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Спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами» 

включено до варіативного складника навчального модулю «Педагогічний менеджмент і 

психологія професійної діяльності». Мета спецкурсу полягає в засвоєнні теоретичних і 

організаційних основ моніторингу якості освіти, моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти; сприянні розвитку 

компетентностей в проведенні моніторингових досліджень управлінської та/або власної 

професійної діяльності (як засобу рефлексивної діяльності) педагогічного працівника 

ЗП(ПТ)О. 

Спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами» 

розрахований на викладання для категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації: 

викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання, старші 

майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти для очно-дистанційної, заочної 

форм навчання. 

Бюджет навчального часу становить 6 годин, із яких семінарські заняття (4  год.), 

самостійна робота (2 год.). 

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. 

 

  



3 
 

ЗМІСТ 

ПРЕАМБУЛА ………………………………………………………… 4 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ ………………… 9 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ ……………………………… 9 

ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИ ………………………………. 10 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ………………………………. 12 

САМОСТІЙНА РОБОТА…………………………………………… 16 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ……………………………………………… 17 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС)……… 18 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………… 23 

 

  



4 
 

ПРЕАМБУЛА 

Система освіти є складником соціально-управлінського сектору сфери 

послуг. У сучасних умовах надання освітніх послуг закладами освіти повинно 

розглядатися через призму забезпечення конкурентоспроможності та 

завоювання стійких позицій на ринку праці, а здатність задовольняти попит і 

очікування споживачів – як одна з основних характеристик діяльності закладу 

освіти. Відтак, оскільки актуальною потребою сьогодення є максимальне 

включення споживачів освітніх послуг та інших зацікавлених осіб в оцінку 

діяльності системи освіти, аналіз рівня задоволеності їхніх запитів та потреб, а 

відповідним дієвим інструментом системи забезпечення якості освіти
1
 виступає 

моніторинг, до варіативного складника навчального модулю «Педагогічний 

менеджмент і психологія професійної діяльності» освітньо-професійної 

програми підвищення кваліфікації викладачів професійно-теоретичної 

підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти включено 

спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами». 

Опанування слухачами спецкурсу «Моніторинг якості освіти в контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами» здійснюється на першому очному (організаційно-

мотиваційному) етапі згідно навчального плану підвищення кваліфікації 

викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти галузі знань 01 «Освіта». 

Програму спецкурсу побудовано з урахуванням принципів: 

• освіти дорослих, у тому числі, опори на досвід, переваги самостійного 

навчання, організації спільної роботи, пов'язаної зі спілкуванням, реалізацією й 

                                                           
1
 Якість освіти – 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 
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оцінюванням освітнього процесу, елективності навчання, яке означає надання 

певної свободи при виборі цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, 

термінів, часу, місця навчання й оцінки результатів, розвитку освітніх потреб 

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 й 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 у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти; 

 відображення якості, який полягає в перенесенні (відображенні) якості 

процесу на якість результату. Відтак, якість результату (рівень досягнення 

результатів навчання (набуття/розвитку компетентностей) на курсах 

підвищення кваліфікації), успадковує якість процесуального компоненту (якість 

освітнього процесу, інноваційність, практикоорієнтованість змісту курсів 

підвищення кваліфікації та освітніх програм, педагогічна майстерність науково–

педагогічних працівників, форми, методи, технології курсової підготовки) та 

якість організації освітнього середовища (якість забезпечення необхідних 

ресурсів (нормативних, навчальних і методичних) тощо). 

Мета спецкурсу «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами» полягає в засвоєнні теоретичних і організаційних основ 
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моніторингу якості освіти
2
, моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти; сприянні розвитку 

компетентностей в проведенні моніторингових досліджень управлінської та/або 

власної професійної діяльності (як засобу рефлексивної діяльності) 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О. 

Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання наступних завдань:  

 формування системи понять, що відображає сутність, завдання, основні 

характеристики, особливості і передумови ефективності моніторингу якості 

освіти, зокрема моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

 ознайомлення з досвідом організації моніторингових досліджень якості 

освіти та освітніх послуг
3
 в контексті взаємодії зі стейкхолдерами. 

