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У статті проведено теоретичний аналіз поняття моніторингу. Розглянуто проблеми 

впровадження моніторингу якості математичної освіти студентів ВНЗ аграрного профілю. 
 

 
 
Якісна освіта громадян � запорука 

успішного розвитку кожної країни. Проб-
лема якості освіти в Україні на сьогодні є 
досить важливою, її розв'язання � необхід-
на умова конкурентоспроможності країни, 
високого рейтингу на світовій арені. 
Поняття якості освіти є багатозначним і 

пов'язане з різноманітними аспектами 
освітнього процесу. Якість освіти містить 
суспільні та психолого-педагогічні, еконо-
мічні й інші характеристики. У широкому 
розумінні якість освіти трактують як відпо-
відність закладених ресурсів, самого проце-
су навчання й отриманих результатів та 
наслідків щодо цілей освіти, стандартів і 
вимог суспільства [1]. 
Стратегія співпраці України з Європей-

ським союзом передбачає поступову інтег-
рацію національної системи вищої освіти в 
Європейській освітній простір. В цьому 
контексті якісна освіта громадян розгляда-
ється як інструмент соціальної і культурної 
злагоди та економічного зростання на шля-
ху до розбудови більш конкурентоспро-
можної та динамічної спільноти Європей-
ського союзу. Однією з цілей Європей-
ського союзу у галузі освіти є підвищення 
якості освітніх систем країн � учасниць, 
тому входження України в міжнародний 
освітній простір вимагає належного рівня 
якості освіти та відповідність якості підго-

товки випускників ВНЗ рівню міжнарод-
них стандартів [2]. 
Відтак виникає гостра потреба у систе-

матичному відстеженні якості освіти. Наз-
вана потреба ініціює здійснення такого 
виду діяльності як моніторинг якості нав-
чальних досягнень студентів, зокрема якос-
ті математичної освіти студентів ВНЗ аг-
рарного профілю. 
Постійний моніторинг якості навчаль-

ного процесу, результатів навчання студен-
тів стає особливо актуальним в умовах 
реформування освіти в Україні, оновлення 
її змісту та введення освітніх стандартів. 
Таким чином, об'єктами моніторингу 

можуть бути як окремі складові освіти, так 
і певні процеси, що відбуваються в цій 
системі, наприклад, вища освіта чи нав-
чальні досягнення студентів. Нас цікавить 
моніторинг навчальних досягнень з мате-
матики студентів ВНЗ аграрного профілю, 
оскільки визначальним, базовим, вузловим 
є одержання освіти в обсязі, що визначають 
державні стандарти та програмні вимоги. 
Мова йде про рівень навчальних досягнень 
студентів як інтегрований показник якості 
вищої освіти. 
Проблема моніторингу якості освіти 

досить багатогранна. 
Дослідження педагогічного моніторин-

гу як ефективного способу оцінювання 
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діяльності педагогічної системи з'явилися в 
педагогіці в 90-х роках минулого століття: 
В.Кальней, С.Шишов [3], А.Майоров [4], 
А.Кузнецов [5] та ін. 
Принципи та функції цілісної системи 

управління, сутність процесу управління, 
які взято за основу для розробки системи 
моніторингу розглянуто у працях Ю.Ва-
сильєва [6], Ю.Гартупга [7], Г.Єльникової 
[8], А.Орлова [9], Н.Островерхової, Л.Да-
ниленко [10] та ін. 
Питання, пов'язані з освітнім процесом та 

механізмами управління ним висвітлюють 
Л.Гендейштейн [11], Л.Лукіна [12], В.Горб 
[13], Д.Матрос, Д.Полев, Н.Мельникова [14], 
З.Рябова [15], О.Дахін [16,17] та ін. 
Проблеми організації моніторингу в 

освітніх закладах, масових перевірок знань, 
зокрема з математики, висвітлені в дослід-
женнях І.Булах [18], А.Розумної [19], Н.Ро-
зенберга [20], Я.Бродського, О.Павлова 
[21], С.Гуанович [22] та ін. 
Таким чином, проблемі теоретичного 

обґрунтування моніторингу якості освіти 
останнім часом приділяється багато уваги, 
але значно менше публікацій, які присвя-
чені інструктивно � алгоритмічним проце-
дурам безпосереднього впровадження мо-
ніторингу в навчально � виховний процес 
ВНЗ, а саме, аграрного профілю, адже 
питання моніторингу якості вищої освіти, в 
тому числі і математичної, є актуальним на 
рівні практичного впровадження як вагома 
ланка циклу педагогічного процесу. 
На наш погляд, сьогодні в Україні поки 

