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ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК

ВИШД OCBITA УКРА1НИ 

У KOHTEKCTI1НТЕГРАЦЙ 

ДО еВРОПЕЙСЬКОГО о с в и н ь о го  

ПРОСТОРУ

Додаток 3, том III (10), 2008 р.

Тематичш рубрики випуску:

Управлжня якютю освгги: стандартизац!я та шновац|'йнють

I .о/юнський процес i перспективи розвитку вищо? ocbi'th в VicpaTHi, Geponi та с в т  

I )(;ихолопчн1 та орган1зац1йн1 умови запровадження европейських стандарлв вищо) 

ионии в УкраУ

Минпоринг якосп освп'и: засоби, технолог» та перспективи 

(умений освггшй менеджмент: економ1чж, орган1защйн1 та психолопчж засоби реа- 

III ищи в УкраУ, Seponi та ceiTi
llnmiiii засоби навчання: проблеми впровадження та стандартизацв



В щ а  oceira У к р а ш  у  контекст! /нтеграцИ д о  европейського освт ього  простору

Укоршене з! шшьних pokib уявлення про те, що модель може бути лише математичною, 

е глибоко помилковим. Модель може бути сформульована i природною мовою" [2,169].

Розглянемо експертизу як cnoci6 сощального прогнозування. Особливим спосо

бом прогнозування е экспертиза. В педагопчному проектування вона застосовуеться 

не лише для вир1шення завдань прогнозного обГрунгування, але i всюди, де дово

диться займатися питаниями з низьким денем визначеносп параметр1в, яю пщляга- 

ють вивченню. Педагопчний проект щддаеться експертиз1 nip час yciei його розробки 
та здшснення,

Анатпз праць i3 проблеми моделювання та управления навчально-виховною 

дяльжстю у вищих навчальних закладах розкривае пр!оритетну роль прогнозування в 

дяльност! як професорсько-викладацького складу, так i в дяльносп адмшгстрацн. 

1снуюч|' види та запропоноваш форми складання софально-педагопчного прогнозу 

доводять, що вён не став педагопчною технолопею, що зумовлюе необхщнють пошу- 

ку рацюнальних пщходв до використання традищйних i нових методе прогнозування 
результате педагопчноё дяльносп як однёеГ умови п удосконалення.
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У П Р А В Л 1 Н Н Я  С И С Т Е М О Ю  О С В 1 Т И

I I  спит: йдеться про освттшй мошторинг, як педагопчну категорию, розглянуто
1чпт, функцИ, етапи. Охарактеризовано оцшювання та його основш  типи, проа- 

tohkm m to взаем озв’язок монггорингу та оцтювання, одш е!з управл'тських функц1й.
слова: мошторинг, о с в Ы й  мошторинг, психолого-педагопчний мошторинг, 

щцтншшм, типи оцтювання.

/I (л.нье рассмот рено образовательный мониторинг, как педагогическую  кате- 
щ ш м, B io  уровни, функции, этапы. Охарактеризовано оценивание и  его основные

п(юанализирована взаим освязь мониторинга и оценивания, одной и з управ- 
цщчтжих функций. Ключевые слова: мониторинг, образовательный мониторинг, 
цт оп< к о-педа: огический мониторинг, оценивание, типы оценивания.

Urn article tells about the educational monitoring as a pedagogical category; its lev- 

Kb, /unctions and stages are investigated. The description of the estimating as one of the 

ЦШшцонюп1 functions and its basic types is given according to the analysis of monitoring 

0П1 mtimating correlation. Key words: monitoring, educational monitoring, psychological 

mmlloinig, pedagogical monitoring, estimating, types of estimating.

Оошжми десятилггтями можто’ринг та оцжювання набули широкого визнання й 

Мииоди! с градищйним жструментом управлжсько! дяльност! в багатьох кра!нах св!ту.