 вирішення практичних проблем планування моніторингових досліджень у 

закладах освіти. 

Об’єктом вивчення є моніторинг якості освіти. 

Предмет  організація й проведення моніторингових досліджень якості 

освіти та освітніх послуг в контексті взаємодії зі стейкхолдерами. 

Даний спецкурс спрямований на розвиток ключових (математичної, 

соціальної, підприємницької, економічної, управлінської, цифрової, мовної), 

загальнопрофесійних (освітологічної, нормативно-правової, комунікативно-

ситуативної, інформаційно-аналітичної), професійних (фахових, предметних, 

посадових) компетентностей, зокрема, розвиток/набуття компетентностей в 

                                                           
2
 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 

 
3
 Освітня послуга - 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 
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проведенні моніторингових досліджень управлінської та/або власної 

професійної діяльності (як засобу рефлексивної діяльності) педагогічного 

працівника  ЗП(ПТ)О з урахуванням орієнтації їх на сучасні цілі освітнього 

процесу відповідно до державної освітньої політики, суспільних викликів, 

ключових стейкхолдерів.  

У результаті підвищення кваліфікації слухач має: 

Програмні результати навчання 

Знання і розуміння 

 

- сутності понять «якість освіти», «якість освітньої 

діяльності», «якість підвищення кваліфікації», «якість 

освітнього процесу», «якість освітніх послуг», 

«освітній моніторинг», «моніторинг якості освіти», 

«моніторинг якості підвищення кваліфікації» тощо; 

- напрямів застосування квалітології у площині 

дослідження якості освіти; 

- функцій, завдань, видів, особливостей моніторингу, 

зокрема моніторингу якості підвищення кваліфікації; 

- вимог до процедур здійснення моніторингу 

(критеріальність, кваліфікація експертів, 

процесуальність тощо) в практиці управління 

освітніми системами закладів освіти; 

- складників структурної моделі якості: критеріїв якості 

умов (освітнього середовища), процесу, результату й 

відповідних показників у системі оцінки якості освіти; 

критеріїв якості підвищення кваліфікації фахівців  

освітньої галузі,  

- Наукових підходів до моніторингових досліджень в 

системах оцінки якості освіти (у т.ч. підвищення 

кваліфікації фахівців професійної (професійно-

технічної) освіти) та освітніх послуг; 

- специфіки інформаційно–аналітичного забезпечення 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної (професійно-технічної) освіти. 

Розвинені вміння 

 

- самоосвітньої діяльності, спрямованої на розвиток 

професійної компетентності у сфері освітнього 

моніторингу, у т.ч. пошук та аналіз навчальної та 

науково-методичної літератури з проблем планування 

і організації моніторингу в закладах освіти 
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- застосування отриманих знань в процесі 

організаційно-педагогічного супроводу освітнього 

процесу у закладах освіти; 

- здійснення діагностичної, аналітичної, регуляційно-

корекційної діяльності в рамках єдиної системи 

моніторингу якості освіти (на рівні закладу освіти); 

- проектування моніторингових досліджень власної 

педагогічної та/або управлінської діяльності, в тому 

числі з використанням цифрових технологій. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

- людиноцентризм, цінність особистості; 

- готовність до змін, гнучкість, постійний професійний 

розвиток; 

- рефлексія професійного розвитку. 
 

Бюджет навчального часу становить 6 годин. 

Освітній процес здійснюється за такими формами: семінарські заняття 

(4  год.), самостійна робота (2 год.). 

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. 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ  

 

№ 
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Варіативний складник: 

Моніторинг якості освіти в контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами 

6 6 4 2 

1. Теоретичні аспекти проблеми 

моніторингу якості освіти 
2  2  

2. 
Організація моніторингових досліджень 

якості освіти та освітніх послуг у 

контексті взаємодії зі стейкхолдерами 

4  2 2 

 Разом 6 6 4 2 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ  

 

№ 

з\п 

Тема Вид 

заняття 

Години ПІБ викладача 

1. Теоретичні аспекти проблеми 

моніторингу якості освіти 

семінарське 

заняття 

2 Старший 

викладач 

Денисова А.В. 

