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Статус 

дисципліни 

Навчальна дисципліна вільного вибору 

Загальний 

обсяг 

дисципліни: 

Кредити 

ЄКТС/години 

4/120 

Обсяг 

дисципліни 

(години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.),  

самостійна робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.),  

самостійна робота (110 год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; посилання 

на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Відвідування занять. Відповідно до розкладу ФСПО https://fspo.udpu.edu.ua/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти можлива на принципах 

свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного 

оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням 

обмежень, установлених законом. 

Що будемо 

вивчати? 

Сутність і призначення моніторингу якості освіти; методику організації та 

проведення моніторингу освітньої діяльності; виявлення та оцінювання 

проблем у забезпеченні якості освіти та шляхи їх вирішення.  

Чому це треба 

вивчати? 

Вивчення курсу забезпечує засвоєння здобувачами вищої освіти цілісної і 

логічно-послідовної системи знань про моніторинг якості освіти, надання 

освітніх послуг; усвідомлення шляхів удосконалення ефективності освітнього 

процесу; формування системного педагогічного мислення, професійної 

самосвідомості. 
Яких 

результатів 

можна 

досягнути? 

Діагностувати і оцінювати якість освітньої діяльності. 

Здійснювати моніторинг якості освіти в сучасних умовах. 

Критично мислити, інтерпретувати, узагальнювати результати моніторингу 

якості освіти. 
Як можна 

використати 

Здатність аналізувати стан надання освітніх послуг у закладах освіти. 

Знання і розуміння сутності моніторингу якості освіти в сучасних умовах. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/?redirect=0


набуті  

знання та 

уміння  

Здатність виокремлювати шляхи удосконалення процесу забезпечення якості 

освітньої діяльності. 

Зміст 

дисципліни 

Сутність та значення моніторингу освіти: види, типи і рівні моніторингу.  

Моніторинг і контроль якості освіти у закладах вищої освіти. 

Аналіз звітів структурних підрозділів закладів вищої освіти. 

Система звітності та контролю. 

Система оцінювання стану і збереження будівель та іншого майна. 

Здійснення управлінської діяльності в закладі вищої освіти. 

Оцінювання діяльності педагогічних працівників та управлінської діяльності в 

закладах вищої освіти. 

Ліцензування та акредитація закладів вищої освіти як основна форма 

державного контролю. 

Обов’язкові 

завдання 

Здобувач повинен виконати усі завдання до практичних занять, включаючи 

відповідні завдання самостійної роботи, та ІНДЗ. 

Міждисципліна

рні зв’язки 

Дисципліна «Моніторинг якості освіти» пов’язана з дисциплінами «Педагогіка 

вищої школи», «Державні стандарти і якість вищої освіти», «Психологія вищої 

школи» 

Інформаційне 

забезпечення (з 

депозитарію, 

фонду 

бібліотеки 

УДПУ та ін.) 
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102 с 

5. Лукіна Т.О.  Державне управління якістю загальної середньої освіти в 

Україні: Монографія. Київ : НАДУ, 2004. 292 с.  

6. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи 

/ За заг. ред. О.І. Локшиної Київ: К.І.С, 2004. 128 с.  

7. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини URL https://udpu.edu.ua/documents/doc/ 

8. Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» 

URL:https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-standart-na-grupu-profesij-

vikladachi-zakladiv-vishoyi-osviti 

Поточний 

контроль 

Виконання практичних  завдань, модульних  та контрольних робіт, ІНДЗ 

Підсумковий 

контроль 

залік  
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