11оняття “мониторинг” прийшло в педагопку з екологн та соцюлогн. В еколоп! мон!- 

Ш|1И111 це безперервне слщкування за станом довк'шля з метою попередження неба- 

•М1И» шдхилень по важливим параметрам. В социологи монггоринг -  це визначення 

имишикш илькосл показниш, що вщображають стан сощального середовишд 5, С.50.
Меюдики монггорингу вперше стали застосовуватися в практищ природничих наук 

|Ц|ун1(|.шавство, бюлопя, зоолопя, еколопя, метеоролопя, медицина тощо). Шзжше 

м|ш|м пикористання технолопй мониторингу надзвичайно розширилася i напрацьоваж 

нЬИ"Ди перейшли до жших наук: соц'юлоги, економйси, политологи, теори управл'жня.

Ф ШИШКАМ. I., ПЕТРУЧЕНЯ Г. Г., 2008. 61



Оприлюднення даних монпгорингу й особливо ощнювання стратепй програм 

проектш сприяе формуванню “зворотно! реакщГ' б)знесу, громадсысосп, яю мають 

змогу висловити власну позищю ЩОДО результативносп програмовано! дальности 
урядових структур Р13НИХ piBHiB 8 , С .З .

0 св1тн1й монггоринг -  це система оргашзацн збирання, збещгання, опрацюван- 
ня I розповсюдження шформац» про дяльшсть педагопчно! системи, яка забезпечуе 

безперервне слщкування за и станом i прогнозування iii розвитку 1 , С.43

Осв!тн1й мониторинг -  категор/я педагопчна, осктьки вш не контролюе загальж 

положения теорн шформацй, а перекладае 1х на мову педагопки та психолог» 4 , 

_ 2 0  ■ Педагоги-теоретики розкривають i конкретизують положения теорп шформа- 

щ| засобами науки, а педагоги-практики реашують монпоринг в практична фяль- 

HOCTi, вир(шуючи иого завдання. Будь-який складний об'ект в наш час, яким е i ocbit- 

н,и монпоринг, може розглядатися лише з позица системного ш даду. Слщ врахову- 
вати, що ця система функцюнуе в дяльностг

Огляд реально! картини формування i функцюнування освггнього монпорингу 

дозволяе в рамках системного уявлення про нього вщокремити piBHi, iepapm  яких 
представлена в такому виглядг

1. Внутр1шньошктьний щвень. На цьому pieHi освинШ мониторинг фжсуеться у вигля- 

Д| загального системного уявлення про дяльшсть школи (системи) по досягненню 

поставлено! мети, а також про дальнгсть кожного вихованця. Кр!м того на цьому pieni 
В1дпрацьовуеться проективна шформодя та Ыструментарм.

2. Мун1ципальний р!вень. Тут формуються уявлення про щяльнють мунщипально! сис

теми осв!ти в цшому i » елементах в пощвнянж один з одним, з урахуванням специ- 

ф1Чних функщи кожного елемента (лад, коледж!...). Виробляеться прогноз про роз- 
виток системи освни на щи територн взагаль

3. Репональний ртень. На цьому piBHi освггжй мониторинг ф!ксуе уявлення про дшль- 

Н1сть репональнш системи осв!ти в цшому i н елементах в пор!внянн! один з одним,а 
також з урахуванням специф|‘чних функщй шкш р1зного типу.

4. Державний р!вень. Розвертаеться уявлення про дяльшсть державно! системи освн 
ти I вщпрацьовуеться прогноз за аналопею з репональним щвнем.

Розглянемо освггн!й монпоринг за характеристиками системи, тобто за змютом, 

функщями, структурою 2, С. 132. Змют освггнього монпорингу е педагопчною жтер- 

претащею жформаци про фяльнють педагопчно! системи. Виходячи з цього, пере- 
кладемо загапьш положения в педагопчш критер!!:

- Джерела жформаци. Виходячи з того, що об'ектом спостереження е той, хто навчаеть- 

ся, то bih I мае бути основним джерелом шформацн. На кожному piBHi отримана щфор- 

мащя узагальнюеться, i тощ в poni джерела виступае трупа, освгтй заклад, репон.

