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

у галузі ПО дозволяє формалізувати різні аспекти моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців, спирається на теоретико-методологічні 

підходи, принципи у дослідженні освітніх проблем, містить змістовну й 

технологічну інтерпретацію та діагностико-результативні і регулятивні 

механізми управління. 

 

 

2.3. Факторно-критеріальна субмодель моніторингу якості 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти 

 

У науковому пізнанні побудова моделей має системоутворювальну і 

змістоутворювальні функції, оскільки дозволяє формалізувати й 

інтерпретувати основні елементи, властивості, параметри, структуру, 

внутрішні і зовнішні зв’язки досліджуваного об’єкта (процесу), пояснити та 

зрозуміти логіку дії системи. Однак, як зазначає науковець Є. Яковлев [272, 
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с. 140], жодна окремо взята модель, навіть дуже складна, не може дати 

адекватного уявлення про досліджуваний об’єкт. 

З іншого боку, дослідники В. Камишин, О. Рева [96, с. 83] 

стверджують, що сучасні методики оцінки якості характеризуються 

внутрішньою єдністю, оскільки ґрунтуються на загальних принципах 

кваліметрії, а комплексні кількісні оцінки якості, яким притаманна системна 

властивість емерджентності, останнім часом все більше впроваджуються в 

різні сфери людської діяльності.  

Для вирішення завдань оцінки якості об’єктів (процесів) 

застосовуються інструменти кваліметрії, які надають можливість провести 

кількісну оцінку та виміряти із заданою точністю не тільки абсолютні якісні 

параметрів об’єктів, а й дозволяють порівняти параметри з іншими 

об’єктами, тобто виявити відносні показники.  

Основними складниками кваліметричного підходу є методи факторно-

критеріального моделювання, експертних оцінок і математичної статистики.  

Факторно-критеріальну субмодель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти визначаємо як кількісну 

характеристику проявів факторів моніторингу в єдності з їх якісною 

визначеністю, тобто кваліметричний зразок якості, за допомогою якого в 

математичній формі досліджується реальний стан об’єкта. 

У своїй праці «Моделювання та проєктування як ефективні засоби 

забезпечення якості» вчена З. Рябова [202] акцентує увагу, що технологічно 

модель моніторингу якості освіти здійснюється на основі факторно-

критеріального моделювання, яке ґрунтується на побудові ідеальної моделі 

(норми-зразка) досліджуваного об’єкта. 

 Факторно-критеріальне моделюванні дозволяє реалізувати 

найголовніший принцип кваліметричного підходу: «урахування 

взаємозв’язку між складними та простими властивостями об’єкта через 

створення відповідної моделі бажаного стану об’єкта управління (якість), 
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через декомпозицію властивостей об’єкта (від англ. decomposition – 

розкладання), що відбувається шляхом виділення основних параметрів його 

розвитку (властивості 1-го порядку), факторів (складних властивостей 2-го 

порядку) і критеріїв вияву факторів (простих властивостей 3-го порядку). 

Іншими словами, відбувається створення нормативної моделі (еталону), за 

допомогою якої оцінюється стан розвитку об’єкта управління та відбувається 

його спрямування на розвиток. Таким чином, створюється інструментарій 

оцінювання стану об’єкта, що називається факторно-критеріальною 

моделлю, або нормою-зразком, або кваліметричним еталоном (стандартом). 

Він дає можливість у кількісному вияві відобразити ступінь досягнення 

об’єктом управління визначеного стану» [76, 202]. 

Загальний алгоритм застосування кваліметричного підходу 

представлено послідовністю етапів:  

1. «Визначення структури об’єкта оцінювання. 

2. Визначення показників (параметрів, факторів, критеріїв). 

3. Визначення коефіцієнтів вагомості кожного показника та вибір 

шкали оцінювання. 

4. Складання кваліметричної (факторно-критеріальної) моделі. 

5. Оцінювання об’єкта за кваліметричною моделлю. 

6. Розроблення рекомендацій за результатами оцінювання» [6, с. 305]. 

На підставі теоретико-методичної бази кваліметрії розроблено 

факторно-критеріальну субмодель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Факторно-критеріальна субмодель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО (власна авторська розробка) 
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Високі показники якості освіти та освітньої діяльності можуть бути 

досягнуті тільки в процесі постійної продуктивної взаємодії суб’єктів 

освітньої діяльності, науково-методичного супроводу моніторингу якості 

освіти, мережевої взаємодії працівників, які здійснюють моніторинг, 

упорядкування структури горизонтальних та вертикальних зв’язків тощо. 

Мережеву взаємодію розглядаємо як систему горизонтальних і 

вертикальних зв’язків, що забезпечує доступність якісної освіти для всіх 

суб’єктів освітнього процесу, варіативність освіти, відкритість освітніх 

організацій, безперервний професійний розвиток професіоналізму діяльності 

і професіоналізму особистості педагогів професійної освіти. Організація 

мережевої взаємодії працівників, які здійснюють моніторинг, спирається на 

філософію організаційного розвитку, теорію і практику інформаційного 

менеджменту, спрямовується на здійснення більш продуктивного розподілу 

ресурсів та їх концентрації на досягнення цілей та знаходить своє 

відображення у структурі інформаційних потоків (вхідні, вихідні, внутрішні: 

горизонтальні, вертикальні, висхідні, низхідні) в організаційній структурі 

закладу освіти (рис. 2.8). 

Доцільність заходів з організації мережевої взаємодії працівників, які 

здійснюють моніторинг, було підтверджено під час презентації та 

обговорення досвіду упровадження моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО на Всеукраїнському науково-практичному 

семінарі «Інноваційна діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в 

умовах сталого розвитку суспільства» (06 листопада 2019 р. на базі НМЦ 

ПТО у Сумській області) [52]. 

Як позитивні зрушення було визначено: інтеграцію та раціоналізацію 

інформаційних процесів, покращення інформаційної взаємодії із ключовими 

стейкхолдерами на основі процесів комунікації, колаборації та кооперації, 

оперативне реагування на задоволення їх професійних запитів та потреб, 

зростання швидкості опрацювання та аналізу даних показників якості, 
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підвищення ефективності ухвалення управлінських рішень, удосконалення 

організації документообігу з моніторингу, підвищення якості підвищення 

кваліфікації в цілому. 

 

Рис. 2.8 Організація мережевої взаємодії суб’єктів моніторингу 

(власна авторська розробка) 

 

Висновки до другого розділу 

 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної, соціологічної літератури, 

сучасного стану дослідження проблеми моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО, узагальнення практичного досвіду 
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дозволили визначити організаційно-педагогічні умови моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців ПО як сукупність сприятливих обставин, 

спеціально створених та зреалізованих представниками організаційно-

управлінської ланки для забезпечення результативності організації та 

проведення моніторингових процедур у закладі післядипломної освіти. 

Нами виокремлено, систематизовано організаційно-педагогічні умови 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО та розподілено їх на 

нормативно-правові, матеріально-технічні, цифрові, науково-методичного 

супроводу та психолого-фасилітативні. Нормативно-правові умови 

передбачають наявність, дотримання і реалізацію нормативно-правової 

документації з моніторингу якості підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти. Матеріально-технічні характеризуються наявною 

технічною базою, що відповідає сучасному рівню розвитку продуктивних 

сил. Цифрова трансформація всіх напрямів діяльності закладу освіти та 

перехід від традиційно-класичного освітнього простору на віртуально-

мережевий зумовлені забезпеченням цифрових умов, зокрема створенням 

єдиної інформаційно-комунікаційної екосистеми. Науково-методичний 

супровід передбачає створення науково-методичної бази моніторингу, 

упорядкування структури горизонтальних і вертикальних зв’язків в 

організаційній структурі закладу ППО. Психолого-фасилітативні умови 

визначають організацію послідовної, випереджувальної системи заходів, 

спрямованих на готовність та мотивацію суб’єктів моніторингу до участі в 

процесі моніторингу, усвідомлення відповідальності за реалізацію основних 

завдань та якість результатів моніторингу, рефлексійну культуру учасників 

тощо.  

Розроблено та теоретично обґрунтовано структурно-функціональну 

модель моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної 

освіти, яка включає взаємопов’язані структурні блоки: цільовий, 

методологічний, технологічний, управлінський і діагностико-
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результативний. Структурні блоки розкривають внутрішню організацію 

процесу моніторингу якості підвищення кваліфікації і забезпечують постійне 

відтворення взаємодії між елементами даного процесу. Структурно-

функціональну модель побудовано з урахуванням загальних властивостей 

моделей, у тому числі: адекватності, спрощеності, повноти, вичерпності та 

інформативності. 

До основних переваг структурно-функціональної моделі якості 

підвищення кваліфікації фахівців ПО відносимо: швидке реагування на 

кон’юнктуру ринку у сфері маркетингу освітніх послуг; інтеграцію 

освітнього процесу, науки і виробництва; залучення висококваліфікованих 

працівників виробництва і сфери послуг, роботодавців і ключових 

стейкхолдерів; взаємодію і співробітництво на засадах науково-методичного 

менеджменту; перманентне вимірювання й оцінювання професійної 

акмединаміки фахівців, зокрема динаміки загального рівня задоволеності 

замовників освітніх послуг, визначення показників ступеня задоволеності та 

шляхів формування споживчої лояльності тощо. 

У розробленій моделі формалізовано різні аспекти моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців, відображено теоретико-методологічні 

підходи (історико-педагогічний, андрагогічний, акмеологічний, системний, 

синергетичний, компетентісний, кваліметричний), принципи 

(систематичності та системності, об’єктивності одержання та аналізу 

інформації під час моніторингу, відкритості та прозорості моніторингових 

процедур, доцільності, безпеки персональних даних, відповідального 

ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у підготовці та 

проведенні моніторингу) у дослідженні проблем освітнього моніторингу, 

представлено змістовну й технологічну інтерпретацію, діагностико-

результативні і регулятивні механізми керування. 

Визначено групи методів моніторингу якості (збір, накопичення, 

оброблення, оцінювання та використання інформації), форми одержання 
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інформації від учасників дослідження (спостереження, опитування, 

експеримент, експертний метод, рейтингове оцінювання, аналіз результатів 

діяльності, аналіз статистичних даних аналіз, документації закладів освіти, 

контент-аналіз, факторний аналіз, педагогічна діагностика, шкалювання, 

аналітичні довідки, бази даних тощо), закономірності моніторингу 

(циклічність спостережень, використання відносно постійної сукупності 

параметрів, урахування пропозицій стейкхолдерів).  

До засобів моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі ПО віднесено певну сукупність матеріально-речових цінностей, 

пристроїв та ін., необхідних для моніторингової діяльності у закладі ППО, 

зокрема: документи планування, різні бланки збору й обробки інформації, 

опитувальні аркуші, комплекси тестових завдань, апаратне та програмне 

забезпечення. 

Функціями моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі ПО визначено: інформаційно-аналітичну, контрольно-оцінювальну, 

діагностичну, коригувальну, прогностичну, управлінську, кваліметричну. 

Представлено алгоритм здійснення моніторингових досліджень, який 

складається з таких етапів: цілепокладання і планування дослідження, добір 

інструментарію для проведення моніторингу, діяльнісний: проведення 

моніторингових досліджень, аналітичний, коригувально-рефлексійний. 

Критерії і показники якості підвищення кваліфікації ми розглядаємо як 

сукупність ознак, на основі яких відбувається оцінювання умов, процесу і 

результату підвищення кваліфікації, що відповідають певним стандартам і 

задовольняють встановлені й передбачувані потреби окремого суб’єкта 

та/або суспільства. 

Критеріальний комплекс оцінки якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі ПО знаходить своє подальше відображення у структурі 

факторно-критеріальної субмоделі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО, яку побудовано на кваліметричних засадах, 
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та дослідженні зовнішньої оцінки показників якості освітньої діяльності на 

курсах підвищення кваліфікації. 

Як результат моніторингу якості підвищення якості фахівців у галузі 

професійної освіти визначено висхідну динаміку якості ПК, акмединаміку 

професійного розвитку фахівців у галузі ПО.  

Розглянуто мережеву взаємодію суб’єктів моніторингу, як систему 

горизонтальних і вертикальних зв’язків, що забезпечує доступність якісної 

освіти для всіх суб’єктів освітнього процесу, варіативність освіти, 

відкритість освітніх організацій, безперервний особистісний та професійний 

розвиток педагогів професійної освіти. 

Матеріали розділу було висвітлено у таких публікаціях автора [51; 52; 

53; 177; 215; 225; 293].  
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ І СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. Організація і методика проведення експерименту 

 

Експериментальна діяльність організовується для забезпечення 

наукової об’єктивності, доказової перевірки та підтвердження або відхилення 

гіпотези дослідження, визначення ефективності використовуваних засобів 

наукового пізнання, уточнення окремих теоретичних висновків, 

встановлення та аргументації фактів.  

У науковій літературі, надається таке визначення поняття 

«експеримент» (від лат. experimentum – проба, досвід): «емпіричний метод, 

пізнання явищ дійсності в умовах спеціального відтворення природних 

закономірностей на основі певної наукової теорії, що визначає мету, спосіб 

проведення та інтерпретацію результатів експерименту» [250, с. 190]. 

Експеримент послуговує для дослідження та відстежування розвитку 

цілісних складних, багатоаспектних систем, явищ та процесів та їх складових 

елементів, аналізу причинно-наслідкових та логіко-структурних зв’язків, 

визначення та перевірки впливу окремих факторів на результати, фіксування 

отриманих результатів [37]. 

В свою чергу, педагогічний експеримент, розглядається, як такий метод 

досліджень, «при якому відбувається активний вплив на педагогічні явища 

шляхом створення нових умов, що відповідають меті дослідження» [236]. 

Як зазначає Е. Панасенко, «педагогічний експеримент є ефективним 

засобом розроблення та впровадження інновацій, що лежать в основі 

розвитку та оновлення системи освіти. Удосконалення системи освіти в 
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Україні безпосередньо залежить від процесу експериментування, у ході якого 

створюється нова освітня практика» [168]. 

У попередніх розділах дисертаційної роботи нами було виокремлено 

комплекс організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців ПО, розроблено структурно-функціональну модель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО та факторно-

критеріальну субмодель моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

ПО, які, спираючись на теоретико-методологічні підходи та принципи, 

дозволяють організувати дієвий процес моніторингу у закладі освіти та 

формалізувати різні аспекти моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців. Означене потребує експериментальної перевірки, яка розглядається 

як окрема ланка в загальному ланцюзі наукового дослідження, для 

підтвердження теоретичних положень та представлення результатів 

дослідження.  

Оскільки обґрунтованість отриманих висновків в повній мірі 

визначається організаційно-змістовною спроможністю педагогічного 

експерименту, подальше наукове дослідження було спрямоване на 

організацію та висвітлення перебігу експерименту, характеристику змісту 

кожного з етапів експерименту, аналіз та узагальнення його результатів. 

В основу методології експерименту, який, як правило, об’єднує методи 

спостереження, вимірювання, порівняння, власне експеримент та опис, було 

покладено визначення його загальної структури, організація виконання 

певних логічно-пов’язаних та взаємообумовлених етапів [216, с. 9–10]: 

теоретико-аналітичний, констатувальний, формувальний, контрольний, 

рефлексійно-узагальнювальний. 

Проведення педагогічного експерименту має задовольняти певним 

критеріям науковості, які узагальнені та схарактеризовані Г. Лаврентьєвої та 

М. Шишкіною, а саме: 
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− «привнесення в педагогічний процес нового з метою отримання 

бажаного результату; 

− забезпечення умов, що дозволяють виявити залежність між 

педагогічним впливом і його результатом; 

− документальна фіксація та достатньо повний облік параметрів 

(показників) досліджуваних явищ та процесів; 

− забезпечення обґрунтованості та достовірності висновків» [118, с. 8]. 

Оскільки моніторингові дослідження характеризуються своєю 

безперервністю, спадкоємністю, суворою періодичністю, стандартизацією 

використовуваних процедур та інструментарію й незмінними в подальшому 

критеріями, основним методом організації дослідження було обрано 

«лонгітюдний» (від англ. long – довгий, тривалий) метод дослідження, 

ознаками якого є те, що протягом тривалого часу проводяться постійні зрізи 

в певному ритмі, включаючи і хід формувальної роботи, що дозволяє 

виділити її етапи, послідовність у часі, відстежувати та аналізувати динаміку 

досліджуваних явищ і процесів. 

У визначенні мети експериментального дослідження ми поділяємо 

думку Е. Панасенко, яка зазначає, що «мета педагогічного експерименту 

полягає у тому, щоб, по-перше, отримати нове знання, по-друге, розробити та 

апробувати певні нововведення, по-третє, виявити організаційно-педагогічні, 

організаційно-методичні та психолого-педагогічні умови досягнення нової 

якості освіти» [168]. 

