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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШКІЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ 

В УКРАЇНІ 
 

Українська школа ХХІ століття проходить стрімкий процес реформування, що викликає низку питань та вирішення 

складних проблем. Однією з нагальних проблем є управління педагогічними системами. Стаття присвячена 

висвітленню сутності системи внутрішкільного моніторингу. Розглянуто стан, шляхи впровадження 

внутрішкільного моніторингу в Україні та проблеми, з цим пов'язані. На даний час в освітньому просторі України 

відбувається процес формування цілісної системи управління навчальними закладами, що відповідає новій освітній 

парадигмі. Проте, будь-які реформи повинні враховувати досвід та здобутки попередніх етапів розвитку освіти; 

використовувати лише позитивні моменти та прогресивні ідеї національної та світової освіти для подальшого руху 

вперед. Тому, актуальною є проблема впровадження внутрішкільного моніторингу в Україні, який є невід'ємною 

складовою сучасного навчально-виховного процесу, що дасть змогу його вчасно корегувати.  
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Постановка проблеми. Питання внутрішкільного 

моніторингу освіти глибоко розглядається в науко-

во-педагогічній літературі, проте використання 

моніторингових досліджень під час організації 

методичної роботи потребує актуалізації на  ета-

пі реформування освіти. Саме тому зазначена 

проблема стала важлива під час ефективного впровад-

ження внутрішкільного моніторингу в Україні. 

Мета статті. Розглянути стан, шляхи 

впровадження внутрішкільного моніторингу в 

Україні та проблеми, з цим пов'язані. 

Основні результати дослідження. Протягом 

останніх років українська школа проходить шлях 

розбудови та реформування. Позитивним є те, 

що з’явилося багато навчальних закладів, що 

використовують нові, сучасні методики; етап 

оновлення та вдосконалення включає в себе зміст 

освіти та виховання, форми та методи навчальної 

та виховної роботи; в шкільне життя запроваджу-

ються демократичні засади, а всебічний розвиток 

особистості – в центрі цих подій. Утвердження 

таких прогресивних тенденцій розвитку 

шкільного життя значною мірою залежить від 

засад внутрішкільного управління. 

До складових компонентів управлінських 

функцій відносять моніторинг, контроль, аналіз. 
 

 
Рис. 1. Компоненти управлінських функцій внутрішкільної діяльності 

 

Наразі, перед працівниками освіти з’являється 

безліч нових завдань та невирішених питань, а 

також постійно зростають вимоги до керівництва 

школою і, в тому числі, до внутрішньошкільного 

контролю та моніторингу. 

Моніторинг – це один із механізмів, який 

сприяє модернізації управління, контролю якості 

освіти. Тому, впровадження моніторингових 

досліджень допоможе створити інформаційну 

систему відстеження показників якості освіти та 

результатів діяльності навчального закладу. 



№ 11/2 (32) листопад 2019 р.   

 

15 

Питання моніторингу якості освіти широко 

розглядається в науково-педагогічній літера-

турі, але саме для загальноосвітніх навчальних 

закладів воно недостатньо розкрите та не має 

чіткої системи реалізації. 

Організація внутрішкільного моніторингу – 

один з найскладніших видів діяльності керівни-

ків освітніх закладів, що вимагає глибокого 

усвідомлення місії та ролі цієї функції, розу-

міння її цільової спрямованості та оволодіння 

різними технологіями. 

Проте, численні факти свідчать, що існує 

певне протиріччя між новими завданнями школи, 

тенденціями її розвитку та масовою традиційною 

практикою навчально-виховного процесу. Вну-

трішкільне управління не завжди виконує завдан-

ня, зумовлені трансформацією зовнішніх умов 

функціонування школи в конкретне педагогічне 

середовище. Це викликає гостру необхідність 

розробки теоретичних основ внутрішкільного 

управління, що відповідали б новим соціо-

культурним реаліям. Однією з найважливіших 

умов виконання цього завдання є проведення 

ґрунтовних історико-педагогічних досліджень, 

які б дозволили оцінити стан теорії внутрішкі-

льного управління на основних етапах її станов-

лення та визначити перспективні тенденції пода-

льшого розвитку. Але таких досліджень в Україні 

майже не проводилось [5].  

