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постановка проблеми. Якісна 
освіта є однією з необхідних умов успіш-
ного розвитку країни; як підкреслюється 
в основних положеннях ЮНЕСКО, форму-
вання освіченого й компетентного моло-
дого покоління є запорукою злагодженого 
сучасного цивілізованого суспільства. 

Якість вищої освіти в науковій площині 
досліджень із державного управління 
розглядається як відповідність реальних 
освітніх потреб усіх суб’єктів освітньої 
діяльності (студента, регіональної освіт-
ньої системи, держави) результатам їхньої 
взаємодії. Україна проголосила якість 
освіти національним пріоритетом і пере-
думовою національної безпеки держави, 
додержання міжнародних норм та вимог 
законодавства України щодо реалізації 
права громадян на освіту.

Якісна освіта є інструментом економіч-
ного зростання на шляху України до Євро-
пейського Союзу. У цьому контексті актуа-
лізується проблема освітнього моніторингу 
як особливої управлінської технології.

Моніторинг якості освіти є джерельною 
базою для оцінювання якості вищої освіти, 
а оцінювання є провідною функцією орга-
нів державного управління вищою освітою 
України [18, с. 14].

Проте слід зазначити, що розвиток 
моніторингу якості освіти на сучасному 
етапі дещо гальмується, насамперед, 

через: відсутність єдиної системи індика-
торів якості освіти; брак механізмів орі-
єнтації на потреби суспільства; недостат-
ність науково-інформаційного і кадрового 
забезпечення вищої професійної освіти 
та її інноваційної бази; уповільнений 
процес пошуку і становлення механізмів 
підвищення якості освіти. Це може стати 
реальною перешкодою на шляху широко-
масштабної інтеграції України в європей-
ський освітній простір.

Зниження якості навчання – надзви-
чайно серйозний сигнал, адже воно може 
зумовити невизнання європейською спіль-
нотою дипломів наших університетів, від-
повідно, відбудеться зниження мобільності 
студентів і випускників закладів вищої 
освіти України на європейському просторі.

актуальність теми статті посилюється 
високою конкуренцією на європейському 
та світовому ринках праці. Тому якість про-
фесійної підготовки конкурентоспромож-
них майбутніх фахівців у вищому навчаль-
ному заклад визначається результатами 
навчання, які повинні бути чіткими й одно-
значними, діагностично вимірюваними.

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питанням державного управ-
ління якістю вищої приділяли увагу зару-
біжні (П. Вервімп, Дж. Гордон, В. Куклін, 
М. Поташник, К. Росс та ін.) та українські 
дослідники (В. Зайчук, Р. Зуб’як, Р. Кучма, 
О. Мармаза, Н. Островерхова, С. Яблочні-
ков та ін.). Розробленню механізмів дер-
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жавного управління якістю вищої освіти 
присвятили наукові розвідки такі вчені, 
як: Т. Лукіна, М. Поташник, О. Родіонов, 
С. Свіжевська, Л. Сушенцева, С. Шев-
ченко та ін. 

Різні аспекти якості вищої освіти вивчали 
В. Бахрушин, Г. Кільова, В. Кісс, А. Пра-
дес, О. Присвітла та ін. Проблему оцінки 
розвитку вищого навчального закладу 
досліджували К. Адельман, Л. Волощук, 
О. Граничина, М. Терованесов, С. Трапи-
цин та ін. На оцінці якості розвитку ринку 
освітніх послуг в Україні акцентували 
О. Єлісєєва, Н. Островерхова, О. Панич, 
Т. Тарасенко та ін. 

Питання освітнього моніторингу вивчали 
І Аннєнкова, Н. Байдацька, І. Бойчук, 
С. Домбровська, Е. Гуцало, А. Майоров 
та ін. Особливості рейтингового оціню-
вання науково-педагогічної діяльності 
викладачів та якості університетської 
освіти й моделювання системи крите-
ріїв оцінки розвитку освіти розглядали 
в наукових працях С. Єрмак, В. Дрижак, 
В. Курило, О. Мєщанінов, А. Низков та ін.