Оскільки педагогічний експеримент ґрунтується на підтвердженні або 

відхиленні гіпотези наукових розвідок, метою нашого експериментального 

дослідження є перевірка істинності гіпотези, яка полягає в тому, що 

забезпечення й позитивна динаміка якості підвищення кваліфікації 

фахівців ПО, пов’язана із створенням і функціонуванням моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти.  
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Для реалізації поставленої мети експериментального дослідження 

визначено завдання: 

1) перевірити ефективність визначених організаційно-педагогічних умов 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти; 

2) апробувати й експериментально перевірити структурно-

функціональну модель та факторно-критеріальну субмодель моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти в 

реальному освітньому середовищі закладу ППО; 

3) розробити та апробувати авторський науково-методичний комплекс, 

авторський науково-методичний комплекс «Науково-методичний супровід 

моніторингу якості підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти: 

управлінський аспект», що включає: локальні нормативно-правові документи, які 

інституалізують моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців ПО 

(«Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у БІНПО», 

«Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти», «Положення про забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти», щорічні плани та циклограми моніторингу якості курсів 

підвищення кваліфікації), робочу навчальну програма спецкурсу «Моніторинг 

якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», авторський спецкурс 

«Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», цифровий 

інформаційно-аналітичний комплекс «Потреба у нових кваліфікаціях 

(компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження в Україні: 

актуальний стан та розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в 

Україні» (2020–2025), авторську рубрику «In focus of monitoring» («У фокусі 

моніторингу») на LMS «Профосвіта». 

Об’єктом експериментального дослідження є динаміка якості 

підвищення кваліфікації фахівців ПО, акмединаміка професійного розвитку 
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педагогів професійної освіти на курсах підвищення кваліфікації за різними 

моделями і формами навчання. 

Організація і проведення педагогічного експерименту проводилися в 

період з 2015 по 2021 рік та включали п’ять взаємопов’язаних і 

взаємозумовлюваних етапів. На різних етапах експерименту взяли участь 

4097 осіб, із них – 3749 слухачів курсів підвищення кваліфікації, 349 осіб – 

директори і заступники директорів закладів професійної освіти. Окремі 

аспекти моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, зокрема 

показники зовнішнього моніторингу, досліджувались на базі навчально-

методичних центрів професійної освіти у Волинській, Донецькій, 

Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, 

Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, 

Чернігівській, Черкаській, Харківській, Херсонській та НМК у м. Київ. 

Педагогічний експеримент було організовано за правилом єдиної різниці, 

яке передбачало однаковий склад суб’єктів дослідження за всіма суттєвими для 

вивчення організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення 

кваліфікації факторно-критеріальними параметрами, ідентичні умови 

проведення, одночасне варіювання факторів, що впливають на об’єкт 

дослідження. Експериментальну роботу було запроваджено у двох модифікаціях. 

Модифікація А (контрольна група КГ) передбачала, зокрема підвищення 

кваліфікації за традиційними моделями навчання, навчально-методичним 

забезпеченням підвищення кваліфікації (планами, програмами, технологіями), 

без інноваційного науково-методичного супроводу професійного розвитку 

педагогів професійної освіти. Отже, цілеспрямований вплив на контрольну групу 

не здійснювався. Модифікація Б (експериментальна група ЕГ) створювала 

передумови для створення організаційно-педагогічних умов та 

експериментальній перевірці структурно-функціональної моделі моніторингу 

якості підвищення кваліфікації, застосування інноваційної технології науково-

методичного супроводу, апробації авторського науково-методичного комплексу.  



 

 

206 

З метою вичерпного та адекватного відображення генеральної сукупності 

було сформовано вибіркову сукупність (вибірку) для проведення статистичного 

спостереження за принципом відносної ідентичності, який забезпечує 

репрезентативність вибірки, отже, компонується приблизно однаковий кількісно-

якісний склад респондентів з урахуванням стажу роботи, кваліфікації, моделей і 

форм навчання на курсах підвищення кваліфікації тощо. 

На першому – теоретико-аналітичному етапі (2015–2016 рр.) – вивчено 

стан теоретичного і практичного розроблення проблеми, здійснено науковий 

огляд та аналіз психолого-педагогічних, соціологічних, управлінських джерел, 

масиву нормативно-правових актів щодо забезпечення якості освіти, 

дисертацій, навчально-методичної літератури, представлено узагальнення 

наукових поглядів і джерел. Сформульовано об’єкт, предмет, мету і завдання, 

висунуто гіпотезу наукового пошуку. На підґрунті аналізу сучасних теоретико-

методологічних підходів визначено сутність, специфіку, досліджено змістовний 

та процесуальний аспекти моніторингу якості підвищення кваліфікації, 

уточнено пoнятійно-термінoлoгічний апарат, визначено теоретико-методичні 

засади організації моніторингових досліджень, розроблено програму дослідно-

експериментальної роботи, здійснено дорадчий моніторинг щодо визначення 

напрямів діяльності, планування та реалізації запланованих заходів, пріоритетів, 

методології, виконання завдань і досягнення результатів.  

На другому – констатувальному етапі (2016–2017 рр.) – виокремлено 

групи організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців ПО, побудовано структурно-функціональну модель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти, 

відображено логічні зв’язки між складниками моделі, етапами, підходами, 

принципами тощо, визначено й конкретизовано блоки діагностичних 

процедур: перший блок діагностичних процедур, а саме факторно-критеріальна 

субмодель моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО; 

другий блок діагностичних процедур для організації й проведення зовнішнього 
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моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців на рівні навчально-

методичних центрів професійно-технічної освіти в областях; третій блок 

діагностичних процедур для оцінювання рівня задоволеності споживачів 

(замовників) освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців ПО. 

На третьому – формувальному етапі (2018–2020 рр.) – здійснено 

дослідно-експериментальну перевірку гіпотези, концептуальних положень, 

ефективності розроблених моделей моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі ПО, оцінено в динаміці показники якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО, проведено формувальний експеримент.  

Експериментальну роботу було організовано таким чином: комплексне 

оцінювання в динаміці якості підвищення кваліфікації (результати першого 

вимірювання вважаються результатами «вхідного» моніторингу, результати 

подальших вимірювань – «вихідного» моніторингу) із введенням 

експериментального чинника – організаційно-педагогічних умов та 

структурно-функціональної моделі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти.  

На четвертому – контрольному етапі експерименту (2020 рр.) – 

систематизовано, опрацьовано й проаналізовано експериментальні дані 

методами математичної статистики, досліджено динаміку показників якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, створено банк аналітично-

інформаційних даних моніторингу, організовано зберігання ретроспективних 

даних, здійснено кількісний і якісний аналіз результатів моніторингових 

досліджень, зокрема, внутрішнього та зовнішнього оцінювання обласними 

НМЦ ПТО, анкетування слухачів, діагностики обліку успішності.  

На п’ятому – рефлексивно-узагальнювальному етапі (І півріччя 

2021 р.) – сформульовано загальні висновки і рекомендації, розроблено 

методичні рекомендації щодо впровадження системи моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО. 
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Аналіз джерельної бази дослідження актуалізував потребу 

застосування системного підходу до моніторингу та оцінювання 

задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг та інших 

стейкхолдерів. У широкому сенсі «задоволеність замовника (споживача, 

клієнта) розглядається як сприйняття ступеня виконання його очікувань» [66, 

с. 2]. У свою чергу, «задоволеність» розглядається як суб’єктивна 

характеристика, що витлумачується, як: 

1) відчуття задоволення, що з'являється у споживача при зіставленні 

попередніх очікувань і реальної якості придбаного продукту; 

2) «результативне відображення у свідомості споживачів 

(необов’язково правильне) дійсних переваг та недоліків компаній, товарів чи 

послуг» [25]; 

3) «міра збігу характеристик (властивостей) товару, що суб’єктивно 

сприймаються клієнтом, із очікуваннями, пов’язаними із цим товаром» [80]. 

Національним стандартом України ДСТУ ISO 10004:2013 

«Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання» 

визначено, що «одним із основних складників успіху організації є 

задоволеність замовників організацією та її продукцією, однак, ураховуючи 

мінливість задоволеності замовників, установи та підприємства мають 

застосовувати процеси моніторингу та оцінювання замовників на постійній 

основі» [66, с. 2]. 

Дослідниця О. Лабурцева визначає «задоволеність споживача» як 

категорію, яка не може бути безпосередньо виміряна й оцінена, а 

представлена узагальненням суб’єктивних оцінок споживачів, що отримані в 

ході анкетних опитувань, та підкреслює, що «результати можуть бути 

неточними й породжувати ризики при їх використанні – як у силу 

суб’єктивності думок респондентів, так і внаслідок помилки 

репрезентативності вибірки» [117, с. 72].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
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Зауважимо, що у теперішній час відсутні нормативно визначені 

критерії оцінки рівня задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг 

у системі післядипломної освіти, зокрема в процесі підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі ПО. Із цієї причини при організації систем моніторингу 

якості освіти запроваджуються різні методичні підходи до оцінювання 

задоволеності та урахування у подальшій роботі потреб та запитів ключових 

стейкхолдерів. 

На думку І. Аннєнкової, Д. Аннєнкова, «система моніторингу 

задоволеності освітніми послугами включає мету, об’єкти, суб’єкти 

моніторингу, комплекс моніторингових показників, методи і процедури 

моніторингових досліджень» [4]. 

Дотримуємось погляду професора О. Комарова, що «моніторинг 

задоволеності споживачів – це постійне відстеження стану задоволеності 

споживачів освітніх послуг, порівняння отриманих результатів з їхніми 

вимогами і очікуваннями, виявлення необхідних змін; розробка й прийняття 

відповідних управлінських рішень» [107]. 

Для організації моніторингових досліджень було розроблено та 

затверджено Вченою радою БІНПО (протокол № 7 від 21 листопада 

2017 року) «План моніторингових досліджень якості курсів підвищення 

кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

ДВНЗ УМО на 2018 р.», в якому визначено види, етапи проведення 

моніторингових досліджень, зміст заходів, безпосередніх виконавців, терміни 

виконання, суб’єктів і об’єктів моніторингу тощо. Проведено організаційно-

підготовчі заходи щодо організації моніторингу, зокрема, значна увага 

приділялася дослідженню рівня обізнаності з проблемою оцінки якості 

підвищення кваліфікації та подальшому науково-методичному супроводу 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти. 

Так, під час організаційних нарад, засідань кафедр, Науково-методичної ради 

БІНПО, Вченої ради БІНПО широко обговорювались питання впровадження 
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системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, 

розглядались критерії і показники якості підвищення кваліфікації фахівців 

професійної освіти, результати моніторингових досліджень тощо. 

Було здійснено коригування моніторингового інструментарію для його 

використання в процесі дослідження та затверджено Науково-методичною 

радою БІНПО (протокол № 1 від 15 лютого 2018 р.), зокрема вдосконалено 

другий блок діагностичних процедур, проведено ранжування, з’ясовано 

ступені значущості та побудовано еталонну шкалу показників якості освіти 

та освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації фахівців ПО, 

обґрунтовано потребу оцінювання рівня задоволеності споживачів освітніх 

послуг в процесі підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-

технічної) освіти, розроблено третій блок діагностичних процедур, 

запроваджена для дослідження означених питань анкета мала на меті 

з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості 

освіти та освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі ПО. 

У процесі моніторингових досліджень для збору первинної інформації 

нами було використано низку методів, зокрема анкетування, інтерв’ю, 

спостереження, експертне опитування, тестування; аналіз статистичної 

документації рівнів досягнень результатів навчання на курсах підвищення 

кваліфікації тощо. 

Упродовж 2019–2021 років на Вченій раді БІНПО розглянуто планові 

питання з проблеми моніторингу якості підвищення кваліфікації, зокрема 

«Про удосконалення та організацію освітнього процесу» (протокол № 1 від 

10 січня 2019 р.), «Аналіз роботи Інституту у І півріччі 2019 р.», протокол 

№ 3 від 26 червня 2019 р., «Пріоритетні напрями діяльності кафедр і відділів 

інституту у 20219 р.» (протокол № 5 від 29 листопада 2019 р.), «Аналіз 

роботи Інституту у 2019 р.» (протокол № 6 від 26 грудня 2019 р.), 

«Затвердження плану моніторингових досліджень якості курсів підвищення 
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кваліфікації БІНПО на 202 р.» (протокол № 6 від 26 грудня 2019 р.), 

«Діяльність БІНПО щодо реалізації політики із реформування освіти та 

впровадження Концепції «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» 

на період до 2027 року» (протокол № 1 від 29 січня 2020 р.), «Аналіз роботи 

інституту за перше півріччя 2020 р.: освітні виклики, основні результати, 

інновації і перспективи» (протокол № 5 від 30 червня 2020 р.), «Звіт про 

діяльність БІНПО в 2020 р.: освітня, наукова, методична, організаційна 

діяльність» (протокол № 8 від 23 грудня 2020 р.), «Моніторинг якості 

освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних ЗП(ПТ)О» (протокол № 8 від 23 грудня 2020 р.), 

«Внутрішня система забезпечення і підвищення якості освіти у БІНПО: 

інструменти, процедури та заходи на 2021 рік» (протокол № 2 від 31 березня 

2021 р.) 

 

3.2. Факторно-критеріальний аналіз організаційно-педагогічних 

умов і структурно-функціональної моделі моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти  

 

Теоретичним підґрунтям розвитку прикладних наукових досліджень, 

орієнтованих на забезпечення якості підвищення кваліфікації фахівців галузі 

професійної освіти є експертно-аналітична робота, суттєва роль у проваджені 

якої належить стейкхолдерам. Так, стейкхолдери у сфері професійної освіти і 

навчання (stakeholder (in VET) – це ті, хто має інтерес (зокрема й 

фінансовий), зокрема, ті, хто визначає політику в даній сфері, 

громадяни/покупці, працівники/роботодавці, суспільство, органи місцевого 

самоврядування тощо [200, с. 34]. Відтак, використання відповідних оцінок 

експертів-фахівців є необхідною вимогою при визначенні коефіцієнтів 

вагомості кожного показника якості. Аналіз оцінок експертів сприятиме 

підвищенню ефективності роботи структурних підрозділів закладів ППО, 
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прогнозуванню можливих наслідків реалізації управлінських рішень, 

створенню підґрунтя для функціонування закладу освіти як відкритої 

соціальної системи, що у свою чергу, надає можливість визначити напрями 

подальшого розвитку, збільшити інформаційну прозорість, здійснити 

маркетинг освітніх послуг тощо.  

Отже, виникає потреба обґрунтувати доцільність використання 

експертного оцінювання та визначити кількісно-якісний склад експертів при 

проведенні моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців в галузі 

професійної (професійно-технічної) освіти [54]. 

Вважається, що «експертиза (франц. expertise, від лат. expertus – 

досвідчений) – це дослідження фахівцем (експертом) будь-яких питань, 

вирішення яких вимагає спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва 

і т. д.» [244]. 

У найбільш уживаному тлумаченні, «експертиза – це спосіб аналізу 

причинно-наслідкових зв’язків не тільки стосовно того, що вже відбулося, але й 

того, що очікується, має або може відбутися; це спосіб пізнання певної реальності 

в тих випадках, коли ця реальність не піддається прямому вимірюванню, 

обрахуванню і взагалі якому завгодно об’єктивному дослідженню» [266]. 

Дослідниця О. Ігнатьєва характеризує експертизу «як особливий вид 

розвідки, спрямований на подолання недостатності і несистемності інформації з 

досліджуваного питання» [89]. 

С. Братченко визначає експертизу як експертизу у вузькому сенсі (ЕВС) та 

широкому сенсі (ЕШС). Науковець підкреслює: «Якщо для ЕВС ключова 

проблема – витяг знання з експерта шляхом його опитування, то для ЕШС – 

проведення всебічного повноцінного дослідження для отримання аргументованих 

даних по питанням, що підлягають експертизі» [24].  

Узагальнюючи визначення терміну «експертиза» в освіті, Г. Мкртичян 

витлумачує експертизу «як особливий спосіб вивчення інноваційних явищ і 

процесів в освіті, що має на меті виявлення в них потенціалу розвитку. 
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Відмінними рисами експертизи при цьому виступають використання гуманітарної 

методології пізнання; гнучкість у застосуванні конкретних методів і засобів 

вивчення; практико орієнтований характер експертного дослідження» [142]. 

Під педагогічною експертизою розуміють «комплексне вивчення 

особливостей і умов функціонування складових та елементів педагогічного 

впливу, педагогічної взаємодії, педагогічного процесу» [240].  

А. Яблонський у праці «Сутність і феноменологія експертизи освіти» [269] 

виокремлює дослідницьку та оціночну функції експертизи, з одного боку акцентує 

увагу на дослідженні певних питань та їх вирішення за сприянням відповідних 

спеціалістів, з іншого боку – підкреслює важливість переважно оціночної 

складової експертизи. 