Період 20-30-х років ХХ століття в розвитку 

теорії внутрішкільного управління в Україні 

досліджувала О.Шевченко [8], 50-90-х роки – 

Димитрієв А.С. [2]. Також, дослідниками 

внутрішкільного моніторингу в Україні є 

В. Курило, О. Сухомлинська, Є. Хрикова та 

інші. Саме в цей період були закладені 

підвалини тих змін, які ми спостерігаємо в 

управлінській теорії та практиці зараз. 

Якщо внутрішкільний моніторинг добре 

налагоджено, то кожен, хто причетний до нав-

чально-виховного процесу, може отримати 

достовірні відомості про те, як розвивається 

шкільна освіта, які тенденції цього розвитку, 

яким чином удосконалюється (або не удоскона-

люється) навчально-виховний процес. Для ефек-

тивного управління важливо проводити аналіз, 

мати постійний зворотній зв’язок з усіма сфера-

ми життя й діяльності шкільного простору.  

Одним із пріоритетних напрямів сучасної 

державної освітньої політики в Україні є 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти. 

Зростання ролі якості, як фундаментальної 

категорії філософії за останній час підтверджу-

ється тим, що це поняття стало невід’ємним у 

діяльності різноманітних організацій практич-

но усіх сфер життя суспільства. Філософія 

якості стала складовою політики фірм та корпо-

рацій, заводів та організацій. Якість – це показ-

ник високої ефективності праці в суспільстві, 

джерело національного багатства і, що важливо, 

фактор виходу з соціальних та економічних криз [4]. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2011 року № 1283 «Про 

затвердження Порядку проведення моніторингу 

та оцінки якості освіти» (зі змінами та доповнен-

нями), наказу Міністерства освіти і науки Укра-

їни від 10.10.2013 № 1412 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 

17.07.2013 № 995», з метою оцінювання стану 

системи освіти та отримання об’єктивної інфор-

мації про якість освіти в навчальних закладах 

мають бути створені центри моніторингових 

досліджень навчально-виховного процесу [10]. 

Внутрішкільний моніторинг – система збору, 

обробки, зберігання та поширення інформації 

про освітню систему або її окремі елементи. Ця 

система орієнтована на інформаційне забезпе-

чення управління та дозволяє робити висновки 

про стан об'єкта у будь-який момент. Вона дає 

прогноз його розвитку як комплекс процедур що-

до спостереження, поточного оцінювання перет-

ворень керованого об'єкта і спрямування цих пе-

ретворень на досягнення заданих параметрів роз-

витку об'єкта як узагальнене, комплексне оціню-

вання ефективності функціонування всієї системи 

освіти на основі системного аналізу всіх факторів. 

Таким чином, внутрішкільний моніторинг 

— це інформаційно-кореляційний супровід 

всієї системи освітньо-виховної діяльності на-

вчального закладу [11]. 

Наразі, основними нормативними докумен-

тами моніторингу в управлінській діяльності є: 

 Постанова Кабінету Міністрів України 

№1095 від 25.08.2004р. “Деякі питання зовніш-

нього оцінювання та моніторингу якості осві-

ти” (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України №533 від 08.07.2015 р.); 

 Указ Президента України №1013/2005 від 

04.07.2005 р. “Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку 

освіти в Україні”;  

 Постанова Кабінету Міністрів України 

№1312 від 31.12.2005р. “Про невідкладні заходи 
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щодо запровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти”;  

 Указ Президента України №244/2008 від 

20.03.2008 р. “Про додаткові заходи щодо 

підвищення якості освіти в Україні”;  

 Постанова Кабінету Міністрів України 

№1283 від 14.12.2011р. “Про затвердження 

Порядку проведення моніторингу якості освіти”. 

Для того, щоб реалізація внутрішкільного 

моніторингу мала ефективний результат, під 

час його впровадження потрібно дотримувати-

ся певних критеріїв. 

О.І. Ляшенко визначає такі види критеріїв 

моніторингових досліджень:  

 результативність – як правило, має 

кількісні вимірники (рівень навчальних 

досягнень, спортивні досягнення);  

 ефективність – за його допомогою оціню-

ють умови досягнутого рівня (економічний або 

соціальний ефект, збереження здоров’я, 

правопорушення);  

 доцільність – завдяки йому дають дихото-

мічну оцінку досягнення мети (досягнуто / не 

досягнуто, є / немає тощо); 

 оптимальність – його показники визначають 

на основі принципу minimax (сформованість 

цілісної системи освіти, відповідність засобу і 

результату, часові показники);  

 розвиток, який на підставі аналізу об’єк-

тивних даних відображає тенденції змін (дина-

міка зростання показників, прогрес – застій – 

регрес);  

 ресурсне забезпечення – фінансові потоки, 

підготовка та підвищення кваліфікації педаго-

гічних кадрів, рівень комп’ютеризації навчаль-

ного закладу;  

 потенційні можливості – дані про 

кадровий склад, творчий потенціал колективу, 

готові до впровадження розробки [6]. 