що немає централізованої системи педаго-
гічного моніторингу, діяльність якої регла-
ментувалась би відповідними законодав-
чими актами чи іншими нормативними 
документами. Хоча перші кроки на шляху 
формування такої системи вже здійсню-
ються. 
Так, Указом Президента України «Про 

додаткові заходи щодо забезпечення роз-
витку освіти в Україні» від 09.10.2001 р., 
Указом Президента України �Про невід-
кладні заходи щодо забезпечення функціо-
нування та розвитку освіти в Україні", № 
1013 від 04.07.2005р., Національною 
доктриною розвитку освіти в XXI столітті 

від 17.04.2002 р., № 347, та іншими урядо-
вими актами і нормативними документами 
визначено основні напрямки формування 
державної політики в галузі оцінювання 
якості освіти та необхідність створення ме-
режі регіональних центрів моніторингу 
освіти.  
Постанова Верховної Ради України 

«Про стан, напрями реформування й фінан-
сування освіти в Україні» від 21.06.2001 р. 
ставить завдання запровадження моніто-
рингу освіти з метою прийняття ефектив-
них рішень стосовно наступних дій по 
вдосконаленню змісту освіти [23].  
В постанові Кабінету Міністрів України 

від 31 грудня 2005 р. за № 1312 розглянуті 
деякі питання запровадження зовнішнього 
оцінювання та моніторингу [2]. 
Є також і певні досягнення в питанні 

практичного впровадження моніторингу 
якості освіти в навчально-виховний процес. 
Так, наприклад, існує досвід Донецької 
області, де розроблена цільова регіональна 
програма управління якістю освіти на 
таких рівнях: учень (самомоніторинг педа-
гогічної діяльності) � учитель (самомоніто-
ринг педагогічної діяльності) � навчально-
виховний заклад (внутрішній моніторинг) � 
район, місто, область (зовнішній моніто-
ринг) [24]. 
У Харківському регіоні є певні досяг-

нення щодо проведення вимірювання якос-
ті діяльності освітньої галузі. 
У Національному педагогічному уні-

верситеті імені М.П.Драгоманова створено 
Центр моніторингу, основними завданнями 
якого є організація і здійснення методично-
го керівництва науковими дослідженнями 
та іншими видами робіт, пов'язаними з про-
веденням моніторингу і забезпеченням 
якості підготовки фахівців за такими нап-
рямками: розробка методології і методики 
моніторингу та забезпечення якості освіти; 
дослідження науково-методичного забезпе-
чення; спостереження за навчальним про-
цесом; розробка пакетів контрольних зав-
дань, оцінювання навчальних досягнень 
студентів; соціальний моніторинг; дослід-
ження матеріалів моніторингу і проекту-
вання системи забезпечення якості освіти. 
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У Центрі моніторингу функціонують п'ять 
відділів: відділ змісту педагогічної освіти; 
відділ освітніх технологій; відділ оцінюван-
ня навчальних досягнень; відділ соціально-
го моніторингу; відділ проектування систе-
ми якості освіти в університеті. Моніторинг 
у НПУ імені М.П.Драгоманова передбачає 
здійснення трьохрівневого контролю за 
якістю підготовки фахівців (оцінювання 
навчальних досягнень студентів), в тому 
числі: ректорський (1 раз на семестр); 
директорський (деканатський � 2 рази на 
семестр; кафедральний � щомісяця [25]. 
Проте, незважаючи на вказані прикла-

ди, питання створення єдиної системи 
моніторингу та оцінки якості підготовки 
студентів залишається невирішеним і по 
цей час, тому залишається в стадії форму-
вання та становлення. Можливо, це пов'яза-
но з відсутністю загальноприйнятої інтер-
претації самих термінів «освітній моніто-
ринг», «педагогічний моніторинг», «моні-
торинг якості освіти», «моніторинг нав-
чальних досягнень» і т.д., відсутністю єди-
ної науково-обґрунтованої системи показ-
ників якості підготовки студентів, а також 
недосконалістю наявного стану навчально-
методичної бази, програмно-методичного 
забезпечення навчального процесу ВНЗ. 
Тому зупинимося детальніше на визначен-
ні поняття «моніторинг». 
Аналіз дидактичної літератури дає змо-

гу стверджувати, що поняття «моніторинг» 
розглядається в різних аспектах. 
Так, в словнику іншомовних слів слово 