- Опрацювання щформацн. Вщбуваеться на кожному piBHi, з урахуванням його специ- 
ф|ки, для отримання узагальнення та анал1зу.

- Збершання шформаци. На кожному piBHi збергаеться необхщна 1нформащя для 
пор1вняльного анал!зу i проектування.

Вища освгта Укршни у контекст! штеграцИ до европейского освкнього простору
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Управлшня якютю осв'пи: стандартизация та тноващшсть

рЫинисюдження жформаци. Приймають жформадю eci piBHi, кожний за cboi'mh 

Ши|||ими.
1||ункцй освпнього монпорингу на кожному piBHi набувають специф|чних характе-

В
1Ик. Сфукгура освггнього мониторингу визначаеться функдями його елеменпв. Вона 

|)|Н1Ж11С зв'язок М1Ж елементами монпорингу на кожному piBHi його формування. 

(Нрумура жформаци про того, хто навчаеться скпадаеться з двох частин. пси- 

0ИИИ |ккшигок та засвоення 3 MicTy осв!ти. Ui частини також можна включити до 

Ярщшрисгик ocatTHix систем ecix piBHiB. Розглянемо детальнее внугршкшьний 

шцин, Ц|н складний за своею структурою i також мае илька piBHiB. Перший ртвень 

Mwiit. нихованц'ю, тих, кого в'|дсл'|дковують. Другим -  р'юень педагога, психолога 

H iiiii ина/пзу жформаци -  виявити порушення в розвитку особистосн, прийняти 
Муинши про побудову корекдйних заходе, проанагйзувати особливосп взаемов|дно- 

ЕГнлдигог-вихованець). Третей двень -  пщсумковий. Виведення жформаци в най- 

Миын уаагальненому вигляд, щоб на нй ocHoei скласти pinicHy уяву про яюсть осви- 

IIMi нихонного процесу.
I) дамках внущшньошкшьного р1вня освпнього монпорингу проводиться виявлення 

I мц)ннтання проведених педагопчних дй. При цьому забезпечуеться зворотнм зв язок, 

Мф(чип> про пщпорядкованють фактичних результата дяльносп педагопчно! системи и 

|1куш1й метт. Те, що юнцева мета не завжди сшвпадае з поставленою (в ты чи imum м р) 

пжуидя звичайна, але и не завжди враховуюгъ практичн'1 прадвники о св т.
Задача полягае саме в тому, щоб правильно розрахувати CTyniHb, напрям i при

чини шдхилень. Ui вщхилення викликаш впливом на педагопчну систему р'вних зов- 
НЙ1ИИХ i внутршш1Х факп^в 3, С .112 . Монпоринг саме i пов'язаний з виявленням i 
1*и ушиваниям впливнз фактор!В зовншжього середовищата BHyrpimHix фактодв само! 

нндиопчио! системи.
Сугнють п'щходу до розгляду педагопчного монпорингу можна визначити в 

цр>сн таких аспект‘!в: содально] сутносп, педагопчно! приналежносп i системно- 

fllmiwiiciioro способу його розгляду. Содальна сушсть освпнього монпорингу визна- 

•ыг,м>сн тим, що вж слугуе головним засобом контролю i урахування передач! сод- 

вжжнго досвщу молодим поколжням.
Психолого-педагопчний монпоринг за О.М.Майоровим це система жформадй- 

нию супроводження навчально-виховного процесу 6 , С .192. Вж потдбен для отри- 

миния жформаци про вихованця (на першому piBHi). Ця жформадя лежить в облает! 

„нуфпинього, таемного i вноситься до особливостей псих!чноТ оргажзацн людини, 

1жиииаючи на процес набуття нею життево! компетентность
На ocHOBi отриманих результата формуеться прогноз ycniiuHOcri дяльносп 

иихонанця, що дозволяв оптимальним шляхом вибудувати навчально-виховну страте- 
i |Н I для саморозвитку конкретного вихованця або групи в цшому.