У процесі формування державної полі-
тики у сфері вищої освіти в сучасних умо-
вах порівняно з недавніх часів проблема 
якості вищої освіти стала провідною. Фор-
мування умов для найповнішого задово-
лення потреб громадян у якісній вищій 
освіті, а економіки – в компетентних спе-
ціалістах, стає одним із головних завдань 
органів державного управління вищою 
освітою [19, с. 348].

мета статті – висвітлити сутність понять 
«моніторинг», «моніторинг якості освіти»; 
розкрити особливості моніторингу якості 
освіти як управлінської технології в кон-
тексті державного регулювання освітньої 
галузі України; окреслити моніторинговий 
інструментарій забезпечення якості вищої 
освіти в сучасних умовах.

виклад основного матеріалу. Одним 
із важливих показників якості освіти 
є задоволення студентів і випускників рів-
нем набутої освіти. Якісний рівень освіти 
дасть змогу випускникам закладів вищої 
освіти успішно реалізувати себе на сучас-
ному ринку праці.

Модернізація системи механізмів держав-
ного управління освітою насамперед перед-
бачає впровадження інституту вимірювання 

та оцінювання результатів діяльності освіт-
ньої галузі, створюючи національну систему 
моніторингу якості освіти, визначення ефек-
тивності управлінських рішень та їх впливу 
на якість освіти в Україні [8].

Згідно з «Методичними рекомендаці-
ями щодо розроблення стандартів вищої 
освіти» [15] інтегральна компетентність – 
узагальнений опис кваліфікаційного рівня, 
який виражає основні компетентністні 
характеристики рівня щодо навчання та/
або професійної діяльності; загальні ком-
петентності – універсальні компетентно-
сті, що не залежать від предметної області, 
але важливі для успішної подальшої про-
фесійної та соціальної діяльності здобу-
вача в різних галузях та для його осо-
бистісного розвитку; спеціальні (фахові, 
предметні) компетентності – компетентно-
сті, що залежать від предметної області, 
та є важливими для успішної професійної 
діяльності за певною спеціальністю. 

Результати навчання (програмні) – 
сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у про-
цесі навчання за певною освітньо-профе-
сійною, освітньо-науковою програмою, які 
можна ідентифікувати, кількісно оцінити 
та виміряти.

Якість освіти трактують як основний 
параметр освітнього менеджменту [2]. 
Забезпечення якісної освіти, зокрема 
вищої, є одним із головних завдань сьо-
годення, оскільки вища школа виступає 
керівним, системоутворювальним елемен-
том усієї системи освіти, оскільки саме 
вона визначає головну соціальну функцію 
підготовки людини як професіонала вищої 
кваліфікації і як представника вищої інте-
лектуальної думки суспільства.

Рейтинги, за якими різні агенції оціню-
ють якість освіти у світі, формуються на 
основі різноманітних показників, що під-
креслюють унікальність закладів вищої 
освіти і дозволяють споживачам обирати 
те, що їм більше до вподоби [4].

Створення й упровадження систем 
управління якістю професійної освіти 
у вітчизняних закладах вищої освіти від-
бувається відповідно до світових стандар-
тів, зокрема ISO 900:2000, в яких одним 
із засобів управління та елементів сис-
теми визначено моніторинг якості, який 



2019 р., № 1 (34) том 2

119

рекомендують розуміти як «відстеження, 
нагляд, спостереження; вимірювання або 
випробування через визначені часові 
інтервали з метою регулювання та управ-
ління процесами». Саме застосування 
моніторингу якості професійної підготовки 
дозволяє знайти оптимальні шляхи форму-
вання соціальних груп висококваліфікова-
них та конкурентоспроможних фахівців. 

