
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОСВІТІ 
Мета курсу –  формування уявлень про моніторинг досліджень в освіті  

як спеціальну систему збору, обробки, зберігання і розповсюдження інформації, 
прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й основних тенденцій її 
розвитку та розробку науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 
управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування 
освітньої галузі. 

Дисципліна «Методологія та технології моніторингу досліджень в освіті» 
в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з: «Філософські 
основи сучасної освіти», «Теорія і практика вищої професійної освіти в 
Україні». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 
дисципліни «Методологія професійної освіти», «Інноваційні технології в 
освіті». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність використовувати базові знання про теоретичні 
засади, методологічні принципи, практичне застосування та міждисциплінарні 
зв’язки сучасної психолого-педагогічної науки; здатність моделювати 
інноваційне освітнє середовище.  

Програмні результати навчання: 
знати: філософсько-соціальні передумови дослідження інноваційних 

процесів у освітніх системах, різновиди педагогічних систем; феноменологічні 
ознаки інноваційної педагогічної системи;  

уміти: здійснювати теоретичний аналіз зарубіжних та українських 
моделей педагогічних систем; виокремлювати сутнісні ознаки інноваційних 
педагогічних систем; використовувати технології проектної діяльності; 
застосовувати алгоритм проектування педагогічної системи;  

володіти: сучасними технологіями, методами та засобами моделювання, 
які використовуються у процесі навчання, в тому числі методами організації 
самостійної, індивідуальної навчальної і науково-дослідної діяльності у школі;  

Зміст навчальної дисципліни:  
Сутність поняття «моніторинг якості освіти».  Алгоритм проведення 

моніторингу. Схема алгоритму організації та проведення локальних 
моніторингових досліджень. Підходи до планування діяльності щодо здійснення 
моніторингових досліджень. Приклади планування діяльності при здійсненні 
моніторингових досліджень в загальноосвітньому навчальному закладі. Методи 
збору даних.  

Використання ІКТ при проведенні моніторингових досліджень. 
Створення електронних форм при узагальненні результатів моніторингових 
досліджень. Використання кваліметричних моделей оцінки діяльності вчителя, 
учнів, якості навчально-виховного процесу. Використання методів аналізу 
даних. Застосування методів математичної статистики для розв’язування 



прикладних педагогічних задач. Аналіз та інтерпретація даних за результатами 
моніторингових досліджень. Квадрант-аналіз. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: залік. 


