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освоєння змісту й освітні потреби. Ефективність такого навчання значно 

підвищується за умов використання  інформаційно-комунікативних технологій, 

що надає можливості для розширення індивідуалізації й диференціації 

освітнього процесу відповідно до когнітивних особливостей учнів.  

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГОВИХ  

СИСТЕМ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Т. О. Лукіна, докт. наук з держ. упр. 

 

Феномен якості освіти є предметом численних наукових досліджень другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. Якість освіти розглядають як основний 

критерій ефективності функціонування системи освіти, відповідно моніторинг 

якості освіти є інструментом інформаційного забезпечення як самої системи 

освіти, так і системи управління освітою.  

Організаційно-методичні засади моніторингових систем якості освіти, 

зокрема загальної середньої, являють собою певну сукупність теоретичних 

положень й умов, які визначають правила, принципи, алгоритми, методики 

забезпечення функціонування моніторингових систем якості загальної 

середньої освіти та проведення відповідних досліджень.  

До організаційно-методичних засад моніторингових систем якості 

загальної середньої освіти  відносимо такі їх складники: 

 концептуальні – визначення концептуальних положень і 

обґрунтування моделей (морфологічної, структурно-функціональної) побудови 

системи моніторингу якості освіти на різних рівнях управління освітою; 

обґрунтування принципів функціонування системи моніторингу якості освіти; 

 нормативно-правові – визначення суб’єктів моніторингу, їхнього 

правового статусу та їхніх повноважень; виокремлення об’єктів моніторингу; 

визначення порядку організації та проведення моніторингових досліджень 

якості загальної середньої освіти; 

 технологічні – розроблення технології проведення моніторингу, 

зокрема визначення алгоритму організації та проведення моніторингу якості 

освіти; визначення та встановлення переліку показників і критеріїв оцінювання 

якості освіти; розроблення технології створення вимірникового інструментарію 

та забезпечення його валідності й надійності тощо; моделювання структури та 

змісту якості освіти як об’єкту вимірювання й оцінювання; прогнозування 

результатів якості загальної середньої освіти залежно від впливу зовнішніх і 

внутрішніх чинників впливу; розроблення алгоритмів виявлення освітніх 

проблем та проблем забезпечення якості освіти;  

 методичні − розроблення методик створення валідних тестів, 

розроблення методики обчислення комплексних показників якості загальної 

середньої освіти на різних рівнях управління системою освіти; опис якості 

загальної середньої освіти на підґрунті переліку показників якості; науково-
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методичний супровід проведення моніторингу якості загальної середньої 

освіти, що передбачає формування професійної компетентності педагогічних 

кадрів із питань якості освіти та моніторингу. 

 

 

ВИХІДНІ ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ  

В СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

Ю. О. Жук, канд. пед. наук 

 

1. Система моніторингу якості освіти створюється для реалізації можливості 

періодичного вимірювання параметрів стану об’єкта педагогічного впливу. 

2. Основним завданням педагогічного вимірювання є з’ясування стану 

об’єкта педагогічного впливу відповідно до образу бажаного стану,  

сформульованого в стандарті освіти. 

3. Передбачається, що в момент вимірювання визначених параметрів стан 

об’єкта вимірювання є статичним. Зміна значень параметрів досліджуваної 

педагогічної системи відповідно до бажаного образу стану цієї системи в 

певний момент часу характеризує динаміку системи. 

4. Вимірювані педагогічні параметри ніколи не бувають такими, що 

безпосередньо спостерігаються. При цьому принциповою основою педагогічної 

інтерпретації результатів вимірювань є можливість їх безпосередньо 

спостерігати. Одним із завдань системи моніторингу є перетворення величин, 

що не спостерігаються безпосередньо. 

5. Застосування методів математичної статистики базується на тому, що 

середнє значення динамічної змінної (за великої кількості вимірів одного й того 

самого параметра) визначає ймовірність тих чи інших значень змінної. 

6. Середні значення динамічних змінних є характеристиками вимірюваної 

педагогічної системи, що дають змогу інтерпретувати спостережувані 

результати вимірювань. 

7. У процесі педагогічної інтерпретації використовуються співвідношення 

тільки між спостережуваними величинами, які формують уявлення про стан 

об’єкта, досліджуваного в певний момент часу. 

8. Робити висновки про стан об’єкта вимірювання в той чи інший точно 

зафіксований момент часу можна тільки в тому разі, коли вимірювані 

параметри системи комутативні (можуть бути виміряні одночасно). 

9. Передбачається, що використання різних тестів (вимірників) протягом 

однієї сесії вимірювання створює умови комутативності параметрів. 

10. Передбачається, що параметри можуть бути одночасно виміряні з 

однією й тією самою точністю (не беручи до уваги несуттєві експериментальні 

похибки: коливання тих чи інших факторів, помилки спостереження й інші 

аналогічні обставини). 

11. Передбачається, що стан невизначеності параметрів об’єкта 

вимірювання є загальним випадком, а стан визначеності – частковим. 