Проаналізувавши види критеріїв, можна 

зробити висновок, що питання якості освіти на-

буває управлінського сенсу і стає проблемою 

організації управління освітою. Моніторинг може 

бути системним, тобто цілісно досліджувати 

об’єкт (наприклад, моніторинг функціонування 

навчального закладу за певними критеріями ді-

яльності), або аспектним, коли в моніторингу 

відокремлюють певну ділянку дослідження. 

Звісно, адміністрація школи (директор чи його 

заступники) самостійно обирає досліджувану 

проблему. Найважливіший момент, від якого 

залежить результат дослідження навчального 

закладу – формулювання мети та гіпотези дос-

лідження, визначення обов’язків членів творчої 

групи.  

Серед управлінських компонентів також ви-

діляють внутрішкільний контроль, результати 

якого впливають на загальну картину моніто-

рингу освіти. 

Внутрішкільний контроль – систематична, 

цілеспрямована перевірка роботи вчителя 

адміністрацією школи. 

Однозначного тлумачення сутності та 

призначення внутрішньошкільного контролю 

ані в теорії, ні в практиці сьогодні немає[7].  

В управлінській діяльності існує декілька 

десятків визначень понять «контроль» та «ана-

ліз». За визначенням Б. Тевліна «Контроль – це 

система спостереження й перевірки відповід-

ності процесу функціонування об’єктів прий-

нятим управлінським рішенням – законам, пла-

нам, правилам, наказам; це система виявлення 

результатів впливу управління на шкільну 

підсистему»[3].  

B. Лаврук визначає внутрішкільний контроль 

як всебічне вивчення й аналіз навчально-вихов-

ного процесу з метою координації всієї роботи 

відповідно до поставлених завдань, який має 

бути направлений на забезпечення оптимальної 

організації навчання та виховання школярів [1]. 

Офіційне тлумачення можна знайти в листі 

МОН № 1/9-533 від 07.08.13  року «Про мето-

дичні рекомендації для проведення державної 

атестації та внутрішнього контролю навчаль-

них закладів», де ВШК визначається як «одна з 

функцій управління ЗНЗ, що забезпечує зворот-

ній зв'язок між суб’єктом і об’єктом контролю 

шляхом інформування про дійсний стан справ 

у навчальному закладі та фактичне виконання 

управлінських рішень» [9].  

У тому ж листі зазначено наступне: 

 Метою внутрішнього контролю є створення 

системи діагностики стану функціонування і 

динаміки розвитку навчального закладу для 

виявлення та попередження факторів і умов, які 

негативно впливають на виконання ним 

покладених повноважень. 

 Внутрішній контроль здійснюється керівником 

навчального закладу, його заступниками та 

іншими працівниками у межах виконання своїх 

функціональних (посадових) обов’язків. 

 Відповідальність за розроблення і 

ведення системи внутрішнього контролю 

покладається на керівника ЗНЗ [15]. 
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Нажаль, в Україні мають місце такі типові 

недоліки та проблеми в роботі навчальних закладів:  

o Відсутність цілісної системи контролю 

(як результат відсутності єдиних вимог до його 

організації, нераціонального розподілу об'єктів 

контролю між директором і його заступниками). 

o Формалізм в організації моніторингу, або 

відсутність чітко поставленої мети контролю. 

o Однобічність внутрішньошкільного моніто-

рингу, що проводиться, як правило, з одного 

напрямку вивчення навчально-виховного 

процесу. 

o Участь в контролі тільки адміністрації, 

без залучення вчителів, керівників ШМО, або 

навпаки, недостатня участь представників 

адміністрації, особливо директорів шкіл. 

o Відсутність чітких державних рекомендацій 

стосовно проведення та оформлення  моніто-

рингового дослідження та інші . 

o Відсутність умінь та досвіду ведення книг 

обліку підсумків внутрішнього контролю та 

оформлення підсумкової документації за 

наслідками внутрішкільного моніторингу.  