«моніторинг» (від лат. monitor � наглядаю-
чий, остерігаючий, застережливий, англ. 
monitoring � перевіряти) трактується як 
систематичне спостереження за певним 
процесом з метою встановлення його 
відповідності (або невідповідності) запла-
нованому результату чи початковим припу-
щенням [26]. 
Багато педагогів розглядають освітній 

моніторинг як спостереження за певним 
процесом в освіті і його контроль: А.Бєлкін 
[27], С.Сіліна [28], А.Орлов [9], А.Кузнецов 
[5], О.Локшина [2] та ін. 
Так, на думку А.Бєлкіна та інших, моні-

торинг � процес неперервного, науково-

обгрунтованого, діагностичного � прогнос-
тичного спостереження за станом, розвит-
ком педагогічного процесу в умовах опти-
мального вибору освітніх цілей, задач і 
засобів їх розв'язання [27]. 
С.Сіліна розглядає професіографічний 

моніторинг в педагогічних вузах і визначає 
його як процес неперервного, науково-
обґрунтованого, планово-діяльнісного спо-
стереження за станом і розвитком педагогіч-
ного процесу підготовки спеціалістів з ме-
тою найбільш оптимального вибору освіт-
ніх задач, а також засобів і методів їх розв'я-
зання [28]. 
А.Орлов визначив моніторинг як довго-

тривале спостереження за певними об'єкта-
ми або явищами педагогічної дійсності [9]. 
Таким чином, увага педагогів акценту-

ється на тому, що моніторинг має розгляда-
тися як процес (процесуальний підхід � 
курсив наш), спрямований на отримання 
інформації, аналіз якої надає можливість 
викладачеві вносити певні зміни в навчаль-
но-виховний процес. Отже, цим підкреслю-
ється коригуюча функція моніторингу. 
Деякі автори включають в поняття 

моніторинг не тільки оцінювання, але і 
поточну регуляцію освітнього процесу: 
Г.Єльникова [8], В.Рєпкін, Г.Рєпкіна, 
Є.Заіка [29] та ін. 
Так, Г.Єльникова під моніторингом 

розуміє комплекс процедур (комплексний 
підхід � курсив наш) по спостереженню, 
поточному оцінюванню керованого об'єкта 
і направленню цих перетворень на досягнен-
ня заданих параметрів розвитку об'єкта [8]. 
В.Рєпкін, Г.Рєпкіна, Є.Заіка вважають, 

що моніторинг � це універсальний тип 
діяльності (діяльнісний підхід � курсив 
наш), який не залежить від запропоновано-
го змісту і наукової спеціалізації. Сутністю 
моніторингу є по-перше, постійне відслід-
ковування нюансів протікання навчальної 
діяльності учнів, по-друге, оперативне 
внесення коригуючих дій як в навчальний 
процес в цілому, так і в індивідуальні 
особливості діяльності кожного учня [29]. 
Отже, наголошується на діагностичній, 

прогностичній та коригуючій функції 
моніторингу. 
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Можна виокремити групу авторів, які 
розглядають моніторинг як систему 
(системний підхід � курсив наш), яка 
складається із деякої кількості елементів: 
Д.Уілмс [30], С.Шишов, В.Кальней [3], 
Д.Матрос, Д.Полев, Н.Мельникова [14], 
А.Майоров [4] та ін. 
Так, С.Шишов, В.Кальней під моніто-

рингом якості освіти розуміють сукупність 
неперервних прогнозуючих, контролюю-
чих, діагностичних та регулюючих дій, які 
дозволяють спостерігати та корегувати по 
мірі необхідності просування учня від 
незнання до знання [3]. 
Автори Д.Матрос, Д.Полев, Н.Мельни-

кова розглядають освітній моніторинг як 
систему організації, збору, зберігання, об-
робки і розповсюдження інформації про 
діяльність педагогічної системи, яка забез-
печує неперервне відстеження її стану і 
прогнозування розвитку [14]. 
А.Майоров, в свою чергу, визначає 

моніторинг в освіті як систему збору, об-
робки, зберігання і розповсюдження інфор-
мації про освітню систему або окремих її 
елементів, яка орієнтована на інформаційне 
забезпечення управління і дозволяє робити 
висновки про стан об'єкта в будь-який 
момент часу та може забезпечити прогноз 
його розвитку [4]. 
Таким чином, всі вищезазначені автори 

цієї групи розглядають моніторинг на 
основі системного підходу. 
Як бачимо, існує кілька підходів у визна-