Метод експертних оцінок застосовується у випадках, коли безпосередній 

вимір та облік аналізованих величин унеможливлено. Загальною спрямованістю 

цього методу, як зазначає Л. Донець є «використання людини як 

«вимірювального» приладу для одержання кількісних оцінок процесів і суджень, 

що через неповноту і невірогідність наявної інформації не піддаються 

безпосередньому виміру» [157, с. 180]. Експертні оцінки виступають кількісними і 

якісними (зазвичай в балах або порядкових номерах, рейтингах) оцінками 

процесів і явищ, економічних величин, показників, що виконуються експертами на 

основі суджень [267].  

У контексті нашого дослідження необхідно зупинитися на наукових 

розвідках вчених щодо термінологічної кореляції понять «моніторинг», 

«контроль» і «експертиза». Так, О. Боднар [18], розглядає моніторинг в освіті та 

педагогічну експертизу як взаємопов’язані управлінські технології оцінки та 

контролю, оскільки результати моніторингових досліджень можуть бути основою 

для експертних висновків, а дані експертизи – стати приводом для початку 

моніторингових досліджень.  

На думку І. Аннєнкової [7], в часовому вимірі моніторинг порівняно з 

експертизою розглядається як більш широке поняття. Механізми експертизи 



 

 

214 

спрямовано на глибший і детальніший аналіз об’єктів дослідження. Спільним 

є те, що, хоч і неоднаковою мірою, у системах моніторингу та експертизи 

представлено такі важливі елементи, як: збір, вимірювання, аналіз, 

оцінювання інформації та експертні висновки; також проводити і моніторинг, 

й експертизу можуть одні і ті ж суб’єкти; подібними є і процедурні елементи.  

Педагогічна експертиза у фіксованому часовому розрізі надає оцінку й 

дозволяє проаналізувати функціональну ефективність структурних елементів 

закладу освіти. Для моніторингу найхарактернішим є синхронність процесів 

спостереження і вимірювання, систематичне збирання фактів впродовж 

певного проміжку часу. 

Г. Єльникова пояснює, що «відмінності між моніторингом та 

експертизою простежуються, зокрема, у самих трактуваннях, бо моніторинг 

тлумачиться як комплекс процедур щодо спостереження, поточного 

оцінювання перетворень керованого об’єкта і спрямування цих перетворень 

на досягнення заданих параметрів розвитку об’єкта, експертиза – як розгляд, 

дослідження будь-якої справи, певного питання для правильних висновків, 

оцінок відповідному явищу» [73, с. 107]. 

Порівняльний аналіз понять «моніторинг» та «експертиза» в проєктній 

діяльності, здійснений Д. Івановим [88], покликаний відповісти на запитання: 

«Чи правильно проєкт реалізується?» або «Чи правильний проєкт 

реалізується?» (при розгляді у площині експертизи). Таким чином, основне 

призначення моніторингу – попередити збої в ефективному функціонуванні 

об’єкта, в той час як експертиза підтримує його розвиток. 

Серед процедур експертного оцінювання О. Боднар [19] виділяє 

змістовий, структурний, діагностичний, інструментальний, процедурний та 

діяльнісний структурні компоненти. 

Спрощена процедура експертного оцінювання включає такі етапи, як 

вибір експертів, формування експертних груп та інформаційне забезпечення 

їх діяльності; безпосередньо оцінка об’єктів експертизи; аналіз, інтерпретація 
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результатів та узагальнення висновків з експертизи. 

У наукових дослідженнях та практичній діяльності широко 

застосовуються як індивідуальні, так і групові методи експертних оцінок, 

яким властиві певні переваги та недоліки. Експертні оцінки спрямовані на 

виявлення, оцінку ймовірності ризиків та визначення шляхів їх зниження, 

прогнозування подальших подій, складання програм дій для організацій. 

Перевагою застосування індивідуальних методів є можливість залучення 

висококваліфікованих фахівців для прийняття рішень при відносній простоті 

процедури здійснення аналізу, низькій собівартості та високій оперативності 

отримання результатів. Як недолік, варто зазначити високу суб’єктивність 

при визначенні оцінок. 

Методи групового опитування експертів призначені для проведення 

опитування групи незалежних і компетентних фахівців у певній галузі знань 

при умові їх постійної взаємодії, подальшому різнобічному аналізі, обробці 

отриманої від них інформації та прийнятті узагальненого 

висновку/висновків. Означено, з одного боку, знижує вірогідність ухвалення 

помилкових рішень, водночас – ускладнює процедуру отримання кінцевих 

результатів. 

Формування експертних груп є достатньо складним питанням, оскільки 

не існує методів, які повною мірою гарантують об’єктивність експертизи. 

Зазвичай добір експертів здійснюється за двома критеріями: кількість 

експертів у групі та компетентність експертів. С. Подолянчуком [174] 

розроблено деталізований алгоритм формування кількісно-якісного складу 

експертної групи та визначено етапи: окреслення загальних вимог до 

експертів; визначення чисельності осіб, які залучаються до проведенні 

експертного опитування; окреслення додаткових (підвищених) вимог до 

кваліфікації потенційних експертів й визначення кола осіб, що відповідають 

означеним вимогам; розрахунки рекомендованої кількості експертів; 
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визначення персонального складу експертної групи; підтвердження 

правильності визначення кількості експертів (за необхідності). 

Отже, для добору експертів варто розробити загальні вимоги, до яких 

найчастіше відносять рівень освіти, наявність досвіду роботи у певній галузі, 

що потребує оцінювання тощо. Наприклад, основними показниками 

експертного потенціалу на думку фахівців Всеукраїнської експертної мережі 

є: значний досвід роботи, визнання колег, високий рівень інтелекту, активна 

наукова діяльність, наявність серйозних публікацій, освіта, особистий статус. 

«Ідеальний» експерт, за характеристикою В. Рудень та Т. Гутор [201], 

володіє такими якостями, як: креативність, еврістичність, інтуїція, 

передбачуваність, незалежність, всеобізнаність. 

На думку З. Живко, експерт повинен задовольняти таким вимогам: 

«високий рівень загальної ерудиції, глибокі спеціальні знання в оцінюваній 

галузі; здатність до адекватного відображення тенденцій розвитку 

прогнозованого об’єкта, наявність технологічної спрямованості на майбутнє; 

наявність наукового інтересу до оцінюваного предмета, відсутність особистої 

зацікавленості в оцінці прогнозу; наявність виробничого або дослідницького 

досвіду в аналізованій сфері (не менше 10 років») [77]. 

За нашим переконанням, до загальних критеріїв компетентності експерта 

треба віднести такі: місце, посада, стаж роботи у відповідній галузі, рівень освіти, 

науковий ступінь (звання), рівень обізнаності із суттю досліджуваного питання, 

відповідно додатковими (підвищеними) вимогами до кваліфікації потенційних 

експертів є здійснення діяльності або перебування в структурах, які пов’язані з 

оцінюванням якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, тощо. Задля 

визначення вагових коефіцієнтів показників якості підвищення кваліфікації 

фахівців професійної (професійно-технічної) освіти при проведенні внутрішнього 

та зовнішнього моніторингу було виокремлено групи потенційних експертів. Так, 

для визначення вагових коефіцієнтів показників якості підвищення кваліфікації 

фахівців ПО при проведенні внутрішнього моніторингу до групи експертів були 
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залучені: заступник директора з навчальної роботи, завідувачі структурних 

підрозділів, науково-педагогічні працівники кафедр інституту. Таким чином, 

керівний склад, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладу 

професійної освіти безпосередньо залучались до розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості, зокрема, моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

професійної освіти, безперервного науково-методичного супроводу для 

професійного розвитку педагога впродовж усього життя шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти тощо.  

Добір і визначення вагомості означених критеріїв, факторів та показників 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО здійснено із 

залученням декількох груп експертів: керівного складу закладів професійної 

освіти, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів професійної 

освіти, роботодавців. Загалом було залучено 80 експертів, зокрема, 25 експертів 

при дослідженні вагомості критеріїв, факторів та показників факторно-

критеріальної субмоделі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі ПО, 55 експертів для визначення та визначення вагомості показників 

зовнішнього моніторингу.  

Залучення ключових стейкхолдерів до процедури зовнішнього моніторингу 

відбувається щорічно на регіональному рівні як самостійне моніторингове 

дослідження, спрямоване на отримання статистично значущої достовірної 

інформації, виявлення тенденцій і закономірностей на ринку праці, вивчення й 

оцінювання стану освітнього процесу підвищення кваліфікації, акмединаміки 

показників якості на основі аналізу одержаних даних тощо. 

Отримані автором дослідження дані дозволили виокремити фактори 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО та встановити їх 

вагомість. 

Зазначимо, що розрахунки компетентності експерта q виконувалися 

організаторами експертизи згідно алгоритму, представленому В. Новосад, 

Р. Селіверстовим [138]. По-перше, здійснено бальну оцінку за набором 
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критеріїв, визначеним вище, по-друге, обчислено суму балів за всіма 

критеріями для кожного експерта i (  – кількість експертів), та 

визначено відносне значення :  

      (3.1) 

 

коефіцієнт компетентності; 

Сi – сумарна кількість балів; 

Cmax – найбільша сумарна кількість балів, яку може набрати експерт; 

– номер експерта 

Фрагмент розрахунку компетентності експертів представлено у табл. 3.1.  

Таблиця 3.1 

Фрагмент розрахунку компетентності експертів 

(узагальнення автора) 

Критерій Шкала оцінювання 
Експерти 

№1 №2 №3 … 

Досвід роботи: 20     

до 5 років 5 

5 20 15  
з 6 до 10 років 10 

з 11 до 20 років 15 

Більше 21 років 20 

Рівень обізнаності: 15     

Низький 5 

10 15 10  Середній 10 

Високий 15 

…      

…      

Розрахункова частина 

Сmax 100     

Сi (сума балів)  75 85 80  

  0,75 0,85 0,8  

 

Експертами за відповідною системою балів (рангів) було здійснено 

ранжування за ступенем значущості наступних показників якості освітньої 

діяльності на курсах підвищення кваліфікації (табл. 3.2). Згідно з порядком 

розподілу рангів від 1 («дуже важливо») до 10 («зовсім не важливо») 
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показника, якому експерт дає найвищу оцінку, присвоюється ранг 1, 

відповідно – 10 ранг належить найменш значущому фактору. 

Таким чином, число показників n дорівнює 10, число експертів m = 55. 

Подальші розрахунки здійснено за допомогою методів суми рангів, медіан 

рангів та середніх оцінок. Результати дослідження оформлено за допомогою 

сервісу «Калькулятори». 

Таблиця 3.2 

Показник «якість освітньої діяльності на курсах підвищення 

кваліфікації» (узагальнення автора) 

№ 

з/п 
Показник 

Ступінь 

значущості 

1 A Розвиток компетентностей слухачами курсів 

підвищення кваліфікації 

 

2 B Якість організації освітнього процесу   

3 C Рівень використання цифрових технологій в 

освітньому процесі 

 

4 D Практикоорієнтованість змісту підвищення 

кваліфікації 

 

5 E Якість навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу курсів підвищення 

кваліфікації слухачів 

 

6 F Загальна якість викладання на курсах підвищення 

кваліфікації 

 

7 G Ступінь задоволення запитів і потреб слухачів 

стосовно опанування освітніх (навчальних, 

виховних), цифрових, управлінських, новітніх 

виробничих технологій  

 

8 H Відповідність змісту навчання професійним 

потребам і запитам слухачів 

 

9 I Наявність комфортних психологічних умов під 

час освітнього процесу 

 

10 J Рівень упровадження результатів навчання в 

практику професійної діяльності 
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Алгоритм обчислення значимості показників за методом суми рангів 

(табл. 3.3) полягає в складанні зведеної матриці рангів, перевірці 

правильності на основі обчислення контрольної суми, подальшому 

розташуванні показників за значимістю.  

Так, найбільш значимим експертами визначено показник «розвиток 

компетентностей слухачами», найменш суттєвим – «рівень упровадження 

результатів навчання в практику професійної діяльності». 

Таблиця 3.3  

Ранжування показників моніторингу за методом суми рангів 

(узагальнення автора) 

Показник A B C D E F G H I J 

Сума рангів 224 255 295 297 285 271 335 304 363 396 

Новий ранг 1 2 5 6 4 3 8 7 9 10 

 

Здійснений розрахунок коефіцієнту конкордації для аналізу середнього 

ступеня узгодженості думок усіх експертів обраховується за формулою: 

 

  (3.2), 

 

де: m – число експертів;  

n – число об’єктів; 

S – відхилення суми квадратів рангів від середньої величини квадратів 

рангів. 

Дані, отримані при ранжуванні показників за методом суми рангів, 

засвідчують слабкий ступінь узгодженості думок експертів.  

Проте, оцінка значущості коефіцієнта конкордації та обчислення 

критерію узгодженості Пірсона: 

 

 (3.3) 
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дає змогу дійти висновку, що так як розрахунковий 

χ2 46,14 ≥ табличного (16,91898) для числа ступенів свободи K = n-1 = 10-1 = 

9 і при заданому рівні значущості α = 0,05, тоді W = 0,0932 – величина не 

випадкова, а тому отримані результати мають сенс і можуть 

використовуватися в подальших дослідженнях. 

У результаті ранжування методами медіан рангів (табл. 3.4) та середніх 

оцінок (табл. 3.5) визначено нові ранги показників якості, де запис типу «A < B» 

означає, що показник A передує показнику B (тобто показник A має більшу вагу 

ніж B у дослідженні якості підвищення кваліфікації фахівців ПО). 

Таблиця 3.4 

Ранжування показників моніторингу за методом медіан рангів 

(узагальнення автора) 

Показник A B C D E F G H I J 

Медіана 3 5 5 5 5 5 7 6 8 8 

Новий ранг 1 2 2 2 2 2 8 7 9 9 

 

Таким чином, побудована за методом медіан рангів шкала показників 

якості підвищення кваліфікації виглядає наступним чином: 

A < B, C, D, E, F < H < G < I, J 

Таблиця 3.5 

Ранжування показників моніторингу за методом середніх оцінок 

(узагальнення автора) 

Показник A B C D E F G H I J 

Середня 

оцінка 
4,07 4,64 5,36 5,40 5,18 4,93 6,09 5,53 6,60 7,20 

Новий ранг 1 2 5 6 4 3 8 7 9 10 

 

Відповідно, представлена за методом середніх оцінок шкала показників 

якості підвищення кваліфікації виглядає таким чином:  

A < B < F < E < C < D < H < G < I < J 
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Отримані за різними методами результати оцінок показників якості на 

курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО представлено за 

допомогою рис. 3.1. 

 

 
 

Рис. 3.1 Показник «якість освітньої діяльності на курсах  

підвищення кваліфікації» (узагальнення автора) 

 

Узагальнений показник результату розраховується на основі 

індивідуальних бальних значень окремих показників. Інтегральний показник 

якості освіти, на думку В. Бахрушина [263], зазвичай, будують у вигляді: 

 

              (3.4) 

 – вагові коефіцієнти та відповідні окремі показники. 

Аналогічно, інтегральний показник якості освітньої діяльності на курсах 

підвищення кваліфікації визначаємо за формулою (2.1), наведеною у п. 2.2. 

 

                                (3.5) 

І – інтегральний показник якості 

 – бальні значення i-го показника 
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 – вагові коефіцієнти i-го показника 

n – кількість показників 

Для оцінювання бальних значень i показників запропоновано 

вербально-числову шкалу Харрінгтона (табл. 3.6), що характеризує ступінь 

вираженості критеріальної властивості й має універсальний характер. 

Вербально-числові шкали дозволяють виміряти ступінь інтенсивності 

критеріальної властивості, що має суб’єктивний характер.  

Таблиця 3.6 

Вербально-числова шкала Харрінгтона (для одиничних оцінок) 

№ 

з/п 
Описова інтенсивність оцінюваного показника 

Числове 

значення 

1 високий рівень 5 

2 достатній рівень 4 

3 задовільний рівень 3 

4 низький рівень ≤2 

 

Виявлення групової думки із видів оцінок для кожного показника 

якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації проводилося за 

середнім арифметичним (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Вербально-числова шкала Харрінгтона (для групової оцінки рівнів) 

№ 

з/п 
Описова інтенсивність оцінюваного показника Числове значення 

1 високий рівень  

2 достатній рівень  

3 задовільний рівень  

4 низький рівень  
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Вербально-числові шкали включають, як правило, числові значення, 

що відповідають кожній із градацій шкали та їх змістовий опис. Так, якісні 

властивості оцінюваних показників представлено у таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Характеристика рівнів за показником «якість освітньої діяльності на курсах 

підвищення кваліфікації» (узагальнення автора) 
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При визначенні і перевірці факторно-критеріальних параметрів якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти застосовано інструменти 

кваліметрії, зокрема методи факторно-критеріального моделювання, експертних 

оцінок і математичної статистики, перевагами застосування яких є: прозорість 

математичного апарату, можливість інтегрування оцінок різнорідних об’єктів (як 

матеріальних, так і нематеріальних), кількісна оцінка та вимірювання із заданою 

точністю якості об’єктів (процесів), виявлення відносних показників при порівняння 

параметрів з іншими об’єктами, постійне безперервне вдосконалення показників 

якості, зокрема освітнього процесу, технологій, ресурсного забезпечення, змісту освіти. 