Застосування моніторингу якості 
освіти та навчальних досягнень сту-
дентів у закладах вищої освіти активно 
досліджується Н. Байдацькою, І. Булах, 
Л. Кайдаловою, О. Локшиною та ін. У тео-
рії та практиці освіти існують різні підходи 
до такого моніторингу [3; 11]. Окремі 
вчені розглядають моніторинг як засіб 
удосконалення системи інформаційного 
забезпечення управління освітою (П. Ані-
сімов, А. Ковальов, Л. Майоров та ін.), 
інші – як метод підвищення стратегічного 
планування розвитку середньої й вищої 
професійної освіти (А. Галаган, А. Саве-
льєв, Л. Семушина), підкреслюють, що 
створення та повноцінна реалізація сис-
теми управління навчального процесом на 
засадах моніторингу забезпечує можли-
вість ефективно впливати на якість про-
фесійної підготовки фахівців [20.]. 

Науковцями визначено, що моніто-
ринг у своїй структурі поєднує три важ-
ливі управлінські компоненти: аналіз, 
оцінку та прогнозування процесів про-
фесійної підготовки. Без функціонування 
в навчальному закладі цих складників 
організація моніторингу неможлива. 

Основними завданнями моніторингу 
якості освіти професійної підготовки є: 

– розроблення комплексу показників, 
що забезпечують цілісне уявлення про 
стан процесу підготовки, про якісні і кіль-
кісні зміни в ньому; 

– систематизація інформації про стан 
і розвиток освітнього процесу зі спеціаль-
ності (напряму підготовки); 

– забезпечення постійного й наочного 
представлення інформації про процеси, 
що відбуваються в контексті формування 
обраної групи майбутніх фахівців; 

– інформаційне забезпечення аналізу 
й прогнозування стану й розвитку освіт-
нього процесу, вироблення відповідних 
управлінських рішень [5]. 

Оскільки моніторинг у системі професій-
ної освіти – це системна процедура, метою 
якої є не лише відстеження певного стану 
об’єкта, а з’ясування чинників, потрібних 
для його розвитку, для зміни ситуації, то 
контроль – це оцінка фактичних результа-
тів діяльності в різні інтервали часу. Кон-
троль виконує адміністративну функцію 
та покликаний установити відповідність 
(або невідповідність) етапів, методів або 
досягнутих результатів певним нормам 
і вимогам та внести відповідне рішення 
щодо цього. Контроль є одним із важли-
вих методів моніторингового дослідження. 

Щоб визначити кінцеві результати моні-
торингу якості професійної підготовки, 
необхідно орієнтуватися на основну мету 
освітнього процесу в закладах вищої 
освіти, яка сформульована в «Законі про 
вищу освіту» [9].

Принципами моніторингу вчені визнача-
ють: 1) об’єктивність – максимальне уник-
нення суб’єктивних оцінок, урахування 
позитивних і негативних результатів; 
2) валідність – відповідність пропонованих 
контрольних завдань змістові досліджува-
ного матеріалу, чіткість критеріїв виміру 
й оцінки, можливість підтвердження пози-
тивних і негативних результатів різними 
способами контролю; 3) надійність – ста-
лість результатів, які отримуються; 4) вра-
хування психолого-педагогічних особли-
востей, що передбачає диференціацію 
завдань; 5) систематичність – прове-
дення моніторингу в певній послідовності 
(етапність); 6) гуманістична спрямова-
ність – передбачає створення умов добро-
зичливості, довіри, поваги до особистості, 
позитивного емоційного клімату; 7) еко-
номічність – витрати не повинні переви-
щувати прибуток. Функції моніторингу: 
1) інформаційна; 2) пошуково-дослід-
ницька; 3) діагностична; 4) корекційна; 
5) прогностична. Усі функції моніторингу 
підпорядковуються загальній меті – під-
вищенню ефективності професійної підго-
товки майбутніх фахівців [21].