2. Організація моніторингових 

досліджень якості освіти та 

освітніх послуг у контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами 

семінарське 

заняття 

2 Старший 

викладач 

Денисова А.В. 

3. Організація моніторингових 

досліджень якості освіти та 

освітніх послуг у контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами 

самостійна 

робота 

2 Старший 

викладач 

Денисова А.В. 
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ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИ  

Тема 1. Теоретичні аспекти проблеми моніторингу якості освіти 

Поняття «якість» як універсальна філософська категорія. Квалітологія – 

наука про якість створюваних людиною об'єктів і процесів. Спіралеподібний 

(взаємозворотній) процес розвитку системи освіти. Сучасні підходи до 

визначення категорії «якість освіти». Міжнародні програми з оцінки якості 

освіти. Основні аспекти оцінки якості освіти. Структурна модель якості освіти. 

Поняття «якість освітньої діяльності», «якість освітнього процесу», «якість 

освітніх послуг». Система забезпечення якості освіти в Україні. Система 

забезпечення якості в закладах освіти. Стратегія (політика) та процедури 

забезпечення якості освіти. Система та механізми забезпечення академічної 

доброчесності. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, 

педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-

педагогічних працівників, управлінської діяльності керівних працівників 

закладу освіти. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти. Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього 

середовища, універсального дизайну та розумного пристосування. Система 

зовнішнього забезпечення якості освіти: стандартизація, ліцензування освітньої 

діяльності, акредитація освітніх програм, інституційна акредитація, атестація та 

сертифікація педагогічних працівників, тощо. 

Визначення поняття «моніторинг» у науковому дискурсі. Історія розвитку 

моніторингу якості освіти. Напрямки досліджень в структурі комплексного 

моніторингу якості освіти. Моніторинг якості освіти: мета, завдання, зміст, 

об’єкти, суб’єкти, індикатори, процедури, форми, методи, класифікації, 

принципи, функції, особливості моніторингу і передумови його ефективності.  

Якість підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у 
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системі безперервної професійної (професійно-технічної)  освіти. Критерії 

якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної 

(професійно-технічної) освіти. Європейська базова рамка забезпечення якості 

професійної освіти і навчання. Специфіка моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти. Інформаційно-

аналітичне забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців професійної (професійно-технічної) освіти, його компонентний склад й 

змістове наповнення. 

Тема 2. Організація моніторингових досліджень якості освіти та освітніх 

послуг у контексті взаємодії зі стейкхолдерами 

Мета, завдання, напрями та інструментарій впливу стейкхолдерів на 

забезпечення якості освіти та освітніх послуг. Використання експертних оцінок 

у системі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців галузі 

професійної освіти. Етапи експертного оцінювання: добір експертів, 

формування експертних груп та інформаційне забезпечення їх роботи; 

безпосередньо оцінка об’єктів експертизи; аналіз, інтерпретація результатів та 

узагальнення висновків по експертизі. Індивідуальні та групові методи 

опитування експертів. Образ «ідеального» експерта, кількісно-якісний склад 

експертної групи: показники компетентності експертів. Опис критеріїв і 

показників моніторингу освітніх послуг при підвищенні кваліфікації фахівців 

професійної (професійно-технічної) освіти. Організація та проведення 

моніторингових досліджень якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної (професійно-технічної) освіти. Впровадження заходів з постійного 

моніторингу й оцінки потреб (очікувань) споживачів освітніх послуг, 

забезпечення безперервної можливості здобуття якісної освіти на усіх її рівнях, 

прийняття управлінських рішень на основі компромісного варіанту взаємодії зі 

стейкхолдерами. Принципи, структура алгоритм здійснення моніторингових 
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досліджень якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. Сутність 

етапів: цілепокладання і планування дослідження, добір інструментарію для 

проведення моніторингу, діяльнісний: проведення моніторингових досліджень, 

аналітичний, коригувально–інформативний.  