Розглянемо порядок визначення вагомості факторів (m) (графа 4) за 

параметром «якість умов (організація освітнього середовища), оскільки бальний 

ранжир зумовлено кількістю факторів, у даному випадку дорівнює «5». Бали 

виставляються від вищого (5 балів) до нижчого (1 бал) залежно від особистих 

пріоритетів експертів, залучених до оцінювання. Зведена таблиця для узагальнення 

результатів і визначення вагомості факторів (табл. 3.9) та діаграма ранжування 

вагомості факторів (рис. 3.2) дають можливість презентувати пріоритети експертів. 

Таблиця 3.9 

Визначення вагомості факторів за параметром «якість умов» 

(організація освітнього середовища) 

Фактори 

Респонденти 

               Бали 

1 2 3 4 5 …   сума 
Ваго-

мість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Наявність стратегії розвитку 

і системи планування 

діяльності закладу 

професійної освіти, 

моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань 

1 2 3 4 5 …   38 0,1 

2. Інфраструктура, 

забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання і 

праці 

2 1 2 1 1 …   86 0,23 
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Продовження табл. 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Рівень технічного 

забезпечення освітнього 

процесу, зокрема 

системотехнічне забезпечення 

дистанційного навчання 

4 3 3 3 3 …   47 0,13 

4. Кадрове забезпечення 1 4 1 2 2 …   110 0,29 

5. Забезпечення необхідними 

ресурсами (нормативними, 

навчально-методичними) для 

організації освітнього процесу 

підвищення кваліфікації 

слухачів, у тому числі 

самостійної роботи слухачів за 

освітньо-професійними) 

програмами 

5 5 4 5 5 …   94 0,25 

Усього 15 15 15 15 15 15 15 15 375 1 

 

 
 

Рис. 3.2 Ранжування вагомості факторів за параметром «якість умов» 

(організації освітнього середовища) (узагальнення автора) 

 

Вагомість факторів розраховується діленням загальної кількості балів по 

кожному фактору на максимально можливу кількість балів (у нашому випадку − 

375). Наприклад, 38/375 = 0,1; 86/375 = 0,23; 47/375=0,13; 110:375=0,29; 94/37=0,25. 

Для даної групи респондентів найбільшим пріоритетом (на першому місці) є 

четвертий фактор − кадрове забезпечення. П’ятий фактор (забезпечення 

необхідними ресурсами (нормативними, навчально-методичними) для організації 
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освітнього процесу підвищення кваліфікації слухачів, у тому числі самостійної 

роботи слухачів за освітньо-професійними) програмами) та другий фактор 

(інфраструктура, забезпечення комфортних і безпечних умов навчання і праці) 

мають майже однаковий пріоритет (відповідно 94 та 86). Найнижчі пріоритети 

належать третьому фактору (рівень технічного забезпечення освітнього процесу, 

у тому числі системотехнічне забезпечення дистанційного навчання) та першому 

фактору (наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу 

професійної освіти, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань). При 

визначенні рангів найменший пріоритет надано фактору «стратегічне планування 

і моніторинг виконання поставлених цілей і завдань».  

За аналогією знаходиться вагомість факторів (рис. 3.3, рис. 3.4) та критеріїв 

інших параметрів якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО. Так, серед 

факторів, які визначають рівень якості процесу підвищення кваліфікації, 

респонденти найбільшу перевагу віддають факторам «відповідність змісту 

навчання професійним потребам слухачів» та «характер взаємовідносин 

суб’єктів освітнього процесу і ступінь задоволеності ними». Вагомість факторів 

«якість викладання на курсах підвищення кваліфікації», «задоволеність слухачів 

формами, технологіями і методами навчання є більш ніж в 2 рази меншою. 

Характеризуючи параметр «рівень результату підвищення кваліфікації» 

експертами виокремлено фактори, розподілені за вагомістю наступним чином 

(рис. 3.4): найбільшу перевагу експерти віддають «рівню розвитку 

компетентностей, визначених згідно з освітньо-професійними програмами 

підвищення кваліфікації та відповідно до вимог стейкхолдерів; наявність і 

широта оприлюднення результатів щорічного моніторингу якості підвищення 

кваліфікації за показником пріоритетності» знаходиться на другому місці; 

«рівень оригінальності та інноваційності випускних робіт слухачів, відсутність у 

них ознак академічного плагіату» – на третьому місці; на четвертому – «рівень 

упровадження результатів навчання в практику професійної діяльності»; на 

п’ятому – «оцінка професійної діяльності». 
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Рис. 3.3 Ранжування вагомості факторів за параметром «якість процесу 

підвищення кваліфікації» (узагальнення автора) 

 

Подальший факторно-критеріальний аналіз моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти здійснюється у напрямі 

представлення й подальшого визначення вагомості критеріїв (графа 6), які 

характеризують фактори. 

 

 
 

Рис. 3.4 Ранжування вагомості факторів за параметром «результативність 

освітньої діяльності підвищення кваліфікації» (узагальнення автора) 
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Наприклад, дослідимо фактор «наявність стратегії розвитку та системи 

планування діяльності закладу освіти, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань». Зазначений фактор представлений критеріями: наявність відповідних 

нормативних документів, місія і візія закладу, стратегічний план розвитку. 

Розподіл критеріїв за вагомістю такий: стратегічний план розвитку має найвищий 

пріоритет, відповідно, вагомість критерію (0,4); на другому місці – місія і візія 

закладу, критерій наявності відповідних нормативних документів (вагомість – 0,3). 

Після визначення й опису факторно-критеріальних параметрів моніторингу 

якості підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти проведено вхідний 

моніторинг, що включав дослідно-експериментальну перевірку показників якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО під час процедур внутрішнього і 

зовнішнього моніторингу, створено банк аналітично-інформаційних даних 

моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації та організації зберігання 

ретроспективних даних. Так, перший блок діагностичних процедур зреалізований 

під час організації та проведення внутрішнього моніторингу якості підвищення 

кваліфікації у галузі ПО у контрольній (КГ) та експериментальній (ЕГ) групах, 

виявлено значення коефіцієнтів відповідності критеріїв, здійснено розрахунки 

часткової оцінки критеріїв, факторів, параметрів та зафіксовано рівень якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, здійснено кількісне та якісне 

визначення рівня якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО.  

Під час проведення експерименту до опитування, оцінки факторів та 

критеріїв, установлення їх відповідності еталонним показникам було задіяно 

керівники, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичних центрів 

професійно-технічної освіти, а саме: Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти, НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, НМЦ ПТО у Сумській 

області, НМЦ ПТО у Полтавській області, НМЦ ПТО у Донецькій області, НМЦ 

ПТО у Луганській області, ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД», на базі яких 

створено експериментальну (86 осіб) та контрольну групи (92 особи).  
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Значення коефіцієнта відповідності kі (графа 8) оцінювалося експертами 

від нуля до одиниці по кожному з критеріїв: 1 – якщо діяльність здійснюється на 

високому рівні; 0,75 –діяльність здійснюється на достатньому рівні; 0,5 –

діяльність здійснюється на задовільному рівні; 0,25 –діяльність здійснюється на 

низькому рівні; 0 – діяльність за цим показником не здійснювалася. 

Для аналізу результатів встановлено відповідний розподіл отриманих 

сумарних балів за чотирма рівнями, зокрема, високий рівень – у межах від 

1,0 до 0,85 бали; достатній – від 0,65 до 0,84 бали; задовільний – від 0,51 до 

0,64 бали; низький – нижче 0,5 бали (табл. 3.10). 

Потім визначено часткову оцінку критеріїв (li) (графа 9): 

 

li=vi×ki      (3.6) 

 

де: li – часткова оцінка і-го критерію 

kі – значення і-го коефіцієнта відповідності  

Далі визначаємо часткову оцінку факторів (fі). Розрахунок її здійснюється за 

формулою (добуток вагомості фактору та суми часткової оцінки критеріїв, 

графа 9). 

 

fі = mі×(l1+ …+ln)    (3.7) 

 

fі – часткова оцінка і-го фактору 

li – часткова оцінка і-го критерію, , n- кількість критеріїв 

mі – вагомість і-го фактору 

Аналогічно визначаємо часткову оцінку параметрів (рі). 

Комплексну оцінку якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

ПО як суму часткових оцінок параметрів: 

P = р1 + р2 + … рn          (3.8) 

рі – часткова оцінка і-го параметра 
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Таблиця 3.10 

Відповідність шкали оцінювання у частках одиниці рівням підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО (узагальнення автора) 
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Результати оцінювання рівня якості підвищення кваліфікації за параметрами 

і факторами, що їх характеризують, представлено у таблиці 3.11 та на рис. 3.5. 

Таблиця 3.11 

Результати оцінювання рівня якості підвищення кваліфікації за 

параметрами та факторами у КГ та ЕГ (узагальнення автора) 
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На початку експерименту рівні якості підвищення кваліфікації у КГ та 

ЕГ є практично однаковими. 

Комплексна оцінка якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

для ЕГ та КГ склала 0,62 бали, відповідно, за параметрами «Якість умов 

(організації освітнього середовища)» оцінні показники для КГ та ЕГ дорівнюють 

відповідно 0,6 та 0,61 бали, «Якість процесу підвищення кваліфікації» – 0,65 та 

0,64 бали, «Якість результату підвищення кваліфікації» –0,62 та 0,64 бали, отже 

можна зробити висновок, що якість підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

за результатами вхідного моніторингу зафіксовано на задовільному рівні. 

Якщо комплексна оцінка дорівнюватиме 1,0, то можна говорити про 

повну відповідність якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, 

тобто встановленому стандарту.  

Подальший якісний аналіз означених показників показує, які критерії якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО потребують найбільшої уваги. 

 

 

Рис. 3.5 Оцінка факторів рівня якості підвищення кваліфікації  у КГ та ЕГ 
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Наприклад, досить низьку оцінку, як у КГ так і у ЕГ отримали такі показники, 

К1 (наявність відповідних нормативних документів): К1КГ=0,18 балів, К1ЕГ=0,15 

балів; К4 (забезпечення аудиторним фондом з відповідним обладнанням, 

необхідним для реалізації освітньої (освітньо-професійної) програми): К4КГ=0,1 бал, 

К4ЕГ=0,1 бал; К6 (формування людинооорієнтованого, компетентнісного освітнього 

простору, у тому числі простору інформаційної взаємодії та соціально-культурної 

комунікації суб’єктів освітнього процесу): К6КГ=0,1 бал, К6ЕГ=0,1 бал; К9 

(комп’ютерні й мультимедійні класи, веб-студії): К9КГ=0,12 балів, К9ЕГ=0,12 балів; 

К10 (апаратні засоби)): К10КГ=0,1 бал, К10ЕГ=0,1 бал; К14 (цифрові системи для 

ефективного управління освітнім процесом): К14КГ=0,03 бали, К14ЕГ=0,03 бали;  

К19 (публікаційна активність науково-педагогічних працівників), К22 (навчально-

методичні комплекси, у тому числі цифрові): К22КГ=0,1 бал, К22ЕГ=0,1 бал; К28 

(орієнтованість на навчання впродовж життя шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти, розвиток ключових, фахових та міжпредметних 

компетентностей): К28КГ=0,12 балів, К28ЕГ=0,12 балів;  К34 (знайомство із кращими 

освітніми практиками): К34КГ=0,1 бал, К34ЕГ=0,1 бал;  тощо, означене може 

тлумачитися як те, що низький рівень означених критеріїв впливає на зниження 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО. А це, відповідно, вказує на 

доцільність проведення моніторингу і здійснення контролю відповідності стандарту 

рівнів усіх критеріїв, факторів і параметрів, визначає напрями аналізу ситуації та 

ухвалення відповідних управлінських рішення. Аналізуючи кожний параметр, 

можна чітко визначити, на що керівництву закладу освіти необхідно звернути увагу 

в подальшій роботі для організації освітнього середовища та при оцінці 

результативності освітньої діяльності.  

Отже, у процесі дослідження якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі ПО було виокремлено три блоки діагностичних процедур для 

організації і проведення зовнішнього і внутрішнього моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, сформовано експериментальну 

і контрольну групи для подальшої організації дослідження за паралельною 
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структурою, а саме: для закладів експериментальної групи передбачено 

введення експериментального чинника – організаційно-педагогічних умов та 

структурно-функціональної моделі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти, а також застосування інноваційної 

технології науково-методичного супроводу, апробація авторського науково-

методичного комплексу «Моніторинг якості підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти: управлінський аспект»; на заклади контрольної 

групи – вплив не передбачено. Під час дослідження деталізовано перший 

блок діагностичних процедур, а саме факторно-критеріальні параметри 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців та оформлено їх у 

факторно-критеріальну субмодель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО. Розроблена факторно-критеріальна 

субмодель моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

складається з 3-х параметрів (якість умов (організації освітнього 

середовища), якість процесу підвищення кваліфікації, якість результату 

підвищення кваліфікації), 14 факторів, 60 критеріїв. Схарактеризовано та 

уточнено другий блок діагностичних процедур для організації й проведення 

зовнішнього моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців на рівні 

навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти в областях. 

Третій блок діагностичних процедур зорієнтований на оцінювання рівня 

задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг на курсах підвищення 

кваліфікації фахівців ПО. Проведено процедури експертного оцінювання 

показників внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців ПО, здійснено кількісне та якісне визначення рівня 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. 

Комплексна оцінка якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

для ЕГ та КГ склала 0,62 бали, відповідно, за параметрами «якість умов 

(організації освітнього середовища)» оцінні показники для КГ та ЕГ 

дорівнюють відповідно 0,6 та 0,61 бали, «якість процесу підвищення 
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кваліфікації» – 0,65 та 0,64 бали, «якість результату підвищення кваліфікації» 

–0,62 та 0,64 бали, що відповідає задовільному рівню. Проведений аналіз дав 

змогу визначити, які фактори та критерії якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі ПО потребують найбільшої уваги. 

Під час проведення «вхідних» зрізів було визначено, що моніторингові 

дослідження як у ЕГ, так і у КГ мають фрагментарний, епізодичний, 

неструктурований характер, що викликає перешкоди у побудові системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення, слабку реалізацію інструментів 

аналізу даних, формальність звітів і управлінських рішень.  

З метою системного, врегульованого, максимально повного збору 

інформації та раціонального використання інформаційних ресурсів про 

якість діяльності з підвищення кваліфікації фахівців було впроваджено 

структурно-функціональну модель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців. 

 

3.3. Результати експерименту 

 

Для діагностики якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

при проведенні зовнішнього моніторингу якості підвищення кваліфікації у 

галузі ПО застосовано другий блок діагностичних процедур. Визначено 

сукупність параметрів моніторингу якості та проведено їх оцінювання на базі 

навчально-методичних центрів професійної освіти у Волинській, Донецькій, 

Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, 

Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, 

Чернігівській, Херсонській, Харківській та НМК у м. Київ. 

Під час дослідження проведеного протягом констатувального етапу 

використовувався основний інструментарій для його апробації та 

коригування за отриманими показниками. 
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Для статистичної автоматичної обробки даних розроблено таблиці, 

діаграми, здійснено розрахунки за допомогою програм MS Excel, Statistica SPSS. 

Інформатизація освіти та розвиток цифрових технологій зумовлюють 

поширення онлайн-анкетування, якому притаманні низька вартість, 

мінімальний вплив інтерв’юера на респондента, ефективність і 

контрольованість процесу анкетування, зручність розповсюдження, 

забезпечення швидкого доступу до анкет. Опитування здебільше проводяться 

із застосуванням Google Forms із дотриманням принципів добровільності та 

анонімності. Анкети, отримані у паперовому вигляді, переводяться в 

електронну форму й систематизуються у цілісну базу даних.  

Запроваджена для дослідження комплексна анкета «Вивчення запитів і 

потреб замовників освітніх послуг» спрямована на з’ясування очікувань 

замовників (споживачів) та визначення рівня якості надання освітніх послуг на 

курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО. Структура анкети 

представлена вступною, демографічною та основною (змістовою) частинами. 

Основна частина представлена групами оцінки задоволеності якістю організації 

та проведення курсів, змісту програми підвищення кваліфікації, системи 

взаємовідносин [48]. Так, перший розділ анкети стосується питань організації 

освітнього процесу, а оцінюванню слухачами підлягають показники: 

− напруженості (інтенсивності) освітнього процесу, його 

спрямованості на забезпечення сприятливих умов, разом з тим, структурності 

та логічності забезпечення виконання навчальних планів та оптимальності 

розкладу занять тощо; 

− наявності дидактичних матеріалів, характеристикою їх 

інформативності, доцільності, варіативності, диференціації та інтенсифікації 

освітнього процесу;  

− умов дотримання індивідуальної освітньої траєкторії, яка відповідно 

до Закону України «Про освіту», розглядається як «персональний шлях 
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реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти та може бути 

реалізована в закладі освіти через індивідуальний навчальний план» [187]; 

− застосування інноваційних технологій та методів навчання; 

− тьюторського супроводу та координації куратором-тьютором 

освітнього процесу групи та окремих слухачів тощо. 

