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МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЗВО УКРАЇНИ 
 

В статті розглядається розвиток моніторингових досліджень у  найпопулярніших закладах вищої освіти України. 

Проведений ґрунтовний аналіз робіт вчених та науковців, які досліджували застосування, проблеми якості 

освітнього моніторингу, а також питання присвячені модернізації освіти.  Проаналізована мета створення кожного 

відділу і центру при університетах.  Проведені дослідження завдань та функцій кожного з відділу та центра 

моніторингу закладів вищої освіти України. З’ясовано, що слугує об’єктом кожного відділу моніторингу українських 

університетів. Аргументовано головну мету моніторингу навчальних досягнення – поліпшення стану підготовки 

студентів вищих навчальних закладів шляхом його визначення і цілеспрямованого корегування. Затверджені 

законодавчо центри та відділи моніторингу якості освіти дозволять досліджувати, аналізувати напрямки 

підготовки, розвитку вищої освіти та кваліфікованих випускників. 
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Постановка проблеми. Стрімкий курс роз-

витку української освіти у європейському на-

прямку призводить до новацій та нововведень. 

Змін зазнала і вища освіта України. Доказом 

цього є оновлення законодавства України: 

Закон України «Про вищу освіту» 2014 року, 

який постійно оновлюється, Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, затверджена Указом Президента 

України 25 червня 2013 року № 344/2013 та 

інші. Відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», 15 квітня 2015 року було створено 

новий контролюючий орган «Національна 

агенція із забезпечення якості вищої освіти», як 

постійно діючий колегіальний орган.  

Дані документи орієнтують на зміни в освіті, 

вихованні та розвиток суспільства. Серед еле-

ментів, яким пророкують зміни, є процес моні-

торингу якості освіти. З розвитком науки по-

няття «моніторинг» так і не набуло свого точ-

ного тлумачення, але це не стає перепоною 

використання його в різних сферах науково-

практичної діяльності людини.   

«Моніторинг» (від англ. monitoring – конт-

роль, відстеження) – це і форма дослідження і 

спосіб забезпечення сфери управління своєчас-

ною та якісною інформацією. У педагогічній лі-

тературі термін «моніторинг» вживають у значен-

ні відстеження результативності навчально-ви-

ховного процесу (моніторинг навчальних досяг-

нень учнів); інколи під ним розуміють звичайний 

педагогічний контроль (моніторинг успішності 

учнів з предмету); частіше його використовують 

для вивчення певних параметрів функціонування 

системи освіти чи окремих її елементів або 

суб'єктів освітнього процесу (моніторинг якості 

підготовки фахівців з певної спеціальності, моні-

торинг матеріально-технічного забезпечення нав-

чальних закладів, стану здоров'я учнів тощо). То-

му моніторинг має статус дослід-ження, а не емпі-

ричного збирання інформації про певні характе-

ристики та властивості освітньої системи. [11, 

c.13] 

Аналіз актуальних досліджень. Досліджен-

ням розвитку, впровадження, використання моні-

торингу займалось багато науковців та вчених. Ко-

жен розглядав різні аспекти з різних сторін.  Прак-

тичним застосуванням освітнього моніторингу зай-

малися В.І. Байденко, В.Г. Вікторов, 

В.В. Вербець, П.В. Дмитренко, Т.Ф. Єсенкова, 

В.О. Кальней, О.М. Касьянова, Г.А. Лісьєв, 

О.І. Локшина, Т.О. Лукіна, О.І. Ляшенко, 

А.Н. Майоров, Т. Невілл Послтвейт, 

О.О. Островерх, О.О. Патрикєєва, А.І. Субетто, 

А.І. Севрук, А. Тайджнман, Д. Уілмс, 

С.Є. Шишов, Р.С. Яков. 

