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Анотація. Сьогодні все більш істотного значення набуває 

інформатизація навчальної діяльності у вищих навчальних закладах, зокрема 

автоматизація систем оцінювання та рейтингу. Важливою складовою 

моніторингу якості освіти є оцінювання діяльності викладачів та навчальних 

досягнень студентів, яке здійснюється за допомогою інформаційно-

комунікаційних систем. 

Створення нових моделей, методів, і засобів систем автоматизованого 

навчання, об’єктивного контролю, оцінювання досягнень студентів, 

ефективності роботи викладачів, виконання завдань з управління навчальним 

процесом та статистичного опрацювання різних видів контролю з навчальних 

дисциплін, є досить актуальним та надає можливість приймати рішення 

керівникам навчальних підрозділів вищих навчальних закладів щодо 

підвищення якості та ефективності навчального процесу. 
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Наразі істотного значення набуває інформатизація навчальної діяльності 

у вищих навчальних закладах, зокрема автоматизація систем оцінювання та 

рейтингу дозволяє детальніше та глибше визначити ті ланки в навчальному 

процесі,  які потребують  якісних змін та дистанційно керувати діяльністю всіх 

учасників освітнього процесу.  

Значну роль у забезпеченні якісної освіти відіграють інформаційно-

комунікаційні технології, що пронизують як сам процес навчання, так і процеси 

управління. У зазначеній галузі накопичено значний науковий потенціал, 

відображений у роботах В. Ю. Бикова, Г. В. Єльникової, М. І. Жалдака, Л. А. 



Карташової, Т. І. Коваль, В. В. Лапінського, О. І. Ляшенка, Н. В. Морзе, Ю. І. 

Машбиця, , С. А. Ракова, В. П. Сергієнка, О. М. Спіріна та ін. 

Основною складовою цифрового університету, поряд з його типовими 

системами: корпоративним Internet - порталом, студентським  Internet - 

порталом, цифровою бібліотекою, публічним Web-сайтом, системою 

електронного навчання, є інформаційно-аналітична система контролю та 

оцінювання навчальних досягнень студентів та система рейтингового 

оцінювання    викладачів. 

Це зумовлено тим, що метою діяльності вищого навчального закладу є 

забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою, наукових кадрів, 

проведення наукових досліджень та ефективного використання наукового 

потенціалу університету. Підвищення ефективності діяльності вищого 

навчального закладу повинно здійснюватися на основі системного підходу і 

зокрема сьогодні одним з основних принципів управління вищого навчального 

закладу є створення нових інформаційних технологій управління навчальним 

процесом.  

На жаль, існуюча система контролю і оцінювання діяльності  учасників 

освітнього процесу залишається, значною мірою, суб’єктивною, оскільки 

викладач, як суб’єкт управління, сам оцінює якість знань студентів, результати 

їх навчально-пізнавальної діяльності, а отже і якість власної педагогічної 

роботи. 

Тому створення ефективної автоматичної системи контролю та 

моніторингу діяльності учасників освітнього процесу є актуальною проблемою 

для теорії та практики вищої школи. 

Моніторинг якості освіти – це постійне, систематичне збирання 

дослідницькими методами (спостереження, експеримент, аналіз, синтез і 

контроль) відомостей про навчально-виховний процес з метою визначення 

оптимальних шляхів підвищення якості освіти і прийняття відповідних 

управлінських рішень [1]. 

Важливою складовою моніторингу якості освіти є оцінювання 

навчальних досягнень студентів. З метою забезпечення моніторингу якості 



освіти в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова у 

2011/2012 н. р. було здійснено низку організаційних заходів. Зокрема, 

упорядковано структуру Науково-методичного центру моніторингу якості 

освіти. 

У структурі Науково-методичного Центру моніторингу якості освіти 

функціонують чотири відділи:  

- відділ проектування системи управління якістю педагогічної освіти;  

- відділ організації контролю за навчально-виховним процесом;  

- відділ соціального моніторингу;  

- відділ інформаційного і матеріально-технічного забезпечення. 

Основними завданнями Науково-методичного центру моніторингу 

якості освіти є організація і методичне керівництво всіма видами робіт, в т.ч. 

науковими дослідженнями, пов’язаними з моніторингом якості освіти. Центр 

здійснює організацію роботи за напрямами: розроблення методики моніторингу 

і забезпечення якості освіти; дослідження науково-методичного забезпечення; 

спостереження за навчальним процесом; розроблення інструментарію для 

здійснення моніторингу; соціальний моніторинг, проектування на основі 

матеріалів моніторингу системи управління якістю освіти [1]. 