ченні моніторингу: системний, комплекс-
ний, діяльнісний. Це обумовлено тим, що 
різні автори досліджуючи дане поняття, роз-
глядають його або як систему взаємопов'я-
заних елементів, або як комплекс процедур, 
які мають виконуватися в певній послідов-
ності, або як особливого виду діяльність, яка 
має здійснюватися в навчально-виховному 
процесі. 
У нашому дослідженні моніторинг нав-

чальних досягнень з математики студентів 
ВНЗ аграрного профілю розглядається як 
діяльність, яка ініціюється потребою систе-
матично виявляти, вимірювати, оцінювати, 
корегувати та інтерпретувати результати 
навчання студентів з математики, відстежу-

вати причини успіхів та невдач, зберігати, 
обробляти і розповсюджувати інформацію 
про рівень їх навчальних досягнень, роз-
робляти рекомендації стосовно підвищення 
якості математичної освіти та покращення 
процесу навчання і на основі цього вжива-
ти відповідні заходи. 
Очевидно, в таку діяльність включа-

ються і викладачі, і студенти (це їх сумісна 
діяльність). Таке тлумачення моніторингу 
передбачає: 
! організацію і управління такого роду 
діяльністю; 

! визначення її цілей та завдань; 
! вибір методів, організаційних форм і 
засобів для її проведення; 

! підбір адекватних методів збору та об-
робки отриманих результатів, їх 
інтерпретації; 

! проведення корегувальної роботи тощо. 
Крім чіткого визначення поняття моні-

торингу, необхідно уточнити його види, які 
застосовуються в освітній діяльності. Бага-
то дослідників використовуючи терміни 
�педагогічний моніторинг", �освітній моні-
торинг", �моніторинг якості освіти", не 
завжди їх розрізняють. Внаслідок цього в 
процесі моніторингових досліджень вини-
кають значні термінологічні труднощі. То-
му наступним етапом даної статті є розгляд 
деяких класифікацій систем моніторингу. 
Найбільш широку класифікацію систем 

моніторингу наводить А.Н.Майоров [4]. На 
його думку, виокремлення виду моніто-
рингу залежить, перш за все, від основи, 
яку покладено у класифікацію. Внаслідок 
цього автор виділяє наступні основи: 
1) область використання (соціологія, 

екологія, політика, медицина, освіта тощо); 
2) способи, які використовуються для 

проведення моніторингу (медичний, 
інструментальний, соціологічний, 
педагогічний, психологічний тощо);  

3) цілі експертизи (діагностичний, 
проблемний, інформаційний, базовий, 
порівняльний тощо);  

4) рівні управління (шкільний, 
обласний, районний, федеральний тощо); 

5) способи збору інформації (описання 
об'єкта моніторингу без проведених 
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вимірювань, описання об'єкта моніторингу 
з використанням фізичних вимірювань, 
описання об'єкта моніторингу відносно 
розроблених та загальноприйнятих 
критеріїв, описання об'єкта моніторингу з 
використанням вимірювань, здійснених 
опосередковано, з застосуванням 
технологій наукового дослідження тощо); 

6) час реалізації моніторингових 
досліджень;  

7) способи розповсюдження інформації; 
8) тип ефективності освітньої сфери 

(моніторинг соціальної сфери, моніторинг 
навчальної сфери). 
Іншу класифікацію систем моніторингу 

пропонують автори С.Е.Шишов та 
В.А.Кальней [3], яка використовується у 
шкільній практиці:  
1) за масштабами цілей освіти 

(стратегічний, тактичний, оперативний); 
2) за етапами навчання (вхідний або 

відбірний, навчальний або проміжний, 
вихідний або підсумковий);  

3) за часовою залежністю 
(ретроспективний, попереджувальний або 
випереджальний, поточний);  

4) за частотою процедур (пайовий, 
періодичний, систематичний);  

5) за охопленням об'єкта спостереження 
(локальний, вибірковий, безперервний); 

6) за організаційними формами 
(індивідуальний, груповий, фронтальний); 

7) и формами об'єкт � суб�єктних 
відносин (зовнішній або соціальний, 
взаємоконтроль самоаналіз);  

8) за використаним інструментарієм 
(стандартизований, не стандартизований, 
матричний і т.д.). 
А.С.Бєлкін та інші дослідники [27] виді-

ляють наступні вили педагогічного моніто-
рингу:  
1) дидактичний � спостереження за 

різними сторонами навчально-освітнього 
процесу;  

2) виховний � спостереження за 
різними сторонами виховного освітнього 
процесу;  

