
 

Факультет математики та інформатики 

Кафедра інформаційно–комунікаційних технологій 

та методики викладання інформатики 
 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Моніторинг якості освітнього процесу  

Загальна кількість кредитів та 

кількість годин для вивчення 

дисципліни 

3 кредити / 90 годин 

Вид підсумкового контролю залік 

Викладач Войтович Ігор Станіславович 

Профайл викладача (ів) на сайті 

кафедри 

http://www.iktmvi.rshu.edu.ua/pro-

kafedru/teachers/teacher/voitovich-igor-

stanislavovuch.html    

E-mail викладача: ihor.voitovych@rshu.edu.ua  

Посилання на освітній контент 

дисципліни в CMS Moodle (за 

наявності) або на іншому ресурсі 

https://do.rshu.edu.ua/course/index.php?categoryid=

2   

Мова викладання українська 

Консультації Очні консультації: щосереди, з 14.15 до 15.35 (2 

академічні години) 

Он лайн- консультації: четвер, з 14.15 до 15.35 

 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Моніторинг якості освітнього процесу» є 

підготовка фахівців, здатних оцінювати та забезпечувати якість освітнього процесу та розуміти 

тенденції в освіті, структуру й цілі освітніх систем та бути в змозі визнавати їх потенційні 

наслідки на основі результатів освітнього моніторингу. 

Завдання вивчення дисципліни 

Завданням вивчення дисципліни «Моніторинг якості освітнього процесу» є надання  

теоретичних знань та отримання студентами практичних умінь із реалізації моніторингових 

заходів в закладах освіти. 

Дисципліна «Моніторинг якості освітнього процесу» забезпечує набуття здобувачами 

освіти таких компетентностей та результатів навчання: 

Загальні компетентності (ЗК) 

К 07. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Фахові компетентності (ФК) 

К 10. Здатність розуміти тенденції в освіті, структуру й цілі освітніх систем та бути в змозі 

визнавати їх потенційні наслідки. 

 Програмні результати навчання 

ПР 10. Організовувати освітній процес (співпрацю в команді) здобувачів освіти, керувати 

пізнавальною діяльністю, здійснювати педагогічний контроль і моніторинг результатів їх 

навчання. 
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Передумови 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Моніторинг якості освітнього процесу» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 

дисциплін, як: «Теоретичні засади професійної освіти», «Теорія та методика професійного 

навчання (за спеціалізацією "Цифрові технології")», «Цифрові технології в комунікації та 

управлінні», «Комп'ютерно-інформаційні технології (в галузі)». 

 

Програма курсу 

Змістовий модуль 1. Основи моніторингу якості освіти. 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи моніторингу якості освіти.  

Тема 2. Нормативно-правова база моніторингу. 

Тема 3.  Міжнародні та вітчизняні моніторингові дослідження.  

Тема 4. Рейтинги в освіті 

 

Змістовий модуль 2. Реалізація моніторингових заходів у закладах освіти 

Тема 1. Система управління якістю освіти. 

Тема 2. Етапи моніторингових досліджень. 

Тема 3. Методи моніторингових досліджень. 

Тема 4. Створення моніторингової системи оцінювання якості освіти 

 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 

Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 

вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 

Здобувачам вищої освіти необхідно зареєструватись в системі CMS MOODLE 

(https://do.rshu.edu.ua/), отримавши кодове слово, де розміщені опорні конспекти лекцій, завдання 

та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи та 

тести.  

Присутність на заняттях не обов’язкова для студентів, які навчаються за дуальною 

(індивідуальною) формою навчання, офіційно працевлаштовані і мають дозвіл від деканату на 

вільне відвідування занять. 

Дозволяється користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час занять, крім тих, де проводиться тестування. 

Несвоєчасне виконання завдань самостійної роботи не вітається: виставляються нульові 

бали без права перездачі. 

 

Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності, робити посилання на джерела, звідки взято матеріал. У 

разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти отримує незадовільну 

оцінку і повинен повторно виконати завдання. 