Егапи створення систем моннорингу 7, С.96 :
1 -  визначення мети та провщних завдань;

2  -  конкретизадя завдання;
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Виищ  осваа Украти у контекстi мтеграцИ д о  европейського осв 'пнього простору

3 -  створення робочого проекту;
4 -  nepeaipxa завдань;
5 -  створення жструментарто;
6 -  проведения дослщжень;
7 -  обробка результата;
8 -  первюний анал1з результатте;
9 -  обговорення (валдаащя);
10 -  подготовка заключного документа;
11 -  використання результата практично! д!яльност).
Поруч з мониторингом невщдшьним, але 1ндивщуально специф|'чним складником 

розроблення та впровадження oceiTHix систем виступае оцжювання. Призначення як 
монборингу, так i оцжювання полягае в тому, щоб упливати на прийняття р1шень.

Оцжювання -  управл'жська функц1я, яку застосовують перюдично та селективно 

за потреби здйснити незалежну, системну й об’ективну перевгрку стану процесу 
щодо досягнення чи вщхилення вщ оч!куваних результата. Оцжювання не одноразо- 

вий захщ, проте здмснюеться в Mipy необхщносл у вщповщь на потребу глибшого та 

масштабншого анаш у взаемозв’язку мЬк проблемами та запитами цшьово! групи, на 

задоволення яко! спрямована дояльнють орган!зац!!, результативнють та ефешвнють 

використання наявних ресурс!в тощо 8, С. 14.
Проьчжне оцжювання (ex-mid) здйснюеться в процес'1 функцюнування освиньо! 

системи, i йога мета -  визначити р!гень досягнення поставлених цшей (оч(куваних 

результате) та чинниюв, що сприяють (заважають) I  усшшшй реап!зац!Т.
Пщсумкове оцжювання (ex-post) -  зджснюеться на заключному eTani монгго- 

рингу i мае на мед визначити р1вень йога впливу або наслщки, та вивчити позитивний 

i негативний досвщ для уникнення помилок у майбутньому. Це оцжювання стосуеть- 

ся питания про загальну ефективн1сть освпньо! системи, i зокрема якосп знань.

Бидшяють п’ять основних тип!в оцжювання залежно вщ завдання, яке спить 

перед тим, хто здшснюватиме оцжювання.

1. Оцжювання послщовност! д1й/заход!в:
- дае концептуальж вщповщ! на питанж про лопчну побудову системи (лопчний взае- 

мозв’язок M i* причинами й наслщками).

- дае концептуальна в!дпов1Д) на питания щодо операцшно! лопки та послщовност дм 
у !! рамках.

2. Попередне оцжювання стратега фяльносп. Воно допомагае зрозумгги, як 

взаемодють складов!, як M i* собою, так i Mix ресурсами, необхщними на виконання 

завдань. Таке ощнювання допомагае вщповюти на запитання типу: чи достатньо люд- 

ських pecypciB вщповщно! квал1фжац'|!, необхщних для виконання складних освгшх 

завдань? Чи своечасно будуть надаш ф!нансов!, техн!чн! й !нш1 засоби для виршення 

завдань тощо.

3. Оцжювання процесу реал!зац|7 -  дае детальну жформацяо про короткотермн 

Hoai результата та доповнюе зворотнм зв'язок i тому допомагае кер!вництву.

Л
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3 -  створення робочого проекту;
4 -  nepeeipxa завдань;
5 -  створення жструментарт;
6  ~  проведения дослщжень;
7 -  обробка результате;
8  -  первюний анал1з результата;
9 -  обговорення (вап(д1защя);
1 0  -  пщготовка заключного документа;

11 -  використання результата практично! щяльносп
Поруч з можторингом невщдшьним, але !ндивщуапьно спещфчним складником 

розроблення та впровадження осв1тжх систем виступае ощнювання. Призначення як 

мошторингу, так i ощнювання полягае в тому, щоб упливати на прийнятгя ршень.