Другий блок комплексної анкети присвячений оцінці змісту програми 

підвищення кваліфікації, отримання нових актуальних знань, розвитку 

ключових компетентностей, безперервного професійного саморозвитку та 

самореалізації.  

Відповідно до освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації 

фахівців ЗП(ПТ)О [165] прикладами програмних результатів навчання 

послуговують: організація професійної діяльності на засадах людиноцентризму; 

упровадження інноваційних освітніх технологій в освітній процес сучасного 

ЗП(ПТ)О; здійснення проєктування, планування та організації професійно-

теоретичної та практичної підготовки здобувачів на основі знань щодо теоретичних 

засад та методики професійного навчання, створення психолого-педагогічних умов 

попередження професійного вигорання педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; 

подолання конфліктів в учнівських та педагогічних колективах; формування в 

учнів почуття громадянської та професійної відповідальності, загальної культури 

на підґрунті моралі, етичних норм поведінки; впровадження технологічних 

інновацій при навчанні професії, розвиток (саморозвиток) та вдосконалення 

професійно важливих якостей особистості тощо. 

Підґрунтям розроблення показників оцінки системи міжособистісних 

взаємин «викладач-слухач», схарактеризованих у третьому блоці комплексної 

анкети слугує аксіологічний аспект. Так, фахівець з педагогічної аксіології 

Т. Калюжна вбачає, що «професійне формування/розвиток вчителя як індивіда, 

особистості і суб’єкта педагогічної діяльності може (і повинно) розглядатися перш 

за все не в процесуально-діяльнісному, а в особистісно-розвиваючому аспекті» [94, 

95].  
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Отже, показники оцінки системи міжособистісних взаємин спрямовано на 

дослідження суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів і слухачів при плануванні 

та корекції освітнього процесу, максимальну реалізацію програмних 

результатів навчання, створення психологічно комфортного середовища й 

сприятливого клімату в групі, забезпечення можливостей неформального 

спілкування, партнерський стиль відносин між викладачами та слухачами. 

У межах проведеного дослідження упродовж 2018 р. узагальнено відповіді, 

надані 1580 респондентами, із них – 902 слухачів заочної форми навчання, 678 – 

очно-дистанційної, виокремлено репрезентативну вибірку (однорідну за 

категоріями слухачів, формами навчання, віком, стажем роботи тощо) 

респондентів загальною чисельністю 586 осіб. Анкетування проведено у групах 

викладачів професійно-теоретичної підготовки і майстрів виробничого навчання 

ЗП(ПТ)О. Більшість опитаних – 89,94% зазначає, що їхня фахова компетентність 

після завершення курсів підвищення кваліфікації суттєво підвищилась, 9,17% – 

обрали варіант «підвищилась несуттєво», і лише 0,89% вважає, що залишилась 

без змін. З отриманими результатами також корелюють результати діагностики 

загального рівня досягнення результатів навчання на курсах підвищення 

кваліфікації слухачів. Зазначимо, що 96,92% опитаних планують 

використовувати отримані знання у своїй подальшій професійній діяльності. 

Найбільш продуктивними слухачі КПК вважають такі: 1 місце – обмін 

досвідом роботи, зокрема семінари-практикуми, науково-практичні 

конференції (78,4%), 2 місце – семінарські заняття 73,7% (зокрема тренінги – 

55,8%), 3 місце – лекційні заняття (60,4%). 

Однак, слухачі вказують на окремі недоліки у змісті курсів підвищення 

кваліфікації, серед яких 26,3% акцентує, що велика частина інформації є 

знайомою, 37,1% – велика кількість теорії порівняно з практикою. Отже, 

потребує коригування змістовий складник курсів підвищення кваліфікації, 

акцентування уваги на практичну орієнтованість та новизну навчального 

матеріалу. 
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Напруженість (інтенсивність) освітнього процесу в цілому вважають дуже 

високою – 16,9%, оптимальною – 82,6%, а недостатньо інтенсивною – 0,52%. 

Результати самооцінки слухачами розвитку ключових, 

загальнопрофесійних і професійних компетентностей на курсах підвищення 

кваліфікації під час опанування змістових модулів освітньо-професійних програм 

підвищення кваліфікації (у %) представлено на рис. 3.6. Аналіз отриманих даних 

засвідчує позитивну оцінку системи міжособистісних відносин «викладач-

слухач» замовниками (споживачами) освітніх послуг. Зокрема 95,77% 

опитуваних відзначають психологічний комфорт, сприятливий клімат у групі, 

можливості для неформального спілкування між слухачами, партнерський стиль 

відносин між викладачами та слухачами, можливість для слухачів показати свої 

навчальні досягнення вказують 93,53% респондентів. 

 
 

Рис. 3.6 Самооцінка розвитку ключових, загальнопрофесійних і професійних 

компетентностей слухачами курсів підвищення кваліфікації 

(узагальнення автора) 
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Подальшу роботу було зорієнтовано на ґрунтовне дослідження 

організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців ПО.  

Було визначено нормативно-правове забезпечення моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців, зокрема нормативно-організаційні документи, 

які інституалізують моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців ПО та 

організацію мережевої взаємодії працівників, які здійснюють моніторинг, 

упорядкування структури горизонтальних та вертикальних зв’язків та 

відповідних інформаційних потоків в організаційній структурі закладу освіти. 

Доцільність створення відповідних умов у післядипломній освіті обґрунтовано у 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, де 

визначено, що «для здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в 

національній системі освіти, необхідно забезпечити удосконалення нормативно-

правового забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти; розроблення 

стандартів післядипломної педагогічної освіти, зорієнтованих на модернізацію 

системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, 

науково-педагогічних працівників і керівників навчальних закладів» [192]. 

Вважаємо що, завдяки вдосконаленню нормативно-правового 

забезпечення освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації та 

унормуванню освітньої діяльності закладу освіти, забезпечується системність 

діяльності, формування зваженої позиції в конкурентному світі, адаптивність 

до зовнішнього середовища, усуваються організаційні перешкоди, 

здійснюється консолідація та координація зусиль різних суб’єктів освітньої 

діяльності, яка спрямовується на оптимізацію освітньої діяльності.  

Означене потребує адекватного, цілеспрямованого і доцільного 

регулювання, яке здійснюється внутрішніми нормативно-правовими 

документами в рамках визначених освітнім законодавством загальних принципів 

і вимог. Наприклад, автором прийнято участь у розроблені низки нормативних 

документів у період 2019–2020 рр., а саме: «Положення про організацію 
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освітнього процесу в Білоцерківському інституті неперервної освіти»; 

«Положення про Вчену раду в Білоцерківському інституті неперервної освіти 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних наук України»; «Положення про 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти»; «Положення про 

організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти»; «Положення про 

дотримання принципів академічної доброчесності у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти»; «Положення про порядок надання платних 

послуг, які можуть надаватися у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України»; 

«Положення про проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти та укладення з ними трудових договорів (контрактів)»; 

«Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про 

вищу освіту державного зразка та підвищення кваліфікації у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти»; «Форми навчально-методичної 

документації для забезпечення освітнього процесу курсів підвищення 

кваліфікації»; «Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти»; 

«Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності в БІНПО» 

тощо. Розроблена нормативно-правова база дозволила забезпечити інтеграцію та 

функціональну єдність структурних складників якості підвищення кваліфікації 

(умов, процесу, результатів) для безперервності навчання, упровадження нових 

технологій навчання дорослих упродовж життя шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти, максимально ефективної діяльності 

закладу освіти в цілому та його структурних підрозділів зокрема. 

Означене підтверджується порівнянням показників оцінки фактору 

«Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу освіти, 
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моніторинг виконання поставлених цілей і завдань» в експериментальній групі у 

2017 р. та 2020 р. (табл. 3.12), так дані оцінки фактору 2017 р. свідчать про 

задовільний рівень якості освітнього середовище (0,5 бали) за виділеним 

фактором, у 2020 р. – визначається достатній рівень (0,73 бали). 

Порівняння показників оцінки фактору «Наявність стратегії розвитку та 

системи планування діяльності закладу освіти, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань» у контрольній групі в 2017 р. та 2020 р. (табл. 3.13), 

свідчить про незначне підвищення рівня якості освітнього середовища за 

виділеним фактором у 2020 р. (у межах показників задовільного рівня якості). 

Таблиця 3.12 

Показники оцінки фактору «Наявність стратегії розвитку та системи 

планування діяльності закладу освіти, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань» в ЕГ (2017 р., 2020 р.) (узагальнення автора) 

Фактор 
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Часткова оцінка 

критеріїв 
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2017 р. 2020 р. 2017 р. 2020 р. 2017 р. 2020 р. 2017 р. 2020 р. 
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0,5 0,8 0,15 0,24 

0,05 0,07 0,5 0,73 
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0,5 0,7 0,15 0,21     
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0,5 0,7 0,2 0,28     
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Таблиця 3.13 

Показники оцінки фактору «Наявність стратегії розвитку та системи 

планування діяльності закладу освіти, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань» у КГ (2017 р., 2020 р.) (узагальнення автора) 

Фактор 

К
р

и
те

р
ій

 Значення 

коефіцієнта 

відповідності 

Часткова оцінка 

критеріїв 

Часткова оцінка 

фактору 

Рівень якості за 

означеним 

фактором 

2017 р. 2020 р. 2017 р. 2020 р. 2017 р. 2020 р. 2017 р. 2020 р. 
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0,6 0,7 0,18 0,21 

0,05 0,08 0,53 0,59 
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0,5 0,6 0,15 0,18     
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0,5 0,5 0,20 0,20     

 

Вплив матеріально-технічних умов на функціонування системи 

моніторингу якості, вважаємо безсумнівним, оскільки для ефективного 

функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, у тому числі 

моніторингу якості, ЗВО повинен володіти не тільки необхідною матеріально-

технічною базою, що відповідає сучасному рівню розвитку продуктивних сил, а 

має орієнтуватися на здобутки науково-технічного прогресу. Зазначимо, що 

ефективність функціонування освітньої установи можливо оцінити через розвиток 

матеріально-технічної бази та матеріально-технічного оснащення, шляхом аналізу 

системи загальновживаних показників: показники використання основних фондів, 

що характеризують їх використання за часом (наприклад, коефіцієнт 
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екстенсивного використання), за потужністю (коефіцієнт інтенсивного 

використання), інтегральні показники тощо. 

Розгортання крос-зв’язків та взаємодія учасників освітнього процесу та 

створення умов для функціонування системи моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців ЗП(ПТ)О забезпечується дотриманням цифрових умов.  

На базі БІНПО була створена LMS «Профосвіта» як віртуальне 

об’єднання технологічного та інтелектуального капіталу, що є динамічним 

утворенням науковців, кафедр, інститутів, вищих закладів освіти, 

громадських організацій та характеризується незалежністю його учасників, 

використанням опосередкованого механізму управління (делегування 

повноважень), переходом від індивідуальної до колективної відповідальності 

його партнерів, що передбачає наявність договірних взаємовідносин між 

усіма партнерами-учасниками [222]. 

Серед переваг LMS «Профосвіта» вирізняємо такі: усвідомлення 

учасниками потреби в досвіді та ресурсах один одного, об’єднання на цій 

основі ресурсів для реалізації спільних цілей; електронна інтеграція кращих 

розробок; кооперація та координація віддалених партнерів; можливість 

гнучкого реагування на зміни освітнього середовища та ринку праці; 

реалізація міждисциплінарної стратегії навчання; можливість 

індивідуального навчання, навчання осіб з особливими освітніми партнерами 

тощо. LMS «Профосвіта» – це мережеве інноваційне освітньо-цифрове 

середовище, в якому застосовуються освітні технології на засадах 

міждисциплінарного підходу. LMS «Профосвіта» як самоорганізаційна 

система для забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, 

здійснених у межах означеного співтовариства, передбачає використання 

мережі дистанційного зв’язку; послідовне формування освітнього 

віртуального співтовариства фахівців; маркетинг знань і дистанційних 

освітніх послуг; захист спільного використання інтелектуальної власності її 

членів; інтеграцію розгалужених освітніх практик до цілісної системи 
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безперервного професійного розвитку фахівців [222, с. 460]. LMS 

«Профосвіта» діяла авторська рубрика «У фокусі моніторингу» (рис. 3.7). В 

авторській рубриці для проведення моніторингових досліджень залучено 180 

фахівців. 

При моделюванні науково-методичного супроводу моніторингу якості 

підвищення кваліфікації особливу увагу було приділено чіткому розмежуванню 

завдань та функцій суб’єктів моніторингу у процесі їх мережевої взаємодії. 

Психолого-фасилітативний супровід розглядаємо як умову, що сприяє 

успішному проведенню моніторингових досліджень професійної діяльності (як 

засобу рефлексій діяльності) педагогічного працівника ЗП(ПТ)О, розвитку 

компетентностей впродовж життя.  

 

 

 

Рис. 3.7 Віртуальне співтовариство фахівців із моніторингових досліджень 

(рубрика «У фокусі моніторингу» LMS «Профосвіта») 

 

По-перше, через диверсифікацію моделей, форм та видів підвищення 

кваліфікації (навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, участь 

у вебінарах, семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах, тощо), апробацію 

та впровадження перспективного педагогічного досвіду. По-друге, шляхом 
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збагачення змісту професійно-педагогічної підготовки та формування системи 

понять, що відображає сутність, завдання, основні характеристики, особливості і 

передумови ефективності моніторингу якості освіти, а саме моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців ПО; ознайомлення з досвідом організації 

моніторингових досліджень якості освіти та освітніх послуг в контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами; вирішення проблем планування й організації 

моніторингових досліджень у закладах освіти. 

Це потребує урахування при формуванні змісту підвищення кваліфікації 

означених категорій освітян та зумовлює внесення відповідних коректив до 

структури навчальних планів «з метою оволодіння вузькоспеціалізованими, 

новітніми знаннями з певної науки, формування актуальних для певної 

спеціалізації умінь і навичок….» [252].  

Розроблення авторського спецкурсу «Моніторинг якості освіти в контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами» (Додаток В) зумовлене проведеним авторкою в жовтні-

грудні 2018 р. дослідженням у рамках виконання НДР Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (РК № 0117U002381 «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку професійної компетентності», 2017–2021 рр.). Отримані 

дані та результати оцінювання показників та узагальнення експертної думки щодо 

якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти при проведенні 

зовнішнього моніторингу представлено в роботі: «Використання методу 

експертних оцінок у системі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

галузі професійної освіти» [45]. Зібраний і проаналізований фактичний матеріал 

дозволяє зазначити, що респонденти в групі керівників та педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (кількість 

респондентів – 331 особа) демонструють середній рівень обізнаності з проблемою 

оцінки якості підвищення кваліфікації – 57% опитаних респондентів, низький – 3,3%.  

Спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами» розроблено для категорій слухачів курсів підвищення 
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кваліфікації: старші майстри, викладачі професійно-теоретичної підготовки, 

майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О для очної, очно-дистанційної, 

заочної форм навчання і включено до варіативного складника навчального 

модулю «Педагогічний менеджмент і психологія професійної діяльності».  

Унікальність програми спецкурсу «Моніторинг якості освіти в контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами» полягає в урахуванні галузевого контексту та 

фактичних результатів моніторингових досліджень якості підвищення кваліфікації 

фахівців професійної (професійно-технічної) освіти у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти; створенні умов для опанування прикладних 

аспектів моніторингової діяльності у закладі освіти через творче, проблемне 

навчання та усвідомлення ролі ключових стейкхолдерів у забезпеченні позитивної 

динаміки зростання показників якості освіти та освітніх послуг. 

Спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами» має на меті засвоєння теоретичних і організаційних засад 

моніторингу якості освіти, моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

у галузі ПО; сприяння розвитку компетентностей в проведенні моніторингових 

досліджень управлінської та/або власної професійної діяльності (як засобу 

рефлексивної діяльності) педагогічного працівника ЗП(ПТ)О [57, 59]. 

Слухачам у рубриці «У фокусі моніторингу» (In focus of monitoring), 

(режим доступу: profosvita.org) надано запитання і завдання для самоконтролю 

до кожної теми спецкурсу, глосарій ключових термінів і понять, які мають за 

мету мотивувати слухачів до здійснення самоосвітньої діяльності, сформувати 

вміння щодо застосування отриманих знань в процесі організаційно-

педагогічного супроводу освітнього процесу в закладах освіти; проєктувати 

моніторингові дослідження власної діяльності тощо. 