Також можна виділити ряд наукових робіт 

В.П. Андрущенка, І.А. Зязюна, К.М. Левківського, 

В.І. Лугового, В.К. Майбороди, С.О. Сисоєвої, 

С.М. Яреми, М. Б. Челишкової та ін., які були 

присвячені модернізації освіти [1, 2, 7, 12, 13, 14, 15].  

Проблемами моніторингу якості вищої 

освіти займались Я.Я. Болюбаш, О.В. Глузман, 

Г.О. Козлакова, О.П. Мещанінова, Н.Г. Ничкало, 

Л.О. Кухар та ін. 

Проаналізувавши роботи різних вчених та 

науковців можна зробити висновок, що 

моніторинговими дослідженнями у закладах 

вищої освіти України майже не  приділяється 

уваги.  
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Мета статті – висвітлити розвиток 

моніторингових досліджень у закладах вищої 

освіти України та дослідити їх завдання.   

Головна мета моніторингу навчальних 

досягнень – поліпшення стану підготовки 

студентів вищих навчальних закладів шляхом його 

визначення і цілеспрямованого корегування [4]. 

У НТУУ “Київський політехнічний інститут” 

в 2005 році було створено Інститут моніторин-

гу якості освіти. Інститут є базовим навчально-

науковим структурним підрозділом КПІ ім. 

Ігоря Сікорського з питань незалежного 

моніторингу якості підготовки фахівців.  

В основу завдань інституту покладено: 

 створення спільно з профільними кафедра-

ми та департаментом навчальної роботи НТУУ 

“КПІ” науково-методичних засад та технологій 

моніторингу якості вищої освіти;  

 організацію та проведення систематичного 

незалежного моніторингу якості підготовки фа-

хівців у НТУУ “КПІ” та формування на цій основі 

рекомендацій щодо покращення усіх складо-вих 

навчального процесу; 

 організацію та проведення систематично-

го ректорського контролю залишкових знань; 

 інформаційну підтримку самоаналізу 

діяльності НТУУ “КПІ” з питань якості освіти 

при підготовці до процедур зовнішнього 

контролю (атестації, акредитації тощо) [8]. 

В Національному педагогічному університеті 

імені М.П. Драгоманова (наказ № 273 від 14 

жовтня 2005 року) було створено Науково-

методичний центр моніторингу якості освіти, 

як структурний підрозділ університету. У лю-

тому 2012 р. рішенням Вченої ради універси-

тету НМЦМЯО було перейменовано на Центр 

моніторингу якості освіти (23 лютого 2012 р., 

протокол № 7).  

Основними завданнями Центру 

моніторингу якості освіти є: 

 організація і методичне керівництво всі-

ма видами робіт, пов’язаними з моніторингом 

якості освіти в університеті; 

 розроблення методики моніторингу з 

забезпечення якості освіти; 

 спостереження за навчальним процесом; 

 розроблення інструментарію для 

здійснення моніторингу; 

 соціальний моніторинг; 

 координація та підтримка системи 

рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників та структурних 

підрозділів університету; 

 проектування на основі матеріалів моні-

торингу системи управління якістю освіти для 

удосконалення освітнього процесу в 

університеті [20]. 

На базі університету КНУБА Київський 

національний університет будівництва i 

архітектури у 2013 році було створено відділ 

моніторингу якості підготовки фахівців. Мета 

створення даного відділу полягала у здійсненні 

цілеспрямованого моніторингу якості послуг і 

навчальних досягнень студентів, впровадження 

університетської системи менеджменту якості 

та для своєчасного виконання корегуючих дій, 

спрямованих на підвищення якості підготовки 

фахівців відповідно до сучасних потреб  суспіль-

ства. Відділ моніторингу якості підготовки фа-

хівців є самостійним структурним підрозділом 

КНУБА, який підпорядковується проректору з 

навчально-методичної роботи. 