Можливості застосування кваліметричного інструментарію для 

моніторингу діяльності ЗП(ПТ)О. Використання цифрових технологій при 

проведенні моніторингових досліджень. 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Теоретичні аспекти проблеми моніторингу якості освіти (2 год.) 

Питання для обговорення 

1. Поняття «якість» як універсальна філософська категорія. Сучасні підходи 

до визначення категорії «якість освіти», структурна модель якості освіти. 

Поняття «якість освітньої діяльності», «якість освітнього процесу», «якість 

освітніх послуг». 

2. Система забезпечення якості в закладах освіти.  

3. Система зовнішнього забезпечення якості освіти: стандартизація, 

ліцензування освітньої діяльності, акредитація освітніх програм, 

інституційна акредитація, атестація та сертифікація педагогічних 

працівників, тощо. 

4. Визначення поняття «моніторинг» у науковому дискурсі. Моніторинг 

якості освіти: мета, завдання, зміст, об’єкти, суб’єкти, індикатори, 

процедури, форми, методи, класифікації, принципи, функції, особливості 

моніторингу і передумови його ефективності.  

5. Якість підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у 

системі безперервної професійної (професійно-технічної) освіти. Критерії 

якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної 

(професійно-технічної) освіти.  
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6. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) 

освіти, його компонентний склад й змістове наповнення. 

Теми доповідей 

1. Квалітологія – наука про якість створюваних людиною об'єктів і процесів. 

2. Міжнародні програми з оцінки якості освіти. 

3. Поняття «якість освітньої діяльності», «якість освітнього процесу», «якість 

освітніх послуг» у освітньому законодавстві. 

4. Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти.  

5. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності.  

6. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, педагогічної 

(науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково–педагогічних 

працівників, управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти. 

7. Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування. 

8. Історія розвитку моніторингу якості освіти. 

9. Європейська базова рамка забезпечення якості професійної освіти і 

навчання. 

10. Специфіка моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Питання і завдання для самоконтролю: 

1. Які з властивостей якості Вам відомі? Опишіть мету та завдання, напрями 

досліджень квалітології. 

2. Визначить і сформулюйте відмінності у поняттях «якість освітньої 

діяльності», «якість освітнього процесу», «якість освітніх послуг». 

Наведіть приклади з професійного досвіду, що ілюструють якість освітньої 

діяльності, якість освітнього процесу, якість освітніх послуг. 

3. Які міжнародні програми з оцінки якості освіти Вам відомі? 
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4. Складіть класифікаційну таблицю, яка ілюструє систему забезпечення 

якості в Україні. 

5. Побудуйте хронологічну стрічку розвитку моніторингу якості освіти. 

6. Складіть глосарій термінів моніторингу якості освіти.  

7. Окресліть основні положення Європейської базової рамки забезпечення 

якості професійної освіти і навчання. 

8. Сформулюйте критерії якості підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників професійної (професійно-технічної) освіти.  

9. Схарактеризуйте складники інформаційно-аналітичного забезпечення 

системи моніторингу якості. 

10. Опишіть механізми забезпечення академічної доброчесності у Вашому 

закладі. 

Тема 2. Організація моніторингових досліджень якості освіти та освітніх 

послуг у контексті взаємодії зі стейкхолдерами (2 год.) 

Питання для обговорення 

1. Мета, завдання, напрями та інструментарій впливу стейкхолдерів на 

забезпечення якості освіти та освітніх послуг.  

2. Використання експертних оцінок у системі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців галузі професійної освіти. 

3. Організація та проведення моніторингових досліджень якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти. 

4. Принципи, структура алгоритм здійснення моніторингових досліджень 

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

Теми доповідей 

1. Прийняття управлінських рішень на основі компромісного варіанту 

взаємодії зі стейкхолдерами. 
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2. Етапи експертного оцінювання: добір експертів, формування експертних 

груп та інформаційне забезпечення їх роботи; безпосередньо оцінка 

об’єктів експертизи; аналіз, інтерпретація результатів та узагальнення 

висновків по експертизі.  