Програмні результати навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації в 

межах опанування спецкурсу оцінюються на основі самооцінювання, роботи на 

семінарських заняттях, спостереження як методу контролю.  
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Узагальнені показники за результатами діагностики 284 слухачів курсів 

підвищення кваліфікації під час апробації спецкурсу «Моніторинг якості освіти 

в контексті взаємодії зі стейкхолдерами» представлено в таблиці 3.14. Слухачі 

курсів підвищення кваліфікації експериментальної групи (144 осіб) 

опановували спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами», виконували групові та індивідуальні завдання, брали участь в 

обговоренні питань організації та проведення моніторингових досліджень якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) 

освіти, досліджували структуру та алгоритм здійснення моніторингових 

досліджень якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О, 

здійснювали самоосвітню діяльність, спрямовану на розвиток професійної 

компетентності у сфері освітнього моніторингу. Під час дослідження здійснено 

аналіз динаміки рівня сформованості/розвитку моніторингової компетентності.  

Результати діагностики розвитку компетентностей для проведення 

моніторингових досліджень управлінської та/або власної професійної 

діяльності (як засобу рефлексійної діяльності) педагогічного працівника 

ЗП(ПТ)О представлено у таблиці 3.14, на рис. 3.8. 

Таблиця 3.14 

Результати діагностики розвитку компетентностей в проведенні 

моніторингових досліджень 

Рівень 

Теоретичні аспекти проблеми 

моніторингу якості освіти 

Організація моніторингових 

досліджень якості освіти та 

освітніх послуг у контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами 

до початку 

опанування 

спецкурсу  

після 

опанування 

спецкурсу 

до початку 

опанування 

спецкурсу 

після 

опанування 

спецкурсу 

  КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

високий 1,4 2,1 1,4 12,5 2,9 4,2 2,9 6,9 

достатній 33,6 34,7 42,9 52,1 23,6 25 37,1 51,4 

середній 48,6 49,3 41,4 35,4 56,4 54,2 41,4 41,7 

початковий 16,4 13,9 14,3 0 17,1 16,7 18,6 0 
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Так, відповідно до результатів оцінки за темою «Теоретичні аспекти 

проблеми моніторингу якості освіти» початковий рівень визначено у 16,4% 

респондентів КГ та 13,9% – ЕГ; відповідно, середній – 48,6% та 49,3%; достатній 

– 33,6% та 34,7%; високий – 1,4 та 2,1%. 

Результати оцінки за темою «Організація моніторингових досліджень 

якості освіти та освітніх послуг у контексті взаємодії зі стейкхолдерами» 

демонструють початковий рівень для 27,1% (КГ) та 16,7% (ЕГ), середній – 

56,4% та 54,2%, достатній – 23,6% та 25,0%; високий – 2,9% та 4,2%. 

Аналіз даних таблиці 3.14 засвідчує, що результати оцінки рівня 

ознайомлення (початковий, середній, достатній, високий) з проблематикою, 

визначеною темами до початку опанування спецкурсу в КГ та ЕГ 

розподілено в межах 0,7–2,5% (по темі 1) та 0,4–2,2% (по темі 2). 

 

 

 

Рис. 3.8 Результати діагностики розвитку компетентностей в проведенні 

моніторингових досліджень (узагальнення автора) 
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Перевірку даних результатів було зроблено за t-критерієм Ст’юдента 

для незалежних вибірок. Обчислене значення t-критерію Ст’юдента дорівнює 

0. Емпіричне значення (tемп) не перевищує критичне (tкр) (при рівні 

значимості p≤0,05 tкр=2,45, p≤0,01 tкр=3,71). Отже різниця в рівнях до початку 

опанування спецкурсу слухачами експериментальних і контрольних груп не є 

статистично значущою. 

За оцінками на кінець опанування програми спецкурсу, простежується 

позитивна динаміка за рівнями ознайомлення з проблематикою, так слухачі 

оцінюють власний рівень як початковий у 14,3% (КГ) та 0% (ЕГ); середній – 

41,4% та 35,4%; достатній – 42,9% та 52,1%; високий – 1,4% та 12,5% 

випадків за темою «Теоретичні аспекти проблеми моніторингу якості 

освіти»; відповідно за темою «Організація моніторингових досліджень якості 

освіти та освітніх послуг у контексті взаємодії зі стейкхолдерами» слухачі 

оцінюють власний рівень як початковий у 18,6% (КГ) та 0% (ЕГ); середній – 

41,4% та 41,7%; достатній – 37,1% та 51,4%; високий – 2,9% та 6,9%. 

Приріст у відсотках представлено у табл. 3.15. Аналіз рівнів 

ознайомлення з проблематикою, визначеною темами після опанування 

спецкурсу, свідчить про позитивну динаміку. Так, зміни характеризуються 

збільшенням респондентів експериментальної групи за високим рівнем у 

опануванні тем спецкурсу на 11,1% та 4%; достатнім рівнем – на 9,2% та 

14,3%; за середнім рівнем, відповідно, спостерігається зменшення – на 6% та 

зростання на 0,3%; за початковим рівнем абсолютний показник дорівнює 0.  

Отже, розроблений і апробований авторський спецкурс «Моніторинг 

якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами» розглядається як 

педагогічна умова моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної освіти.  
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Таблиця 3.15 

Результати діагностики розвитку компетентностей в проведенні 

моніторингових досліджень (у %) (узагальнення автора) 

Рівень 

Теоретичні аспекти проблеми 

моніторингу якості освіти 

Організація моніторингових 

досліджень якості освіти та 

освітніх послуг у контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами 

+/- +/- 

  КГ ЕГ КГ ЕГ 

Високий 0 11,1 0 4 

Достатній 9,3 9,2 13,5 14,3 

Середній -7,2 -6 -15 0,3 

Початковий -2,1 -14,3 1,5 -18,6 

 

Експериментальний етап науково-дослідної роботи в педагогіці має на 

меті отримання нових достовірних знань про освітні системи (процеси) на 

основі збору, аналізу та інтерпретації наукової інформації, в свою чергу, під 

час проведення педагогічних досліджень важливо довести, що у результаті 

створення певних умов або дії факторів відбулися достовірні зміни («зсуви») 

у вимірюваних параметрах. Так, аналіз параметрів, шляхом зіставлення 

замірів, що відбулися до і після експериментального впливу, дозволяє 

зробити висновок: якщо зміни виявляються статично достовірними, 

відповідно, експериментальні впливи були суттєвими, ефективними. 

Перевірка результативності структурно-функціональної моделі 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти проводилась шляхом систематизації, узагальнення, статистичної 

обробки, порівняльного аналізу даних та інтерпретації результатів 

моніторингових вимірювань під час впровадження комплексної системи 

моніторингу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, 

навчально-методичних центрах професійної освіти у Волинській, Донецькій, 

Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, 
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Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, 

Чернігівській, Херсонській, Харківській та НМК у м. Київ. 

За допомогою факторно-критеріальної моделі вивчався загальний 

рівень якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти, 

показники якості умов (організації освітнього середовища), якості процесу 

підвищення кваліфікації та якості результату підвищення кваліфікації у 

контрольній та експериментальній групах, так у таблиці 3.16 представлено 

повторні результати факторно-критеріальної оцінки рівня якості підвищення 

кваліфікації у КГ та ЕГ після впровадження структурно-функціональної 

моделі моніторингу якості підвищення кваліфікації та створення відповідних 

організаційно-педагогічних умов. 

Таблиця 3.16 

Результати повторного оцінювання рівня якості підвищення 

кваліфікації за параметрами та факторами у КГ та ЕГ 

(узагальнення автора) 

Параметр Фактор КГ ЕГ 

1 2 3 4 

Якість умов 

(організації 

освітнього 

середовища) 

Наявність стратегії розвитку і системи планування 

діяльності закладу освіти, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань 

0,59 0,73 

Інфраструктура, забезпечення комфортних і безпечних 

умов навчання і праці 

0,66 0,72 

Рівень технічного забезпечення освітнього процесу, у 

тому числі системотехнічне забезпечення 

дистанційного навчання 

0,54 0,74 

Кадрове забезпечення 0,74 0,78 

Забезпечення необхідними ресурсами (нормативними, 

навчально-методичними) для організації освітнього 

процесу підвищення кваліфікації слухачів, у тому 

числі самостійної роботи слухачів за освітньо-

професійними) програмами 

0,58 0,62 

Якість 

процесу 

підвищення 

кваліфікації 

Відповідність змісту навчання професійним потребам 

слухачів 

0,67 0,72 

Якість викладання на курсах підвищення кваліфікації 0,67 0,67 
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Продовження табл. 3.16 

1 2 3 4 

 Характер взаємовідносин суб’єктів освітнього процесу 

і ступінь задоволеності ними 

0,64 0,65 

Задоволеність слухачів формами, технологіями і 

методами навчання 

0,63 0,69 

Якість 

результату 

підвищення 

кваліфікації 

Розвиток компетентностей, визначених згідно з 

освітньо-професійними програмами підвищення 

кваліфікації та відповідно до вимог стейкхолдерів  

0,7 0,76 

Оцінка професійної діяльності 0,7 0,75 

Рівень оригінальності та інноваційності випускних 

робіт слухачів, відсутність у них ознак академічного 

плагіату 

0,8 0,8 

Наявність і широта оприлюднення результатів 

щорічного моніторингу якості підвищення кваліфікації 

0,52 0,8 

Рівень упровадження результатів навчання в практику 

професійної діяльності 

0,30 0,5 

 

Крім того, у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти додатково досліджувалися оцінні показники якості освітньої 

діяльності на курсах підвищення кваліфікації за результатами зовнішнього 

моніторингу, який щорічно проводиться керівництвом, та рівня 

задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг в процесі підвищення 

кваліфікації фахівців ПО. 

Комплексна оцінка якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

для КГ та ЕГ склала відповідно 0,63 та 0,71 бали, відповідно, за параметрами 

«Якість умов (організації освітнього середовища)» оцінні показники для КГ та 

ЕГ дорівнюють відповідно 0,64 та 0,72 бали, «Якість процесу підвищення 

кваліфікації» – 0,65 та 0,69 бали, «Якість результату підвищення кваліфікації» –

0,62 та 0,74 бали, отже якість підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО за 

результатами вихідного моніторингу для контрольної групи зафіксовано на 

задовільному рівні; для експериментальної групи – на достатньому рівні.  

Узагальнення результатів вхідного та вихідного моніторингу за факторно-

критеріальною субмоделлю якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

для КГ та ЕГ (рис. 3.9) дозволяє зробити висновок, що зміни показників рівня 
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якості за оцінюваними параметрами є несуттєвими. У свою чергу отримані 

результати в експериментальній групі за всіма параметрами, зокрема, якості умов 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО (організації освітнього середовища), 

якості процесу підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, якості результату 

підвищення кваліфікації ілюструють підвищення рівня якості на 5–11%. Показник 

комплексної оцінки якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

підвищився з 0,62 балів до 0,71 бал, що свідчить про його зростання на 9% у 

період з 2017 р. по 2020 р. під час впровадження системи моніторингу в систему 

внутрішнього забезпечення якості освіти експериментальних закладів та 

забезпечення відповідних організаційно-педагогічних умов здійснення 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти. 

 

 

Рис. 3.9 Узагальнені результати вхідного та вихідного моніторингу за 

структурно-функціональною моделлю моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців в КГ та ЕГ 

 

Для перевірки достовірності змін рівня якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі П(ПТ)О було застосовано t-критерій Вілкоксона, який 
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призначений для оцінки різниці між двома умовами (дослідження «до-після») 

з використанням даних експерименту з повторними вимірами. Даний тест 

здатний виявити спрямованість і вираженість змін – тобто, чи є показники 

більше зсунутими в одному напряму, ніж в іншому (Додаток Д). 

Гіпотези для тесту Вілкоксона стверджують: 

H0: Показники після проведення дослідів перевищують значення 

показників до експерименту. 

H1: Показники після проведення дослідів менше значень показників до 

експерименту. 

Після перевірки правильності складання матриці на основі обчислення 

контрольної суми: 

 

∑xij = 
(1+n)n

2
 = 

(1+24)24

2
 = 300  (3.9) 

 

Сума по стовпцю і контрольна сума рівні між собою, значить, 

ранжування проведено правильно. 

Тепер виокремимо ті напрями, які є нетиповими, у даному випадку – 

несприятливими. Сума рангів цих «рідкісних» напрямків становить 

емпіричне значення критерію Т: 

 

T = ΣRt = 0      (3.10) 

 

По таблицям знаходимо критичні значення для Т-критерію Вілкоксона 

для n = 24: 

Tкр = 69 (p≤0,01) 

Tкр = 91 (p≤0,05) 

 

Отже, емпіричне значення Т потрапляє в зону значущості: Темп <Ткр (0,01). 

Гіпотеза H0 приймається, оскільки показники після експерименту 

перевищують значення показників до експерименту. 
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Подальший аналіз динаміки змін за факторами та параметрами в 

експериментальній групі представлено наступним чином. Так, зафіксовано 

підвищення рівня показника «Наявності стратегії розвитку та системи 

планування діяльності закладу освіти, моніторингу виконання поставлених 

цілей і завдань» на 23%; «Інфраструктури, забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання і праці» та «Забезпечення необхідними ресурсами 

(нормативними, навчально-методичними) для організації освітнього процесу 

підвищення кваліфікації слухачів, зокрема самостійної роботи слухачів за 

освітньо-професійними) програмами» на 8%, найбільший показник зростання 

на 29% визначено за фактором «Рівень технічного забезпечення освітнього 

процесу, зокрема системотехнічне забезпечення дистанційного навчання»; 

найнижчій – «Кадрове забезпечення» на 4%. 

Дослідження загальної оцінки в частках одиниці рівня якості умов 

(організації освітнього середовища) свідчить про підвищення рівня за 

означеним показником із задовільного – 0,61 бали до достатнього – 0,73 бали. 

При порівнянні показників параметру якості процесу підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО визначається підвищення рівня якості за 

факторами: «Характер взаємовідносин суб’єктів освітнього процесу і ступінь 

задоволеності ними» на 5%, насамперед за фактором «Задоволеність слухачів 

формами, технологіями і методами навчання» на 10%, «Відповідність змісту 

навчання професійним потребам слухачів» на 4%, за фактором «Якість 

викладання на курсах підвищення кваліфікації» змін не відбулось. 

Дослідження загальної оцінки в частках одиниці рівня якості процесу 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, свідчить про підвищення рівня за 

означеним показником з задовільного – 0,62 бали до достатнього – 0,69 балів. 

Із порівняння показників якості результату підвищення кваліфікації 

виходить, що за фактором «Наявність і широта оприлюднення результатів 

щорічного моніторингу якості підвищення кваліфікації» фіксується підвищення на 

28%; відповідно, за фактором «Рівень упровадження результатів навчання в 
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практику професійної діяльності» – на 10%, «Розвиток компетентностей, 

визначених згідно з освітньо-професійними програмами підвищення кваліфікації 

та відповідно до вимог стейкхолдерів» – на 8%; «Оцінка професійної діяльності» 

на 5%, за фактором «Рівень оригінальності та інноваційності випускних робіт 

слухачів, відсутність у них ознак академічного плагіату» та зрушень на відбулось. 

Дослідження загальної оцінки в частках одиниці рівня якості результатів 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО свідчить про підвищення рівня за 

означеним показником з задовільного – 0,64 бали до достатнього – 0,74 балів. 

Одним із важливих напрямів наших розвідок, був аналіз показників якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО за результатами зовнішнього 

моніторингу, які досліджувались щорічно у період 2017–2020 рр. на базі 

навчально-методичних центрів професійної освіти у Волинській, Закарпатській, 

Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, 

Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернігівській, 

Черкаській, Херсонській та Харківській та НМК у м. Київ. 

Особливості організації експертно-аналітичної роботи із залучення 

стейкхолдерів до процедури зовнішнього моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО, зокрема показників якості освітньої діяльності 

на курсах підвищення кваліфікації ґрунтовно представлено у п. 3.2, описано 

послідовність проведення ранжування показників якості із залучення експертів та 

визначено ступені їх значущості, доведено, що інтегральний показник якості 

розраховується на основі індивідуальних бальних значень окремих показників, в 

свою чергу, на рис. 3.10 показано залежність інтегрального показника від часткових 

показників якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації. 

Порівняльний аналіз результатів зовнішнього моніторингу за 

показниками якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі П(ПТ)О за 2017, 2018, 2019 і 2020 роки (Додаток Е) та його 

графічна інтерпретація (рис. 3.11) свідчать про коливання середніх значень 

показників якості у межах достатнього ) та високого рівнів 
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( ), відповідно, за усіма абсолютними значеннями показників 

спостерігається підвищення рівня якості у межах 0,02 бали («Рівень 

використання цифрових технологій в освітньому процесі») до 0,39 балів 

(«Якість навчально-методичного забезпечення освітнього процесу курсів 

підвищення кваліфікації слухачів»), однак, за результатами щорічного 

аналізу відхилень показників фіксуються коливання від -0,31 до +0,63 бали. 