Основні завдання та функції відділу: 

 проведення анкетування студентів з метою 

визначення якості отриманих освітніх послуг; 

 аналіз звітних показників якості підготов-

ки фахівців  на факультетах при проведенні 

контрольних зрізів як кафедрами, так і незалеж-

ними експертами; 

 аналіз міграційних потоків абітурієнтів за 

результатами вступної кампанії в КНУБА; 

 надання консультативної та науково-мето-

дичної допомоги з питань якості підготовки фа-

хівців учасникам (кафедрам, викладачам і сту-

дентам) моніторингових заходів; 

 розробка спільно з кафедрами універси-

тету пакетів контрольних завдань, тестів, кри-

теріїв оцінювання кожного об’єкту моніторин-

гу у відповідності до існуючих стандартів і мо-

делі якості; 

 підготовка пропозицій щодо усунення 

недоліків, виявлених під час контрольних 

моніторингових перевірок [6]. 

Вінницький національний аграрний універ-

ситет має у своїй структурі Інститут організації 

та моніторингу якості навчального процесу, 

який був створений 2012 року. Він опікується 

впровадженням системи управління якістю 

освітніх послуг в університеті; здійснює аналіз 

та моніторинг якості навчального процесу та 

підготовки фахівців; організовує роботи з оці-

нювання роботи науково-педагогічних праців-

ників університету, визначення їх рейтингів 
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викладачів, кафедр та факультетів університе-

ту, проводить контроль залишкових знань 

студентів [18]. 

У Київському університеті імені Бориса 

Грінченка у 2008 році був створений Науково-

методичний центр кредитно-модульного навчання 

і моніторингу якості освіти, який здійснює  

 аналіз даних щодо організації та 

проведення контролю знань студентів,  

 організації і проведення заліково-екзаме-

наційних сесій, атестаційних тижнів, державної 

атестації,  

 організовує та проводить ректорські контро-

льні роботи (РКР), анкетування студентів з актуаль-

них питань, визначених Вченою радою університету;  

 аналіз підсумків екзаменаційних сесій;  

 аналіз виникнення академічної 

заборгованості студентами та її ліквідації [19]. 

У Сумському державному університеті функ-

ціонує вiддiл моніторингу якості навчального 

процесу, який здійснює аналіз, надає відповідну 

організаційно-методичну допомогу, розробляє 

нормативно-методичну базу, бере участь в 

організації та контролі діяльності з моніторингу 

якості навчального процесу [20]. 

Київський національний економічний  уні-

верситет імені Вадима Гетьмана також у своїй 

структурі з 26 вересня 2013 року  має відділ 

наукової інформації та моніторингу.  

Основними завданнями відділу є: 

 прогнозування результатів наукової дія-

льності за відповідними показниками, систем 

мотивації та стимулювання вчених Університе-

ту щодо наукових досліджень; 

 здійснення постійного моніторингу ре-

зультатів науково-дослідної діяльності струк-

турних підрозділів Університету  

 проведення моніторингу результатів ви-

давничої діяльності періодичних наукових ви-

дань Університету та оцінка її ефективності; 

 збір інформації про наукові проекти, про-

грами, конференції, семінари, гранти, конкурси 

та інформування про них структурних підрозді-

лів Університету відповідного профілю; 

 інформаційно-аналітичне забезпечення 

проведення наукових конференцій  в Університе-

ті та організації студентської наукової роботи [4]. 

На базі Тернопільського національного педа-

гогічного університету імені Володимира Гна-

тюка створений Центр моніторингу якості освіт-

ніх послуг й сприяння працевлаштуванню сту-

дентів і випускників. Основним його завданням є:  

 підвищення якості підготовки фахівців 

через здійснення безперервного моніторингу 

навчальних досягнень студентів,  

 вивчення потреб суспільства в освітніх 

послугах, змін попиту на окремі напрями та 

спеціальності відповідно до потреб ринку праці;  

 створення умов для ефективної реалізації 

права студентів і випускників на працю;  

 забезпечення випускників першим робо-

чим місцем, підвищення їх конкурентоспро-

можності на ринку праці [19]. 