3. Індивідуальні та групові методи опитування експертів. Образ «ідеального» 

експерта, кількісно–якісний склад експертної групи: показники 

компетентності експертів. 

4. Принципи, структура алгоритм здійснення моніторингових досліджень 

якості освіти та освітніх послуг. 

5. Можливості застосування кваліметричного інструментарію для 

моніторингу діяльності ЗП(ПТ)О. 

6. Використання цифрових технологій при проведенні моніторингових 

досліджень. 

Питання і завдання для самоконтролю: 

1. Мета, завдання, напрями та інструментарій впливу стейкхолдерів на 

забезпечення якості освіти та освітніх послуг. 

2. Надайте характеристику етапам експертного оцінювання: добір експертів, 

формування експертних груп та інформаційне забезпечення їх роботи; 

безпосередньо оцінка об’єктів експертизи; аналіз, інтерпретація результатів 

та узагальнення висновків по експертизі. 

3. Опишіть відмінності індивідуальних та групових методів опитування 

експертів.  

4. Схарактеризуйте критерії і показники моніторингу освітніх послуг при 

підвищенні кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) 

освіти.  

5. Надайте характеристику етапам моніторингових досліджень якості: 

цілепокладання і планування дослідження, добір інструментарію для 
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проведення моніторингу, діяльнісний: проведення моніторингових 

досліджень, аналітичний, коригувально-інформативний.  

6. Визначить можливі заходи з постійного моніторингу й оцінки потреб 

(очікувань) споживачів освітніх послуг.  

7. Опишіть механізм застосування кваліметричного інструментарію для 

моніторингу діяльності ЗП(ПТ)О. 

8. Визначить напрями використання цифрових технологій при проведенні 

моніторингових досліджень. 

9. Опишіть практичний досвід організації моніторингу у ЗП(ПТ)О та/або 

складіть орієнтовний план моніторингових досліджень якості освітніх 

послуг у ЗП(ПТ)О, урахувати можливі заходи з постійного моніторингу й 

оцінки потреб (очікувань) споживачів освітніх послуг. 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота – складник освітнього процесу, яка забезпечує 

індивідуалізацію розвитку ключових, професійних та загальнопрофесійних 

компетентностей слухачів упродовж курсів підвищення кваліфікації. 

Пропоновані до кожної теми спецкурсу питання і завдання для 

самоконтролю мають за мету мотивувати слухачів до здійснення самоосвітньої 

діяльності, спрямованої на розвиток професійної компетентності у сфері 

освітнього моніторингу, самооцінювання і самовдосконалення, розвинути 

вміння щодо:  

 застосування отриманих знань в процесі організаційно-педагогічного 

супроводу освітнього процесу у закладах освіти; 

 проектування моніторингових досліджень власної педагогічної та/або 

управлінської діяльності, в тому числі з використанням цифрових технологій. 
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Програмні результати навчання слухачів у межах опанування спецкурсу 

оцінюються на основі самооцінювання, оцінювання роботи на семінарських 

заняттях, спостереження як методу контролю. 

Критерії оцінювання роботи на семінарських заняттях (при обговоренні 

проблеми): усна відповідь на поставлене запитання; коментар з приводу 

проблематики заняття; активна участь в обговоренні. 

Діагностична карта результативності викладання спецкурсу  

№ Тема Оцінка рівня 

ознайомлення з 

проблематикою 

на початку 

спецкурсу 

Оцінка рівня 

ознайомлення з 

проблематикою 

рівня на  кінець 

спецкурсу 
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1. Теоретичні аспекти проблеми 

моніторингу якості освіти 

        

2. Організація моніторингових 

досліджень якості освіти та освітніх 

послуг у контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами 

        

3. Які нові знання, уміння, компетенції Ви отримали, поглибили, 

удосконалили? 

4. З якими труднощами зіткнулись під час опрацювання матеріалів спецкурсу? 