3) управлінський спостереження за 
характером взаємодії на різних управлін-
ських рівнях в системах: керівник педаго-

гічний колектив батьків, керівник внутріш-
ні, середовище, вчитель � учень, вчитель � 
сім'я;  

4) соціально-психологічний � спосте-
реження за системою колективно-групо-
вих, особистісних відносин, за характером 
психологічної атмосфери груп. 
У роботі Д.Уілмса [30] розглянуто три 

види моніторингу за цілями їх проведення: 
1) моніторинг узгодження управління � 

метою такого моніторингу є доведення 
того, що реальне забезпечення освіти 
відповідає певним стандартам; 

2) діагностичний моніторинг � метою 
якого є визначення успішності учнів з 
окремих предметів навчального плану; 

3) моніторинг діяльності � це такий тип 
моніторингу, при якому вимірювання та 
порівняння здійснюються на основі 
стандарту чи норми. 
У нашому дослідженні пропонуються 

наступні види моніторингу якості матема-
тичної освіти студентів і їх ієрархічне 
підпорядкування: 

" викладацький (викладач досліджує 
рівень навчальних досягнень студентів з 
предмета, який ним викладається, з'ясовує 
причини успіхів та невдач студентів, 
проводить корегувальну роботу з метою 
підвищення якості математичної освіти, 
розробляє методичне забезпечення 
моніторингу); 

" кафедральний (викладачі кафедри 
вимірюють якість засвоєння змісту нав-
чальних предметів, які викладаються на да-
ній кафедрі та рівень спроможності студен-
тів застосовувати засвоєні знання для май-
бутньої професійної діяльності та адаптації 
в навколишньому середовищі. Результати 
таких досліджень дозволяють побачити 
динаміку успішності студентів по певним 
предметам та виявити можливі причини 
неуспішності); 

" деканатський (представники дека-
нату досліджують діяльність студентів сво-
го факультету, їх мотиваційну сферу, інте-
лектуальні здібності, ціннісні орієнтації, 
життєві плани, особисті риси, рівень сфор-
мованості ключових компетентностей, 
визначають рівень професійної навченості, 
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вихованості та рівень розвитку психічних 
особистостей); 

" університетський (досліджується 
якість навчального процесу університету як 
результат педагогічної діяльності, кадрово-
го, навчально-методичного, матеріального, 
нормативного забезпечення та якість 
функціонування університету. Об'єктами 
моніторингу є адміністрація вузу, її рівень 
компетентності, педагогічні та науково-
педагогічні кадри, їх якість професійної 
підготовки, педагогічної майстерності, 
кваліфікації. Такий моніторинг передбачає 
наукову організацію праці, використання 
різноманітних засобів управління універси-
тетом та на основі цього удосконалення 
освітнього процесу. При цьому результати 
моніторингових досліджень фіксуються у 
вигляді системного узагальнення діяль-
ності навчального закладу). 
Моніторинг якості математичної освіти 

студентів ВНЗ аграрного профілю є скла-
довою поданої ієрархії видів моніторингу і 
являється кафедральним. 
Його впровадження у практику аграр-

них вузів потребує розробки нормативно-
правового, методичного, кадрового, фінансо-
вого та матеріально-технічного забезпечення. 
При цьому, нормативно-правове забез-

печення передбачає: розробку положення 
про проведення моніторингу; розробку 
методичних рекомендацій, інструкцій, нор-
мативів для проведення моніторингу; роз-
робку форм бланків системи � вимірників 
відповідно до вимог державного освітнього 
стандарту; комп'ютерних програм за нап-
рямками моніторингу [31]. 
Тобто, необхідною умовою створення і 

функціонування центру моніторингу у вузі 
являється система нормативних докумен-
тів, яка повинна бути єдиною для всіх вузів 
регіону. Вона регламентує норми і правила 
створення і функціонування центру, забез-
печує взаємозв�язок між всіма його елемен-
тами. Тоді у відповідності з вимогами 
нормативних документів моніторингові 
дослідження по визначенню рівня матема-
тичної підготовки студентів в регіоні 
здійснюється за єдиною формою і єдиною 
технологією. 