Завдяки внутрішньошкільним моніторинговим 

дослідженням можна визначити, наскільки якіс-

но відбуваються процеси навчання та вихован-

ня, як відносяться до своїх функціональних 

обов'язків не тільки педагоги, діяльність яких 

контролюється, але й керівники та учні школи. 

Моніторинг в освітньому закладі дає можли-

вість на ранніх етапах з’ясувати причини, які 

сповільнюють навчально-виховний процес, а 

також дає змогу адміністрації навчального зак-

ладу самостійно формулювати і вирішувати ос-

вітні проблеми. Проте, це можливо лише в тому 

випадку, коли в організації навчально-виховно-

го процесу присутні наступні характерні тенден-

ції розвитку теорії внутрішкільного управління:  

 виявлення спільного та специфічного, 

встановлення закономірностей, форм і 

загальних методів управління; 

 посилення уваги не тільки до технологічної 

культури, а й до психологізації та гуманізації 

управління; 

 глибоке проникнення в сферу управління 

комп’ютерних технологій; 

 системний підхід до розгляду предмету 

управління; 

 заміна традиційного внутрішкільного 

контролю на науковий внутрішкільний моніторинг; 

 теоретична розробка та широке практичне 

використання активних методів і форм 

внутрішкільного управління.  

 Дані тенденції знаходяться в площині: по-

перше, гуманізації, по-друге, демократизації, 

по-третє, алгоритмізації внутрішкільного управління. 

Висновки та пропозиції. Отже, система 

внутрішкільного моніторингу повинна бути 

планомірною, обґрунтованою й всебічною, а 

його результати – основою для прийняття 

оптимальних управлінських рішень. 

Що стосується системи моніторингових 

досліджень в Україні на даному етапі розвитку 

освіти, то фактично, як така, в більшості шкіл 

вона відсутня. Адже адміністрації часто не 

вважають за потрібне колегіально розглядати 

рішення колегій управління освіти та 

документально організовувати їх виконання. 

Також несистемно контролюється виконання 

рішень педагогічних рад і т.д. 

 Наведені вище факти – лише частина 

проблем у здійсненні внутрішнього 

моніторингу.  Одна з головних причин таких 

проблем – відсутність ґрунтовних теоретичних  

знань та системної підготовки членів 

адміністрації за даним напрямком діяльності. 
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Мельник С.В. 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА В УКРАИНЕ 

Украинская школа XXI века проходит стремительный процесс реформирования, который вызывает ряд вопросов и 

решения сложных проблем. Одной из насущных проблем является управление педагогическими системами. Статья 

посвящена освещению сущности системы внутришкольного мониторинга. Рассмотрено состояние, пути внедрения 

внутришкольного мониторинга в Украине и проблемы, с этим связанные. В настоящее время в образовательном 

пространстве Украины происходит процесс формирования целостной системы управления учебными заведениями, 

соответствующей новой образовательной парадигме. Однако, любые реформы должны учитывать опыт и 

достижения предыдущих этапов развития образования; использовать только положительные моменты и 

прогрессивные идеи национальной и мировой образования для дальнейшего движения вперед. Поэтому актуальной 

является проблема внедрения внутришкольного мониторинга в Украине, который является неотъемлемой 

составляющей современного учебно-воспитательного процесса, что позволит его вовремя корректировать. 

Ключевые слова. внутришкольного мониторинг, контроль знаний, реформирования, образование, пути внедрения, 

учебное заведение. 
 

Melnyk S. V. 

PROBLEMS OF INTRA-SCHOOL MONITORING IMPLEMENTATION IN UKRAINE 

The 21st Century Ukrainian School is undergoing a rapid reform process that raises a number of issues and challenges. One 

of the pressing problems is the management of pedagogical systems. The article is devoted to the coverage of the essence of the 

in-school monitoring system. The state, ways of implementation of intraschool monitoring in Ukraine and problems related to 

it are considered. At present, in the educational space of Ukraine there is a process of formation of a comprehensive system of 

management of educational institutions, which corresponds to the new educational paradigm. However, any reforms should 

take into account the experience and lessons learned from previous stages of educational development; use only positive points 

and progressive ideas of national and world education to move forward. Therefore, the problem of introducing intraschool 

monitoring in Ukraine is an urgent issue, which is an integral part of the modern educational process, which will allow it to be 

corrected in time. 

Keywords. intraschool monitoring, knowledge control, reform, education, ways of implementation, educational institution. 
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