5. Ваші побажання щодо змістовних, процесуальних складників спецкурсу. 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС) 

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. 

Експертиза в освіті – це особливий спосіб вивчення інноваційних явищ і 

процесів в освіті, що має на меті виявлення в них потенціалу розвитку. 

Заклад освіти – юридична особа публічного чи приватного права, основним 

видом діяльності якої є освітня діяльність. 

Ініціатори моніторингу – суб’єкти, які ініціюють проведення моніторингу. 

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх 

реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з 

урахуванням їхніх потреб та можливостей. 

Кваліметрія − наукова дисципліна, яка вивчає методологію і проблематику 

комплексних кількісних оцінок якості будь–яких об’єктів: предметів або 

процесів. 

Квалітологія – це наука про якість.  Квалітологія освіти складається з теорії 

якості освіти, кваліметрії людини і освіти, теорії управління якістю освіти. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність. 

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 
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освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і 

причин відхилень від цілей. 

Об'єкти моніторингу – знеособлена інформація про учасників освітнього 

процесу, процеси, що відбуваються в системі освіти, характеристики її стану, 

освітні та управлінські процеси у закладах освіти, внутрішня система 

забезпечення якості освіти в закладах освіти (на локальному рівні), результати 

навчання здобувачів освіти, стан навчально–методичного, матеріально–

технічного, нормативно–правового, інформаційного, кадрового забезпечення 

освітньої діяльності. 

Образ «ідеального» експерта, який характеризується такими якостями, як 

креативність, еврістичність, інтуїція, передбачуваність, незалежність, 

всеобізнаність. 

Освітній процес – система науково–методичних і педагогічних заходів, 

спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її 

компетентностей. 

Освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на 

організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або 

неформальній освіті. 

Освітня послуга – 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. 

Педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність педагогічного 

(науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній 

та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток 
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особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних 

компетентностей. 

Педагогічна експертиза − комплексне вивчення особливостей і умов 

функціонування складових та елементів педагогічного впливу, педагогічної 

взаємодії, педагогічного процесу. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників П(ПТ)О − складна 

соціальна система, яка має на меті вдосконалення та розвиток професійно–

педагогічної компетентності шляхом опанування сучасних освітніх технологій, 

методик загальної та професійної педагогіки, психології, а також ознайомлення 

із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, прогресивними методами 

організації праці, необхідними для здійснення якісної підготовки 

кваліфікованих робітників. 

Результати навчання – 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. 

Система освіти – сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, 

кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів 

освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, 

органів управління у сфері освіти, а також нормативно–правових актів, що 

регулюють відносини між ними. 

Суб’єкт освітньої діяльності – фізична або юридична особа (заклад освіти, 

підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність. 

Суб’єкти моніторингу – суб’єкти, які проводять моніторинг (Міністерство 

освіти і науки України, органи управління освітою, державні органи, до сфери 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%EE%F0%E3%E0%ED%E8+%F3%EF%F0%E0%E2%EB#w224
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управління яких належать заклади освіти,  а також уповноважені ними установи 

та інші юридичні особи, міжнародні організації, організації, місцезнаходження 

яких зареєстровано в Україні, інші юридичні особи (за погодженням з МОН), 

Державна служба якості освіти України, її територіальні органи (у сфері 

дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти) 

заклад освіти, незалежно від порядкування, типу і форми власності, його 

засновник тощо).  

Універсальний дизайн у сфері освіти – дизайн предметів, навколишнього 

середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну 

придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи 

спеціального дизайну. 

Учасники моніторингового дослідження – суб’єкти, які залучаються до 

виконання робіт (завдань) моніторингу на етапі проведення дослідження.  

Якість – це динамічна система властивостей, що зумовлена змінами вимог 

споживачів, замовників, суспільства, таким чином зміна умов реорганізує і сам 

процес. 

Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим 

законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання 

освітніх послуг; 

Якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації 

освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та 

відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про 

надання освітніх послуг. 
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