 

 
 

Рис. 3.10 Залежність інтегрального показника від часткових показників 

якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації 

(узагальнення автора) 

 

Найвищі оцінки зафіксовано за показником «Наявність комфортних 

психологічних умов під час освітнього процесу» (4,94–5,00 балів), найнижчі 

– «Практикоорієнтованість змісту підвищення кваліфікації» та «Ступінь 

задоволення запитів і потреб слухачів щодо оволодіння освітніми 

(навчальними, виховними), цифровими, управлінськими тощо новітніми 

виробничими технологіями» (4,13 балів). 



 

 

262 

 

 

 

Рис. 3.11 Показники якості освітньої діяльності на курсах підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО (узагальнення автора) 

 

Як пише В. Варенко [26, с. 69], метою будь-якої науки є передбачення, 

у аналітиці, передбачення – це аналітичний прогноз, під терміном 

«аналітичний прогноз» розуміють висновок про майбутній розвиток явища, 

що ґрунтується на знанні про закономірності суспільного розвитку та 

інформації про минуле й нинішній стан конкретного інформаційного явища. 

Відтак, логічним етапом науково-дослідної роботи є екстраполяція 

результатів на основі попереднього аналізу інформації та формулювання 

висновків про майбутній розвиток ситуації, явища чи події. Подальше 

дослідження показників якості освітньої діяльності на курсах підвищення 

кваліфікації для аналізу тенденції на основі динамічних рядів і побудови 

прогнозу здійснювалось за таким алгоритмом: 

1) побудова динамічних рядів для кожного з показників; 
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2) побудова тренду (часового тренду), який за визначенням відображає 

тенденцію зміни явища (процесу, об’єкта) у часі та характеризується 

залежністю [38, с. 22]: 

y = f (t )+ t,     (3.11) 

де f (t) – детермінована невипадкова компонента процесу (явища);  

t – стохастична випадкова компонента процесу (явища); 

 

3) аналітичне вирівнювання тренду, під час якого здійснюється 

екстраполяція шляхом підстановки у рівнянні тренду (2) значення незалежної 

змінної t, що відповідає величині горизонту прогнозування [38, с. 22]:  

    (3.12) 

де p – величина горизонту прогнозування (період, на який складається 

прогноз); 

4) характеристика лінії тренду за параметрами функціональної 

залежності (лінійна, поліноміальна, степенева, логарифмічна, експоненційна) 

та величини достовірності апроксимації R2,  – число, яке 

відображає близькість значення лінії тренду до фактичних даних. Чим 

ближче до 1 величина цього показника, тим вірогідніше лінія тренду; 

5) розрахунок короткострокового прогнозу. 

Розглянемо, як приклад, діагностику тенденції для показника 

«Набуття/вдосконалення компетентностей слухачами відповідно до вимог 

стейкхолдерів» і побудуємо прогноз за означеним алгоритмом. Так, 

динамічні ряди визначено для періоду 2017–2020 рр., описову 

характеристику лінії тренду за параметрами представлено у табл. 3.17, 

графічну інтерпретація надано на рис. 3.12. Аналізуючи величину R2 для 

кожної лінії тренду, можна зробити висновок, що найбільш апроксимуючою 

функцією є поліном ступеня 3 (R² = 1).  
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Таблиця 3.17 

Характеристика ліній тренду за параметрами 

Функціональна 

залежність 
Рівняння лінії тренду 

Величина 

достовірності 

апроксимації R2 

Лінійна y=0,0288x+4,2402 R² = 0,694 

Логарифмічна y=0,0659ln(x)+4,2598 R² = 0,7886 

Експоненційна y=4,2404e0,0067x R² = 0,6935 

поліноміальна  

(3 ступеня) 

y=0,0276x3-0,2175x2+0,5429x+3,8971 R² = 1 

Степенева y=4,2598x0,0153 R² = 0,7891 

 

Відтак, прогнозне значення показника «Розвиток компетентностей 

слухачами відповідно до вимог стейкхолдерів» у 2021 р. розраховується за 

функцією y=0,0276x3-0,2175x2+0,5429x+3,8971 та дорівнює 4,62 бали. 

 

 
 

……….. поліноміальна 3 ступеня 

……….. Степенева 

……….. Лінійна 

……….. Експоненційна 

……….. Логарифмічна 

 

Рис. 3.12 Лінії тренду (узагальнення автора) 
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Позитивна динаміка за іншими показників якості показників якості 

освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації також підтверджується 

прогнозними розрахунками. Отже, лінії тренду дозволяють графічно та 

аналітично відобразити тенденції і спрогнозувати дані [40], в свою чергу, 

оскільки сутність прогнозу полягає у його випереджувальному характері, 

особливої уваги заслуговує можливість відслідковувати сценарії (особливо 

негативні) розвитку процесів та явищ та оперативно приймати управлінські 

рішення. 

Прогнозування наслідків негативних тенденцій та організація 

попереджувальних заходів мають спрямовуватися на: 

− оцінку ймовірності невідповідності за визначеними показниками 

якості, аналіз сили впливу (інтенсивності) факторів невідповідності; 

− дослідження механізмів розвитку причин невідповідності; 

− розробку відповідної нормативної бази щодо виконання 

коригувальних дій; 

− прийняття управлінських рішень спрямованих на усунення причин 

потенційної невідповідності показників якості тощо. 

Інтегральний показник якості освітньої діяльності на курсах підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО (I) виступає узагальнюючою оцінкою, яка 

враховує вагові коефіцієнти показників. Аналіз інтегрального показника якості 

освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО за 

результатами зовнішнього моніторингу за період 2017–2020 рр. (рис. 3.13) 

дозволяє відзначити суттєве підвищення показників у 2019 р., 2020 р. 

Наступний напрям аналізу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

межах внутрішнього моніторингу якості на базі Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (БІНПО) проводився щорічно у період 2018–

2020 рр. та стосувався оцінювання рівня задоволеності замовників 

(споживачів) освітніх послуг в процесі підвищення кваліфікації фахівців 

професійної (професійно-технічної) освіти. 
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Рис. 3.13 Динаміка інтегрального показника якості освітньої діяльності на 

курсах підвищення кваліфікації (2017–2020 рр.) (узагальнення автора) 

 

Так, порівняння показників 2018 р. та 2020 р. свідчить про незначні 

коливання за показником оцінки професійної компетентності після 

закінчення курсів: за варіантом відповіді «суттєво підвищилась» показник 

знизився на 2,84%; за варіантом «підвищилась несуттєво» – +3,03%; 

залишилась без змін – -0,2%. 

За показником використання отриманих знань у своїй подальшій 

професійній діяльності – +0,08%. 

Щорічні опитування підтверджують, що найбільш продуктивними 

слухачі КПК вважають такі форми навчальної роботи: 1 місце – обмін 

досвідом роботи, 2 місце – практичні заняття, 3 місце – теоретичні заняття. 

В свою чергу, за оцінками слухачів відзначається підвищення 

інтенсивності (напруженості) освітнього процесу в цілому, так, у 2020 р. 

дуже високою інтенсивність вважають 20,3% у порівнянні з 2018 р. – 16,9%, 

оптимальною, відповідно 79,5% та 82,6%. 
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Результати самооцінки слухачами розвитку ключових, 

загальнопрофесійних і професійних компетентностей на курсах підвищення 

кваліфікації під час опанування змістових модулів освітньо-професійних 

програм підвищення кваліфікації у 2020 р. представлено наступним чином 

(рис. 3.14).  

 

 

 

Рис. 3.14 Самооцінка слухачами розвитку ключових, загальнопрофесійних і 

професійних компетентностей на курсах підвищення кваліфікації 

(узагальнення автора) 

 

Аналіз отриманих даних показників системи міжособистісних відносин 

«викладач-слухач» свідчить про позитивну оцінку задоволеності замовників 

(споживачів) освітніх послуг роботою науково-педагогічних працівників на 

курсах підвищення кваліфікації, що також підтверджується висловленням 

схвальних відгуків щодо конкретних викладачів. 

Експериментально підтверджено результати забезпечення 

організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації 
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фахівців ПО та ефективність упровадження структурно-функціональної 

моделі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти та факторно-критеріальної субмоделі моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців ПО, а саме: зростання показника 

комплексної оцінки рівня якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

ПО з задовільного до достатнього; підвищення рівня якості за усіма 

параметрами, зокрема, якості умов, процесу результату підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО на 5–11%; висхідну динаміку інтегрального 

показника якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі ПО за результатами зовнішнього моніторингу.  

Представлені результати підтверджують об’єктивність оцінок якості та 

значимість означеного напряму діяльності для координування системи 

управління та постійного покращення якості освітніх послуг, дозволяють 

виокремити проблемні питання та визначити «точки зростання» якості.  

Результати моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі ПО затребувані у щорічному плануванні, зокрема, аналітичні 

матеріали за результатами моніторингових досліджень сприяють 

встановленню науково обґрунтованих загальних тенденцій, визначенню 

абсолютних та відносних значень показників, їх кількісно-якісному аналізу, 

слугують досягненню цілей з поліпшення якості освіти і якості освітньої 

діяльності з підвищення кваліфікації та є підґрунтям для прийняття 

виважених управлінських рішень. 

В ході експерименту розв’язано поставлені завдання й підтверджено 

основні положення запропонованої гіпотези, а саме: забезпечення й 

позитивна динаміка якості підвищення кваліфікації фахівців ПО та 

прийняття своєчасних управлінських рішень пов’язані із вирішенням 

відповідних завдань створення та забезпечення функціонування системи 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО у закладі освіти. 
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Вважаємо, що отримані результати підтверджують економічність, 

продуктивність, результативність моніторингової діяльності у 

експериментальних закладах, адже забезпечено: 

− дієве функціонування інформаційно-аналітичної системи для якісно-

змістовного перетворення первинної інформації в оптимальне управлінське 

рішення; 

− збалансованість моделі у частині оптимального компромісу у 

поєднанні матеріальних, людських, інтелектуальних ресурсів для 

забезпечення якості підвищення кваліфікації фахівців; 

− досягнення мети моніторингу, яка полягає в отриманні об’єктивної 

інформації та прийнятті ефективних управлінських рішень щодо підвищення 

якості освіти та освітньої діяльності, її відповідності суспільним вимогам і 

потребам споживачів (замовників) освітніх послуг на основі безперервного 

системного дослідження умов, процесу і результатів навчання слухачів, 

виявленні та відстеженні тенденцій у розвитку якості підвищення 

кваліфікації, встановленні відповідності фактичних результатів освітньої 

діяльності (рівня опанування / розвитку професійних компетентностей 

слухачів за програмою підвищення кваліфікації) заявленим цілям, 

оцінювання ступеня і причин відхилень від цілей; 

− безпосередні результати впровадження системи моніторингу, а саме 

зростання показника інтегральної оцінки рівня якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О з 0,62 балів до 0,71 бал та відповідно 

підвищення рівня – з задовільного до достатнього; висхідна динаміка 

інтегрального показника якості освітньої діяльності на курсах підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО за результатами зовнішнього моніторингу 

під час впровадження системи моніторингу; задоволення попиту і очікувань 

замовників (споживачів) освітніх послуг за результатами щорічної оцінки 

слухачами курсів підвищення кваліфікації; 
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− досягнення конкурентних переваг та завоювання стійких позицій на 

ринку освітніх послуг. 

Проведене дослідження дало можливість сформулювати науково-

методичні рекомендації щодо створення й забезпечення функціонування 

системи моніторингу якості підвищення кваліфікації, як складника системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти у Білоцерківському інституту 

неперервної професійної освіти.  

Узагальнення теоретико-методологічних розвідок вчених, 

систематизація досвіду й практичних аспектів проведення моніторингових 

досліджень, зокрема, у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти, дозволили розкрити у рекомендаціях сутність системи моніторингу 

якості, встановити організаційні та методичні засади здійснення моніторингу, 

визначити особливості побудови моделі та організаційно-педагогічні умови 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО. 

Здійснення послідовної системи заходів, передбачених науково-

методичними рекомендаціями щодо створення й забезпечення 

функціонування системи моніторингу якості підвищення кваліфікації, 

дозволяє структурувати та забезпечити керованість і підконтрольність 

процесів моніторингу якості підвищення кваліфікації, провадити 

адміністрацією політику відкритості та випереджальної активності задля 

конкурентоспроможності та сталого розвитку закладу ППО. 

Моніторинг спрямований на забезпечення цілісної і всебічної оцінки 

якості підвищення кваліфікації та передбачає проведення ряду послідовних 

етапів (організаційно-підготовчий, етап впровадження системи моніторингу, 

аналіз результатів), охоплюючи всі структурні ланки і підрозділи закладу 

освіти для підтримки обґрунтованих управлінських рішень та прогнозування 

їх подальших наслідків.  

На першому - організаційно-підготовчому етапі - для забезпечення 

результативності організації та проведення моніторингу у закладі освіти 
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передбачено такі напрями діяльності представниками організаційно-

управлінської ланки: 

1) організаційне забезпечення, а саме: організація мережевої взаємодії 

працівників, які здійснюють моніторинг, упорядкування структури 

горизонтальних та вертикальних зв’язків та організація циркуляції 

відповідних інформаційних потоків в організаційній структурі закладу 

освіти; 

2) функціональне забезпечення, у тому числі розподіл функціональних 

обов’язків, повноважень та відповідальності за напрямами діяльності з 

планування й організації моніторингу, проведення та контролю моніторингу; 

збору, обробки та аналізу результатів моніторингових досліджень; створення 

і поновлення бази даних; підготовки аналітичних довідок (звітів) і 

рекомендацій за результатами моніторингових досліджень для прийняття 

управлінських рішень щодо вдосконалення освітнього процесу та 

підвищення якості освіти; висвітлення результатів моніторингу; 

3) нормативне забезпечення: формування пакету локальних 

нормативних документів, які інституалізують моніторинг якості підвищення 

кваліфікації фахівців П(ПТ)О (Положення про моніторинг якості, щорічні 

плани та циклограми моніторингових досліджень якості тощо); 

4) інструментальне забезпечення:  

− побудова структурної моделі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців ПО, яка відображає логічні зв’язки між етапами та 

структурними компонентами системи моніторингу, включає оцінно-

критеріальний комплекс показників якості та визначає принципи, методи, 

засоби, функції моніторингу; 

− залучення експертів для максимального урахування потреб 

стейколдерів при проведенні процедури зовнішнього моніторингу, оцінки 

ваги кожного із визначених показників у загальній структурі якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти; 
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− добір інструментарію для проведення моніторингу, який передбачає 

його розроблення та/або коригування; підготовку матеріалів для його 

використання у процесі дослідження; визначення та уточнення 

моніторингових процедур, у тому числі джерел і способів отримання 

інформації; 

5) матеріально-технічне забезпечення моніторингу якості освіти, у 

тому числі добір апаратних засобів, інформаційно-комунікаційного та 

програмного забезпечення, зокрема для організації зберігання 

ретроспективних даних, математичної та статистичної обробки інформації, у 

разі потреби тиражування діагностичних матеріалів тощо; 

6) інформаційне забезпечення: створення та розвиток єдиної 

інформаційно-комунікаційної екосистеми, як мережевого освітньо-цифрового 

середовища, що передбачає використання цифрових, андрагогічних, 

акмеологічних та інтерактивних технологій у віртуальному просторі та 

забезпечує взаємодію учасників освітнього процесу (слухачів, науково-

педагогічних працівників, адміністративно-керівного і допоміжного 

персоналу, ключових стейкхолдерів). 

На другому етапі - впровадження системи моніторингу 

здійснюються: 

1) моніторингові дослідження згідно річних планів, якими 

визначаються види, етапи проведення моніторингових досліджень, зміст 

заходів, терміни виконання, безпосередніх виконавців та відповідальних осіб; 

2) психолого-педагогічний супровід проведення моніторингу якості 

освіти, який передбачає планування і проведення заходів, спрямованих на 

готовність та мотивацію суб’єктів моніторингу до участі в моніторинговому 

процесі. Одним з дієвих засобів створення умов для опанування прикладних 

аспектів моніторингової діяльності у закладі освіти через творче, проблемне 

навчання та усвідомлення ролі ключових стейкхолдерів у забезпеченні 

позитивної динаміки зростання показників якості освіти та освітніх є 
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авторський спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами», унікальність програми якого полягає в урахуванні 

галузевого контексту та фактичних результатів моніторингових досліджень 

якості підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) 

освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти; 

3) діагностика процесів та вимірювання показників моніторингу якості 

підвищення кваліфікації за визначеними критеріями та показниками; 

опрацювання даних; 

4) систематизація, опрацювання, обробка та аналіз зібраних даних і 

представлення результатів аналізу; 

5) формування банку інформаційно-аналітичних даних моніторингу 

якості курсів підвищення кваліфікації та організація зберігання 

ретроспективних даних, адже, організовані сховища даних надають 

можливість перетворення деталізованих даних в узагальнену, інтегровану 

інформацію, зокрема, у наочному вигляді, для всебічного висвітлення 

результатів моніторингу під час науково-практичних семінарів, конференцій, 

виставок, на офіційному сайті закладу освіти та у будь-який інший спосіб, 

підтримки прийняття управлінських рішень. 