У практиці сучасних освітніх закладів 
широко застосовується для моніторингу 
якості професійної підготовки тестовий 
контроль і рейтинг. Це об’єктивні, прозорі 
й науково обґрунтовані методи кількісного 
представлення результатів діагностування. 
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Результати сформованості фахових 
компетенцій відповідно до галузевих стан-
дартів вищої освіти є одним із ключових 
моментів оцінки якості професійної під-
готовки. При цьому передбачається вдо-
сконалення освітніх технологій на основі 
постійної взаємодії викладача зі студен-
том. Показниками якості виступають очі-
кувані й вимірювані конкретні результати 
й досягнення студентів, які визначають, 
якими компетентностями володіє май-
бутній фахівець і які професійні функції 
та обов’язки він може виконувати після 
виконання освітньої програми.

Серед критеріїв визначення якості 
професійної підготовки майбутніх фахів-
ців називають здебільшого: постановку 
завдань роботи зі студентами в певних 
умовах; вибір змісту і методів впливу на 
них; витрачений час і зусилля викладача; 
зміну рівнів сформованості компонентів 
фахової компетентності майбутніх фахів-
ців. В основі вибору цих критеріїв – педа-
гогічна діагностика.

На думку Т. Лукіної, педагогічні вимі-
рювання (як самостійний напрям нау-
кових досліджень) – це «процес відо-
браження в числовому значенні певних 
досягнень або якостей особистості» 
[13, с. 22], їх можна розглядати «як прак-
тичну освітню діяльність, спрямовану 
на отримання об’єктивних оцінок рівня 
поточної та підсумкової підготовленості 
студентів», а головна мета педагогічних 
вимірювань полягає в отриманні чисель-
них еквівалентів прояву ознаки, що ціка-
вить дослідника або педагога.

Такий контроль складається з: пере-
вірки – виявлення рівня знань, умінь 
та навичок (сформованості компетентно-
стей); оцінки – вимірювання та умовного 
відображення рівня знань, умінь і навичок; 
обліку – фіксування результатів у вигляді 
оцінок. Оцінювання – це процес фор-
мування оцінки навчальних досягнень, 
у якому інтегруються й представляються 
в певній шкалі (шкалах) дані, отримані під 
час тестування, використання портфоліо, 
проведення іспитів, виконання практич-
них робіт, рейтингування їх результатів 
тощо [22].

Серед класифікацій видів педагогічного 
контролю вчені виокремлюють: 

− зовнішній контроль викладача за 
діяльністю студентів, взаємоконтроль 
студентів і самоконтроль (залежно від 
суб’єкта діяльності);

− попередній, поточний, рубіжний: 
тематичний, періодичний, підсумковий  
(із позиції місця й значення);

− індивідуальний, парний, груповий, 
фронтальний і комбінований контроль 
(з погляду його організації);

− усний, письмовий, тестовий, про-
грамований (комп’ютерне тестування)  
(за формою проведення) [17].

Ще одним видом моніторингу якості 
освіти є тестування. Педагогічна тесто-
логія – це прикладний розділ теоретич-
ної педагогіки, теорія одного з мето-
дів практичної педагогічної діяльності. 
Основні поняття педагогічної тестології – 
завдання, тест, тестування (педагогічне 
вимірювання) [17, с. 12].

Тестування як методичний засіб отри-
мало визнання в нашій країні і стало 
загальноприйнятою формою як вхідного, 
поточного, проміжного, так і підсумко-
вого контролю. Результати тестування 
після оброблення на комп’ютері представ-
ляються у формі сукупності стандартних 
статистичних показників, придатних для 
встановлення персонального рейтингу 
знань та порівняльних характеристик 
навчальної групи загалом. У педагогічних 
вимірах тестологія – це теоретико-мето-
дологічне і методичне обґрунтування про-
цесів розроблення й застосування педаго-
гічних тестів [7, с. 4].