Ощнювання управлшська функщя, яку застосовують перюдично та селективно 

за потреби здиснити незалежну, системну й об’ективну nepeeipicy стану пронесу 

щодо досягнення чи вщхилення вщ оШкуваних результата. Ощнювання не одноразо- 

вии захщ, проте зщйснюеться в Mipy необхщносп у вщповщь на потребу глибшого та 

масштабнииого анализу взаемозв’язку м!ж проблемами та запитами щльово! групи на 

задоволення яко: спрямована Д1яльн1сть оргаШзацп, результативнють та ефективн1сть 
використання наявних pecypcie тощо 8 , С. 14.

Пром'1жне ощнювання (ex-mid) зщйснюеться в процей функщонування освнньо! 

системи, I иого мета -  визначити р1вень досягнення поставлених шлей (оч1куваних 
результапв) та чинниюв, що сприяють (заважають) П устшШй реал(зацн

Пщсумкове ошнювання (ex-post) -  зшйснюеться на заключному етап! моншо- 
рингу i мае на меп визначити р!вень йога впливу або наслщки, та вивчити позитивний 

I негативнии досвщ для уникнення помилок у майбугньому. Це ошнювання стосуеть- 

ся питания про загальну ефективнють освггньо! системи, i зокрема якосп знань.

Видшяють п’ять основних тишв ошнювання залежно вщ заедания, яке снять 
перед тим, хто зщйснюватиме ошнювання.

1. Ощнювання послщовносп дш/заход1в:

- дае концетуальж вщповщ! на питанШ про лопчну побудову системи (лопчний взае- 
мозв язок м1ж причинами й наслщками).

- дае концептуальн! шдповдо на питания щодо операщйно! лолки та послщовносп Шй 
у п рамках.

2. Попередне ощнювання стратеги дальность Воно допомагае зрозумси, як 

взаемодиоть складов!, як м!ж собою, так i м!ж ресурсами, необхщними на виконання 

завдань. Таке ощнювання допомагае вщповюти на залитання типу: чи достатньо люд- 

ських ресурсе вщповщно? квал1фжацп, необхщних для виконання складних о св тш

завдань. Чи своечасно будугь надаШ фжансовь гехШчн! й iHuii засоби для вирииення 
ззвдэнь тощо.

3. Ощнювання процесу реалващТ -  дае детальну жформащю про короткотермь 
нов1 результата та доповнюе зворотнж зв'язок i тому допомагае кер!вництву.
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4 ицшнтання шляхом дослщження окремих ситуащй (case study) -  допомагае 
и на конкретних прикладах через вивчення вдалого й невдалого досвщу, щоби 

| подтип* г.и|уацжх повторювати р!шення або, навпаки, одразу шукати iHiui.

б Meia-ощнювання покликане об’еднати результата кшькох названих вище ощ- 

Щимиь ыосовно певно! тематики. При цьому, використовуючи загальш критерн та 

М|ЦВ1чи |и.щоман1ТН1 даш, роблять висновок щодо надшносл та щевосл отриманих 
^мущатж. |8 , С.18].

Зиачиий досвщ, накопичений наукою i практикою з ощнки i виwipy окремих сто- 

Э *  нидш (ч 1чно1 Д!Йсност1, юнування цших наукових шкш, штереси яких лежать в 

it цплробки методологи мошторингу та оц1нки освпшх систем, в даний час ще 

Hi гфирмуианся в самослйний загапьновизнаний науковий напрям, що володое мето- 

^МИиИним апаратом дослщження. Це зменшуе можливосл щагностики i корекцЛ 

* Ни и "л.жтнього процесу, можливосл зщйснення монггорингових дослщжень, спос- 

йцилючи, динамита научуваносл та вихованосл. У статт! вжито спробу визначити 

глруюуру та етапи осв'ггнього монпорингу та ощнки яюстю ocsira. У розроб- 

^  млшдолопчного апарату мошторингових дослщжень, забезпеченш пщготовки 

фйк1йц1п i вщповщних структур монггорингово! д1яльносл вбачаються важлив1 шляхи 

|Цц*ищши1я ефективносл управлшня як1стю осв!ти та збшьшення конкурентоспро- 
Mimiitx.ii впчизняно! шюльно! системи.
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