Досить важливими етапами впровад-
ження моніторингу якості математичної 
освіти студентів у практику аграрних вузів 
є кадрове, фінансове та матеріально-техніч-
не забезпечення. При цьому, кадрове забез-
печення передбачає: модифікацію структу-
ри управління (введення функціональних 
служб: діагностичної, експертної, лаборато-
рій якості освіти, моніторингового центру 
та інших); ознайомлення педагогічних кад-
рів з умовами організації та проведення 
моніторингу, підготовку технічних вико-
навців до збору, збереження та розповсюд-
ження інформації про результати моніто-
рингу; підвищення комп'ютерної грамот-
ності адміністрації вузу та викладачів. 
Фінансове та матеріально-технічне 

забезпечення передбачає: обов'язкову 
наявність комп'ютерного забезпечення; 
підготовку документації, необхідної для 
проведення моніторингу; розробку спе-
ціальних програм дослідження; наукове 
консультування; експертну оцінку резуль-
татів роботи вузу. 
У свою чергу, організаційно-методичне 

забезпечення передбачає: ознайомлення із 
теорією моніторингу; визначення мети, 
об'єктів та напрямків моніторингу; встанов-
лення критеріїв, на підставі яких буде 
здійснюватися визначення стану об'єкта, 
визначення еталонного значення критеріїв; 
вибір, розробку та адаптацію діагностично-
го інструментарію (анкета, вимірники, 
методики визначення рівня навчальних 
досягнень студентів математики); створен-
ня технології обробки, збереження та роз-
повсюдження результатів моніторингу; 
збір інформації про стан та розвиток об�єк-
та моніторингу; обробку, систематизацію, 
аналіз та інтерпретацію отриманої інфор-
мації; проведення співставлення отриманих 
результатів з еталонним значенням показ-
ників; прийняття управлінських рішень; 
розробку рекомендацій. 
Таким чином, система моніторингу 

якості математичної освіти студентів повин-
на ґрунтуватися на використання існуючих 
організаційних структур суб'єктів моніто-
рингу і функціонувати на основі єдиного 
нормативно-правового, організаційного, 
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методологічного і методичного забезпечен-
ня, об'єднання складових та уніфікованих 
компонентів цієї системи. При цьому, 
методологічне забезпечення об'єднання 
складових і компонентів системи моніто-
рингу здійснюється на основі єдиної науко-
во-методичної бази, впровадження уніфіко-
ваних методів аналізу і прогнозування якос-
ті математичної освіти студентів. загальних 
правил створення та введення баз і банків 
даних. 
Але якщо говорити про реалізацію всіх 

цих положень на практиці, то тут ситуація 
дещо інша. Нами було проведено анкету-
вання викладачів 7 вузів: Полтавський дер-
жавний педагогічний університет, Націо-
нальний педагогічний університет імені 
М.П.Драгоманова, Полтавський університет 
споживчої кооперації України, Національ-
ний аграрний університет, Львівський дер-
жавний аграрний університет, Миколаївська 
державна аграрна академія. 
Метою анкетування було дізнатися: чи 

проводиться у даних вузах моніторинг 
навчальних досягнень студентів з матема-
тики, і якщо проводиться, то яким чином 
Як показали дані анкетування, в деяких 
вузах створені і функціонують самостійно 
атестаційно-діагностичні структури, які 
займаються моніторинговими дослідження, 
але ці структури створені формально. При 
цьому виникають труднощі, які пов'язані, 
перш за все, з організаційно-методичним 
забезпеченням моніторингу. В інших вузах, 
системи моніторингу знаходяться в стадії 
розробки і тільки починають впроваджува-
тися у формі контрольних робіт, екзаменів, 
зрізів знань, інспекторських перевірок. Але 
вони недостатньо ефективні, оскільки но-
сять епізодичний характер, залишаючи без 
уваги процес навчання та виховання в ціло-
му. При цьому рідко застосовуються мето-
дики, які б дали змогу виявити фактори, що 
впливають на успішність студентів. 
Таким чином, в Україні формування 

власної системи моніторингу якості освіти 
студентів знаходиться в стадії становлення. 
Відбувається її поетапне запровадження. 
Створення та функціонування такої систе-
ми потребує розв�язання цілого ряду склад-

них наукових, методичних та організацій-
них питань. Саме цьому і присвячено наше 
дослідження. 
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Summary. Gorda I., Shvec V. MONITORING OF QUALITY OF MATHEMATICAL 

FORMATION STUDENTS HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A CONDITION, 
ORGANIZATIONAL AND METHODICAL MAINTENANCE. In clause the theoretical analysis of 
concept of monitoring is lead. It is considered a problem of monitoring of quality of mathematical formation of 
students of higher educational institutions of an agrarian structure. Monitoring of quality of mathematical 
formation students higher educational institutions: a condition, organizational and methodical maintenance. 
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