Поняття «тест» тлумачиться як інстру-
мент, що складається із кваліметрично 
вивіреної системи, стандартизованої про-
цедури проведення і заздалегідь спроек-
тованої технології оброблення й аналізу 
результатів, призначений для вимірю-
вання якостей і властивостей особисто-
сті, зміна яких можлива у процесі систе-
матичного навчання [14, с. 14]; «система 
завдань специфічної форми, змісту, роз-
ташованих за зростанням складності, яка 
дає можливість виміряти рівень підготовки 
випробуваних і оцінити структуру їхніх 
знань» [1, с. 36].

Тестування розглядається як метод 
вимірювання певних властивостей осо-
бистості, спосіб визначення рівня знань 
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і умінь студентів за допомогою спеціаль-
них валідних тестових завдань [7, с. 4]. 
В. Звонніков визначає тестування як про-
цес застосування тестів, який є склад-
ником процесу оцінювання умінь, знань 
та навичок [10, с. 8].

Педагогічну діагностику показників 
проводять зазвичай засобами педаго-
гічного контролю, який складається з: 
перевірки – виявлення рівня сформова-
ності складників компетентності; оцінки – 
вимірювання та умовного відображення 
цього рівня у формі кількісної або якісної 
оцінки; обліку – фіксування результатів 
у вигляді зведених таблиць. Незаперечні 
переваги в організації цього процесу має 
комп’ютерне тестування якості професій-
ної підготовки майбутніх фахівців.

Нарощення якості – це те, що може 
посилити довіру до університету в суспіль-
стві, за умови, що механізми оцінки якості 
не девальвуються чиновницькою монопо-
лією та волюнтаризмом, а здійснюються 
в інтересах різних стейкхолдерів і осо-
бливо самих закладів вищої освіти [16].

висновки.
Таким чином, якість вищої залежить від 

чіткого, виваженого державного управ-
ління освітньою галуззю й ефективного 
менеджменту закладу вищої освіти, його 
чіткої та злагодженої роботи згідно з дер-
жавними стандартами й вимогами до змі-
сту освітніх послуг. Якість освіти перед-
бачає взаємопов’язаний комплекс, який 
включає чітке планування змісту, струк-
тури, процесів; діагностичний інстру-
ментарій; моніторингові заходи, оціню-
вання, акредитацію тощо. Якість вищої 
освіти забезпечується багатьма пара-
метрами, серед яких: якісний показник 
професорського складу, якість викла-
дання, стан матеріально-технічної бази, 
лабораторного обладнання освітнього 
закладу й фінансового забезпечення. 
Рейтингова система оцінювання сприяє 
чіткому й конкретному визначенню 
основних напрямів діяльності закладів 
вищої освіти, що підвищує їх ефектив-
ність, авторитет і конкурентоспромож-
ність на ринку освітніх послуг як в Укра-
їні, так і в європейському та світовому 
просторі освіти.
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Чирва а. м. образовательный мониторинг как инструмент государственного 
управления качеством высшего образования

В статье освещена сущность понятий «мониторинг», «мониторинг качества образо-
вания»; раскрыты особенности мониторинга качества образования как управленче-
ской технологии в контексте государственного регулирования образования Украины; 
подчеркнута необходимость разработки общих четких параметров измерения качества 
высшего образования; очерчен мониторинговый инструментарий обеспечения каче-
ства высшего образования в современных условиях.

Ключевые слова: высшее образование, государственная образовательная поли-
тика, государственное регулирование, мониторинг качества образования, мониторин-
говый инструментарий, образовательный мониторинг, параметры измерения качества 
высшего образования, управление качеством высшего образования.

Chyrva H. The educational monitoring as a tool of state management of the quality 
of higher education

The essence of the concepts of “monitoring”, “monitoring the quality of education” high-
lighted in the article; features of monitoring the quality of education as managerial technol-
ogy in the context of state regulation of the educational industry of Ukraine; stressed the 
need to develop common clear indicators for measuring the quality of higher education. The 
monitoring tool for ensuring the quality of higher education in modern conditions outlined.

Key words: higher education, state educational policy, state regulation, quality of edu-
cation monitoring, monitoring toolkit, educational monitoring, parameters for measuring 
the quality of higher education, quality management of higher education.


