
Моніторинг освітніх та 
управлінських процесів як 
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Моніторинг якості освіти 

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



 
   
  

 
  Моніторинг

  

 
  Контроль

  

 
  Сутність

  

 
  Інформаційна система, яка постійно 

поповнюється, що
  вказує на неперервність обстеження. 

  

 
  Інформація про стан об’єкта

  

 
  Завдання

  

 
  Коригування та прогнозування розвитку

  

 
  Діагностування та надання інформації про стан об’єкта

  

 
  Зміст

  

 
  Органічно пов'язаний з усіма функціями 

управління
  

 
  Самостійна функція управління

  

 
  Технологія

  

 
  Містить розробку апарата й технології 

вимірювання
  реального стану об’єкта

  

 
  Має апарарат і технологію вимірювання реального стану

  об’єкта
  

 
  Учасники

  

 
  Залучення колективу

  

 
  Одноосібно керівник

  



 Постанова КМУ від 25 серпня 2004р. №1095 
«Деякі питання запровадження зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»
 
Наказ МОН від 16 січня 2020 року №54 (зареєстровано в
Міністерстві юстиції 10 лютого 2020 року за № 154/34437)
«Про затвердження Порядку проведення моніторингу
якості освіти»
 
Положення про ВСЗЯО, Положення про внутрішній
моніторинг (на основі Типового положення)
 
 Програма моніторингових досліджень

Основа для 
проведення 
моніторинго 

вих 
досліджень 



Наказ МОН України 
від 16.01.2020 р. №54 
«Про затвердження 
Порядку проведення 
моніторингу якості 
освіти» П.3 Розділ 3

1

2

3

Внутрішній моніторинг проводять на рівні 
закладу освіти

Внутрішній моніторинг ініціюється та 
проводиться закладом освіти

Заклад освіти може визначати порядок 
проведення внутрішнього моніторингу



Моніторинг
Принципи Об'єкти Об'єкти Форми

систематичності та 
системності;
доцільності;
прозорості 
моніторингових процедур 
та відкритості;
безпеки персональних 
даних;
об’єктивності одержання
та аналізу інформації під 
час моніторингу;
відповідального 
ставлення до своєї 
діяльності суб’єктів, які 
беруть участь у  
моніторингу

результати 
запровадження 
освітніх змін, інновацій;
стан організації 
освітнього процесу в 
закладі освіти;
результати навчання та 
розвитку здобувачів 
освіти, формування їх 
компетентностей;
інші об’єкти, визначені 
у Програмі

 безпосереднє 
одержання інформації 
від учасників 
дослідження; 
опосередковане 
одержання інформації 
від учасників 
дослідження; 
одержання інформації 
без залучення 
учасників дослідження 

знеособлена інформація 
про учасників освітнього 
процесу;
освітні та управлінські 
процеси в закладі(ах) 
освіти;
різні види діяльності 
учасників освітнього 
процесу;
умови здійснення 
освітньої та управлінської 
діяльності;

 



Розроблено та затверджено 
Положення про 
моніторингові дослідження 
якості освіти

Чітко сформульовано мету, 
функції та основні напрями 
діяльності закладу

Провести педраду

Прийняти рішення про 
Порядок або Положення 
про проведення 
моніторингу

Послідовність управлінських дій



 1) заклади дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти;
 2) здобувачі загальної середньої освіти 
та позашкільної освіти;
 3) педагогічні працівники;
 4) батьки, інші законні представники 
здобувачів освіти.

Учасники моніторингу



1

Етапи моніторингу
планування та 

підготовка 
моніторингу 

розробка 
Програми

3

проведення 
дослідження 

4

збір та 
оброблення 
результатів 
моніторингу

52

1 6

аналіз та 
інтерпретація 
результатів 
моніторингу 

оприлюднення 
результатів 
моніторингу 

звіт та вироблення рекомендацій для вдосконалення досліджуваного явища



Методи 

опитування (анкетування, інтерв’ювання)

тестування

спостереження за освітнім процесом 

аналіз документації або вивчення документації

аналіз статистичних даних 



 - мета і завдання, 
 - суб’єкти, об’єкт(и), 
 - форми та методи, 
 - індикатори, 
 - умови, 
 - процедури, 
 - порядок визначення 
результатів моніторингу, 
- строки та форми
- узагальнення результатів, 
- оприлюднення результатів 

- додається графік проведення 
- розробляється на основі 
науково обґрунтованої 
методології з урахуванням 
вікових особливостей учасників 
моніторингу
-проводиться в терміни, 
визначені у Програмі
- проводиться державною 
мовою

Програма:











Суб’єкти моніторингу 
забезпечують:

інформування 
учасників щодо 
вимог 
проведення 
моніторингу

виконання 
учасниками 
дослідження 
завдань,
розроблених 
згідно з 
Програмою

дотримання 
етичних правил 
поведінки під 
час проведення 
моніторингу

безпечні умови 
для всіх 
учасників 
дослідження 
під час його 
проведення

організацію 
безкоштовної 
медичної 
допомоги за 
місцем 
проведення 
моніторингу 



 мета 
дослідження

 

1

методологічні 
основи 

проведення 

2

 результати аналізу 
за підсумками 

проведення 
моніторингу

 

3

висновки та 
рекомендації

4

зазначаються у звіті, який готує суб’єкт моніторингу

Результати моніторингуМоже містити 
таблиці, діаграми, 
графіки та інші 
форми 
узагальнення 
інформації



Самооцінювання – це процедура, 
яка дозволяє системно вивчати й 
оцінювати діяльність щодо 
вирішення завдань безперервного 
вдосконалення якості. 

 передбачає два етапи у своїй процедурі – вивчення й оцінювання 
 



Послідовність управлінських дій

Видати наказ про 
проведення 
самооцінювання

Затвердити 
склад робочої 
групи по 
кожному 
напряму

Провести 
оцінювання 
(зафіксувати 
результати та 
напрацювати 
рекомендації)

Обговорити 
результати на 
засіданні 
педагогічної 
ради

Видати наказ про 
підсумки 
самооцінювання

Ухвалити управлінські рішення та врахувати результати самооцінювання 
у Стратегії розвитку закладу освіти та річному плані роботи школи







https://dnz73.edu.vn.ua/vnutrishnya_systema_zabezpech_yakosti_osvitb_zdo.html
 

http://school51.edu.kh.ua/  
 

http://surl.li/ctjfb
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