Висновки. Сучасна вища освіта України не 

стоїть на місці. Свідченням прогресивних змін 

є створення Центрів моніторингу вищої освіти 

при університетах, які керують освітнім 

процесом закладу. Добре було б, щоб таку 

центри або відділи відкривались і надалі і не 

тільки при вищих навчальних закладах, а й 

закладах І та ІІ рівнях акредитації.  

Узагальнивши моніторингову діяльність зазна-

чених закладів вищої освіти, можемо прослід-

кувати чіткі завдання та функції таких центрів 

(таблиця 1). 
 

 

№ Завдання та функції центрів моніторингу ЗВО Суб'єкти дослідження 

1 
Організація та проведення контролю знань студентів, атестаційних 

тижнів (декад факультетів), ректорських контрольних робіт 
Студенти 

2 
Моніторинг результатів науково-дослідної діяльності структурних 

підрозділів Університету 

Факультети, кафедри, 

викладачі 

3 Проведення анкетувань та опитувань Студенти, викладачі 

4 

Координація та підтримка системи рейтингового оцінювання 

діяльності науково-педагогічних працівників та структурних 

підрозділів університету 

Викладачі, кафедри, 

факультети 

5 
Інформаційно-аналітичне забезпечення проведення наукових заходів 

(конференцій, семінарів, тренінгів) 
Факультети 

6 
Науково-методична підтримка діяльність структурних підрозділів 

факультетів. 
Факультети, кафедри 

Таблиця 1. Діяльність центрів моніторингу ЗВО 
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Вважаємо за необхідне – затвердження зако-

нодавчо необхідність створення та функціону-

вання центрів чи відділів моніторингу якості ос-

віти у структурі закладів вищої освіти з чіткими 

завданнями та функціями. Злагоджена робота та-

ких підрозділів спільно з факультетами та кафед-

рами дасть змогу коригувати навчально-методи-

чну діяльність з метою її поліпшення та удоско-

налення, відстеження актуальних тенденцій у 

напрямках підготовки та розвитку вищої освіти. 
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Беримец Ю.Ю., 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УВО УКРАИНЫ 

В статье рассматривается развитие мониторинговых исследований в самых популярных заведениях высшего 

образования Украины. Проведенный подробный анализ работ ученых, которые исследовали применение, проблемы 

качества образовательного мониторинга, а также вопросы посвященные модернизации образования. 

Проанализирована цель создания каждого отдела и центра при университетах. Проведенные исследования задач и 

функций каждого из отдела и центра мониторинга высших учебных заведений Украины. Выяснено, что служит 

объектом каждого отдела мониторинга украинских университетов. Аргументировано главную цель мониторинга 

учебных достижения - улучшение состояния подготовки студентов высших учебных заведений путем его 

определения и целенаправленной корректировки. Утверждённые законодательно центры и отделы мониторинга 

качества образования, позволят исследовать, анализировать направления подготовки, развития высшего 

образования и квалифицированных выпускников. 

Ключевые слова: мониторинг, центры мониторинга, высшее образование, контроль знаний, анализ результатов, 

образовательные услуги. 
 

Berymets Yuliia 

MONITORING RESEARCH IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE 

The article deals with the development of monitoring research in the most popular institutions of higher education in Ukraine. 

A thorough analysis of the works of scientists and scientists who investigated the application, the quality of educational 

monitoring, as well as issues related to the modernization of education. The purpose of creating each department and center at 

universities is analyzed. The tasks and functions of each department and monitoring center of higher education institutions of 

Ukraine were conducted. It has been found that it is the object of every monitoring unit of Ukrainian universities. The main 

purpose of monitoring educational achievements is to substantiate the improvement of the state of preparation of students of 

higher education institutions by its definition and purposeful adjustment. Approved legislative centers and departments for 

monitoring the quality of education will allow to research, analyze the areas of training, development of higher education and 

qualified graduates. 

Keywords: monitoring, monitoring centers, higher education, knowledge control, analysis of results, educational services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