Подальший етап – аналіз результатів упровадження системи 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО полягає у 

визначені характерних ознак результатів діяльності, а саме: економічності, 

продуктивності, результативності; прогнозуванні подальших результатів; 

розробленні рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності з 

урахуванням побажань стейкхолдерів; виявленні невідповідностей 

установленим вимогам; упровадженні коригувальних дій, запобіганні їх 

(невідповідностей) появі в майбутньому.  

Таким чином, означені рекомендації можна вважати дорожньою 

картою впровадження системи моніторингу якості підвищення кваліфікації 
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фахівців у галузі ПО. Послідовне виконання означених дій суттєво знижує 

проблемне поле організації моніторингових досліджень у закладі ППО. 

 

Висновки до третього розділу 

 

У розділі експериментально перевірено організаційно-педагогічні 

умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, структурно-

функціональну модель моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

у галузі професійної освіти та факторно-критеріальну субмодель моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців ПО. Визначено мету та завдання 

експерименту, розроблено програму експериментального дослідження. 

Експеримент організовано відповідно до таких етапів: теоретико-аналітичний 

етап, констатувальний етап, формувальний етап, контрольний етап, 

рефлексивно-узагальнювальний етап. 

На першому етапі на підґрунті аналізу сучасних теоретико-

методологічних підходів було визначено сутність, специфіку, досліджено 

змістовну та процесуальну сторони моніторингу якості підвищення 

кваліфікації, уточнено пoнятійно-термінoлoгічний апарат, визначено 

теоретико-методичні основи організації моніторингових досліджень, 

розроблено програму дослідно-експериментальної роботи, здійснено 

дорадчий моніторинг щодо визначення напрямів діяльності та партнерства, 

планування та реалізації запланованих заходів, пріоритетів, методології, 

виконання завдань та досягнення результатів.  

На другому – констатувальному етапі – розроблено модельні уявлення 

про систему моніторингу, визначено комплекс організаційно-педагогічних 

умов моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, за допомогою 

структурно-функціональної моделі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців ПО систематизовано й узагальнено теоретичні дані про 

систему моніторингу, надано її ґрунтовний опис, відображено логічні зв’язки 
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між етапами та структурними компонентами системи моніторингу, 

схарактеризовано певні характеристики (принципи, засоби, функції), 

побудовано факторно-критеріальну субмодель моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО. 

Під час проведення «вхідних» зрізів було визначено, що моніторингові 

дослідження у експериментальній групі мають фрагментарний, епізодичний, 

неструктурований та неалгоритмізований характер, що в свою чергу 

викликає перешкоди у побудові системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення. Рішенням означених проблем було визначено впровадження 

цілісної оцінно-діагностичної, рефлексивно-корекційної, прогностичної 

системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців. 

На етапі формувального експерименту сформовано цілісну систему 

моніторингу якості підвищення кваліфікації та досліджено вплив 

організаційно-педагогічних умов, апробовано відповідні моделі якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО у реальному освітньому 

середовищі закладу післядипломної освіти. 

Забезпечено дієве функціонування інформаційно-аналітичної системи 

для якісно-змістовного перетворення первинної інформації в оптимальне 

управлінське рішення; збалансованість моделі у частині оптимального 

компромісу у поєднанні матеріальних, людських, інтелектуальних ресурсів 

для забезпечення якості підвищення кваліфікації фахівців. 

На четвертому – контрольному етапі експерименту – систематизовано, 

опрацьовано й проаналізовано експериментальні дані методами 

математичної статистики, досліджено динаміку показників якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, створено банк аналітично-

інформаційних даних моніторингу, організовано зберігання ретроспективних 

даних, здійснено кількісний і якісний аналіз результатів моніторингових 

досліджень, зокрема, внутрішнього та зовнішнього оцінювання обласними 

НМЦ ПТО, анкетування слухачів, діагностики обліку успішності.  
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На п’ятому – рефлексивно-узагальнювальному етапі  – сформульовано 

загальні висновки і рекомендації, розроблено методичні рекомендації щодо 

впровадження системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

у галузі ПО. 

Досягнуто мету моніторингу, яка полягає в отриманні об’єктивної 

інформації та прийнятті ефективних управлінських рішень щодо підвищення 

якості освіти та освітньої діяльності, її відповідності суспільним вимогам і 

потребам споживачів (замовників) освітніх послуг на основі безперервного 

системного дослідження умов, процесу і результатів навчання слухачів, 

виявленні та відстеженні тенденцій у розвитку якості підвищення 

кваліфікації, встановленні відповідності фактичних результатів освітньої 

діяльності (рівня опанування / розвитку професійних компетентностей 

слухачів за програмою підвищення кваліфікації) заявленим цілям, 

оцінювання ступеня і причин відхилень від цілей. 

Експериментально підтверджено результати забезпечення 

організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців ПО та ефективність упровадження структурно-функціональної 

моделі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти та факторно-критеріальної субмоделі моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців ПО, а саме: зростання показника 

комплексної оцінки рівня якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

ПО з задовільного до достатнього; підвищення рівня якості за усіма 

параметрами, зокрема, якості умов, процесу результату підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО на 5–11%; висхідну динаміку інтегрального 

показника якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі ПО за результатами зовнішнього моніторингу. 

Отримані результати підтверджують економічність, продуктивність, 

результативність моніторингової діяльності у експериментальних закладах.  
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Проведене дослідження дало можливість експериментально апробувати 

в системі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти авторський 

науково-методичний комплекс «Моніторинг якості підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти: управлінський аспект» та сформулювати 

науково-методичні рекомендації щодо реалізації організаційно-педагогічних 

умов моніторингу якості підвищення кваліфікації й забезпечення 

функціонування системи моніторингу якості підвищення кваліфікації як 

складника системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Матеріали розділу було висвітлено у таких публікаціях автора [45; 48; 

52; 57; 59; 217].    
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Проведене дисертаційне дослідження надало змогу теоретичного 

узагальнення, експериментальної перевірки та практичного вирішення 

проблеми моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти. У роботі представлено досвід впровадження 

моніторингових систем як інструмента забезпечення якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО. 

Результати здійсненого аналізу забезпечили досягнення визначеної 

мети та розв’язання завдань дисертаційного дослідження, а також дають 

підстави зробити такі висновки:  

1. На підставі аналізу та систематизації українських і зарубіжних 

історико-педагогічних, філософських, психолого-педагогічних джерел 

виокремлено та конкретизовано підходи до змісту якості підвищення 

кваліфікації фахівців, зокрема контекстуальний, соціально-маркетинговий, 

нормований, системний, управлінський, кваліметричний, середовищно-

компетентнісний та ін., що зумовлено складністю та багатоаспектністю 

означеної категорії і вивченням її з різних точок зору.  

У здійсненому дослідженні доведено, що реалізація та оптимізація 

діяльності з моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

ПО можливі за умови впровадження відповідних інформаційно-аналітичних 

структур, які забезпечують для установи (організації) єдиний 

інформаційний простір і гарантують, що ці дані будуть доступні на всіх 

функціональних рівнях ієрархії та управління.  

2. У ході дослідження окреслено пoнятійно-термінoлoгічний апарат, 

розроблено його тезаурус і здійснено його дефінітивне наповнення, зокрема 

уточнено зміст таких понять: «фахівець у галузі професійної освіти», 

«якість підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти»; 

«моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 
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освіти», «організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців», «факторно-критеріальна субмодель моніторингу 

якості підвищення кваліфікації»: 

Зазначено, що фахівець у галузі професійної освіти – працівник, який 

має сформовані ключові, професійні та загальнопрофесійні компетентності, 

досвід та індивідуальний стиль діяльності в галузі професійної освіти, 

необхідні для якісного і продуктивного виконання педагогічної праці. 

Визначено, що якість підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти – відповідність умов, процесу провадження освітньої 

діяльності та результатів опанування / розвитку професійних 

компетентностей за програмою підвищення кваліфікації вимогам, 

встановленим законодавством, суспільним вимогам і потребам ключових 

стейкхолдерів та/або договором про надання освітніх послуг. 

Моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

представлено, як систему збору, обробки, зберігання і поширення 

інформації про стан підвищення кваліфікації, прогнозування на підставі 

об’єктивних даних професійної акмединаміки її розвитку та розроблення 

науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень 

стосовно підвищення якості. 

Під організаційно-педагогічними умовами моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти розуміємо сукупність 

сприятливих обставин, спеціально створених та реалізованих 

представниками організаційно-управлінської ланки для забезпечення 

результативності організації та проведення моніторингових процедур у 

закладі освіти. 

Факторно-критеріальну субмодель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти визначаємо як кількісну 

характеристику проявів факторів моніторингу в єдності з їх якісною 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C
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визначеністю, тобто кваліметричний зразок якості, за допомогою якого в 

математичній формі досліджується реальний стан об’єкта. 

3. Узагальнення досвіду розроблення теоретичних і методичних засад 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців надало можливість 

схарактеризувати сутність, специфіку, критерії якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти. Доведено, що структурними 

елементами моделі якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

виступають критерії якості умов (освітнього середовища), процесу та 

результату. 

При формуванні інформаційної бази моніторингу, адаптованої до 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, необхідно 

дотримуватись принципів циклічності, адаптивності, безперервності у 

реалізації наступних етапів: 1) визначення критеріїв якості та відповідних 

показників; 2) визначення джерел інформації; 3) визначення періодичності 

збору інформації; 4) збір, систематизація інформації. 

4. У роботі вперше обґрунтовано та експериментально перевірено в 

системі підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти організаційно-

педагогічні умови моніторингу якості, встановлено, що створення 

означених умов скеровує моніторингову діяльність на дотримання 

показників якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО у 

відповідності заявленим цілям, встановленим законодавством та/або 

договором про надання освітніх послуг, суспільним вимогам і потребам 

ключових стейкхолдерів. До організаційно-педагогічних умов моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО віднесено: нормативно-

правові, матеріально-технічні, цифрові, науково-методичного супроводу та 

психолого-фасилітативні. 

5. На основі теоретичного аналізу та узагальнення емпіричного 

досвіду розроблено, теоретично обґрунтовано, експериментально 

перевірено і впроваджено у систему внутрішнього забезпечення якості 
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структурно-функціональну модель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО. Структурно-функціональна модель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти 

включає взаємопов’язані структурні блоки: цільовий, методологічний, 

технологічний, управлінський і діагностико-результативний, які 

розкривають внутрішню організацію процесу моніторингу якості 

підвищення кваліфікації і забезпечують постійне відтворення взаємодії між 

елементами даного процесу. 

Модель дозволяє формалізувати різні аспекти моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців, спирається на теоретико-методологічні 

підходи, принципи у дослідженні проблем освітнього моніторингу, визначає 

функції, групи методів моніторингу якості та форми отримання інформації 

від учасників дослідження, засоби моніторингу, містить змістовну й 

технологічну інтерпретацію, діагностико-результативні і регулятивні 

механізми керування. 

6. Вагомим результатом дослідження є розроблений інструментарій 

моніторингу. Так, визначено й деталізовано факторно-критеріальні 

параметри моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців та 

оформлено їх у факторно-критеріальну субмодель моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти (перший блок 

діагностичних процедур). Для діагностики якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі ПО при проведенні зовнішнього моніторингу якості 

підвищення кваліфікації у галузі ПО застосовано другий блок 

діагностичних процедур, залучено висококваліфікованих фахівців у галузі 

професійної освіти до експертно-аналітичної роботи, визначено сукупність 

показників, проведено ранжування, з’ясовано ступені значущості та 

побудовано еталонну шкалу показників якості освітньої діяльності на 

курсах підвищення кваліфікації фахівців ПО, третій блок діагностичних 

процедур був зорієнтований на оцінювання рівня задоволеності замовників 
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(споживачів) освітніх послуг в процесі підвищення кваліфікації фахівців 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Експериментально досліджено ефективність означених моделей 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти та підтверджено гіпотезу експериментального дослідження, яка 

полягає в тому, що забезпечення і позитивна динаміка якості підвищення 

кваліфікації фахівців ПО та прийняття своєчасних управлінських рішень, 

пов’язані із вирішенням відповідних завдань створення та забезпечення 

функціонування моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО у 

закладі освіти. Апробація та експериментальна перевірка моделей 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти 

підтверджують економічність, продуктивність, результативність 

моніторингової діяльності.  

Експериментально підтверджено результати забезпечення 

організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців ПО та ефективність упровадження структурно-

функціональної моделі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

у галузі професійної освіти та факторно-критеріальної субмоделі 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, а саме: зростання 

показника комплексної оцінки рівня якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі ПО з 0,62 балів до 0,71 балу, що свідчить про його 

зростання на 9%, та, відповідно, підвищення рівня – з задовільного до 

достатнього; підвищення рівня якості за всіма параметрами, зокрема, якості 

умов підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО (організації освітнього 

середовища), якості процесу підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, 

якості результату підвищення кваліфікації на 5–11%; висхідну динаміку 

інтегрального показника якості освітньої діяльності на курсах підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ПО за результатами зовнішнього моніторингу 

під час впровадження системи моніторингу, а також визначено, що 
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коливання середніх значень показників якості знаходиться у межах 

достатнього та високого рівнів, позитивна динаміка за показниками якості 

показників якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації, 

також підтверджується прогнозними розрахунками; задоволення попиту і 

очікувань замовників (споживачів) освітніх послуг за результатами 

щорічної оцінки слухачами курсів підвищення кваліфікації.  

Визначено, що випереджувальний характер прогнозу надає можливість 

відслідковувати сценарії (особливо негативні) розвитку процесів та явищ і 

оперативно приймати управлінські рішення. В свою чергу прогнозування 

наслідків негативних тенденцій та організація попереджувальних заходів 

мають спрямовуватися на: оцінку ймовірності невідповідності за 

визначеними показниками якості, аналіз сили впливу (інтенсивності) 

факторів невідповідності; дослідження механізмів розвитку причин 

невідповідності тощо. 

7. Розроблено й експериментально апробовано в системі підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти авторський науково-методичний 

комплекс «Моніторинг якості підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти: управлінський аспект», що включає: локальні 

нормативно-правові документи, які інституалізують моніторинг якості 

підвищення кваліфікації фахівців ПО (положення, щорічні плани та 

циклограми моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації), робочу 

навчальну програму спецкурсу «Моніторинг якості освіти в контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами», авторський спецкурс «Моніторинг якості 

освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», цифровий інформаційно-

аналітичний комплекс «Потреба у нових кваліфікаціях (компетентностях) у 

сфері енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан та 

розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020–

2025), авторську рубрику «In focus of monitoring» («У фокусі моніторингу») 
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на LMS «Профосвіта» та сформульовано науково-методичні рекомендації 

щодо реалізації організаційно-педагогічних умов моніторингу якості 

підвищення кваліфікації й забезпечення функціонування системи 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти. 

Результати проведеного дослідження дають підстави вважати, що 

вихідна методологія правильна, визначені завдання реалізовані, мета 

наукового пошуку досягнута, отримані наукові положення мають важливе 

значення для теорії і методики професійної освіти. Запропонована методика 

дослідження засвідчила можливість її подальшого широкого застосування в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти України. 
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Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 
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Додаток Б 

План моніторингових досліджень якості курсів підвищення кваліфікації в 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 
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Додаток В 

Робоча навчальна програма спецкурсу «Моніторинг якості освіти в контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами» 
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Додаток Д 

Розрахунки t-критерію Вілкоксона 

 

До 

експеримент

у, tдо 

Після 

експерименту, 

tпісля 

Різниця  

(tдо-tпісля) 

Абсолютне 

значення 

різниці 

Ранговий 

номер різниці 

0,15 0,24 0,09 0,09 21 

0,15 0,21 0,06 0,06 16,5 

0,20 0,28 0,08 0,08 20 

0,10 0,14 0,04 0,04 10,5 

0,12 0,14 0,02 0,02 5,5 

0,10 0,12 0,02 0,02 2 

0,12 0,16 0,04 0,04 10,5 

0,10 0,16 0,06 0,06 16,5 

0,01 0,07 0,06 0,06 19 

0,12 0,27 0,15 0,15 24 

0,03 0,07 0,04 0,04 10,5 

0,10 0,14 0,04 0,04 10,5 

0,10 0,12 0,02 0,02 2 

0,06 0,08 0,02 0,02 4 

0,10 0,14 0,04 0,04 10,5 

0,12 0,14 0,02 0,02 5,5 

0,10 0,12 0,02 0,02 2 

0,10 0,14 0,04 0,04 10,5 

0,09 0,12 0,03 0,03 7 

0,15 0,21 0,06 0,06 16,5 

0,15 0,20 0,05 0,05 14 

0,30 0,40 0,1 0,1 22 

0,12 0,24 0,12 0,12 23 

0,30 0.36 0,06 0,06 16,5 

Сума      300 
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Додаток Е 

Динаміка показників якості освітньої діяльності 
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Додаток Ж 
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