В університеті для проведення моніторингу якості освіти 

використовуються відповідні форми, методи та засоби і, зокрема ректорські 

контрольні роботи. Науково – методичним центром моніторингу якості освіти 

спільно з директоратами інститутів розроблено графіки проведення 

ректорських контрольних робіт. Проводяться вони з фахових дисциплін 

інститутів, у яких якісна успішність студентів складає менше 60 %.  Для 

проведення контролю на залишкові знання було задіяно  систему управління 

навчальними матеріалами MOODLE.  

MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) – це 

система програмних продуктів, за допомогою яких можна дистанційно, через 

Internet, проводити навчання на відстані та on-line тестування [2]. 

 Система MOODLE має деякий набір функціональності притаманний 

платформам електронних систем навчання, а також деякі оригінальні 

http://en.wikipedia.org/wiki/Modular
http://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment


нововведення. Хоча система MOODLE не є системою управління навчанням, 

багато в чому він може допомогти  в цьому напрямку. Система  MOODLE 

можна використовувати, як в навчанні школярів, студентів, так і при 

підвищенні кваліфікації. 

Типова функціональність системи MOODLE включає: 

 Здачу завдань 

 Дискусійні форуми 

 Завантаження файлів 

 Оцінювання 

 Обмін повідомленнями 

 Календар подій 

 Новини та анонси подій (для  різних  рівнів:  сайт,  курс,  навчальна 

група) 

 On-line тестування 

 Wikipedia.  

Розробники можуть створювати додаткові модулі з новою додатковою 

функціональністю. Система MOODLE підтримує різні типи нових модулів: 

 Типи діяльностей (включаючи можливі навчальні ігри) 

 Типи ресурсів 

 Типи тестових запитань 

 Типи полів для бази даних (мається на увазі діяльність бази даних) 

 Теми для оформлення 

 Різні методи аутентифікації 

 Різні методи зарахування на курс 

 Фільтри для контенту [3]. 

Проведення контролю знань студентів (ректорських контрольних робіт) 

в університеті здійснюється on-line тестуванням,  для цього попередньо, 

спільно з кафедрами в системі MOODLE створено відповідні контрольні 

завдання (банк тестів) з різних курсів.  



 

Рис. 1. Категорії курсів 
 

Мінімальна кількість тестових завдань  має бути не меншою –  40,  

різної форми (наприклад: множинний вибір, короткі відповіді, вірно/не вірно, 

на відповідність та ін.)  і складності.   

 

Рис. 2.  Приклад тестових завдань в системі MOODLE 



 

Значна кількість параметрів тестових завдань надає можливість досить 

повно контролювати процес тестування. Наприклад, при проходженні тесту 

може бути використано кілька спроб, кожна з яких автоматично фіксується. 

Оцінювання може здійснюватися за наслідками першої спроби, останньої 

спроби або як середнє арифметичне всіх використаних спроб тестування. 

Можна переглянути відповіді студентів на кожне тестове завдання або одразу 

все. Для подальшого аналізу результати і статистика проходження тестових 

завдань зберігаються в базі системи, а також можуть бути скопійовані або 

вислані на e-mail викладача або студента у вигляді текстового файлу або у 

вигляді електронної таблиці. Передбачені імпорт завдань з інших систем 

тестування, а також їх експорт у різних формах для використання іншими 

системами. 

До важливих переваг системи управління навчальними матеріалами 

MOODLE слід віднести наявність в ній розвинених вбудованих засобів для 

статистичного опрацювання результатів тестування і визначення кількісних 

статистичних характеристик тестів відповідно до класичної теорії тестування. 

Це дає можливість, зокрема, оцінювати валідність завдань тесту, і є зручним 

інструментом для поліпшення якості тестів як засобу оцінювання знань. 

У системі MOODLE обчислюються такі характеристики для кожного 

тестового завдання: 

- відсоток правильних відповідей; 

- статистичне стандартне відхилення;  

- дискримінаційний індекс; 

- дискримінаційний коефіцієнт. 

Окрім використання тестових завдань і автоматичного оцінювання 

виконання студентами тестів в системі передбачена можливість отримання 

детальних звітів, що стосуються різних аспектів не тільки тестування, але й 

всієї навчальної діяльності студентів. 

Такий моніторинг і збирання статистичних даних є додатковою 

ефективною і об’єктивною допомогою при всебічному оцінюванні результатів 



навчальної діяльності і проектуванні подальшої індивідуальної траєкторії 

навчання [4]. 

Науково-методичним центром моніторингу якості освіти проводиться 

рейтингове оцінювання діяльності викладачів з метою визначення порівняльної 

ефективності роботи викладачів університету, активізації їх діяльності у 

ракурсі всіх видів роботи, узагальнення і поширення передового досвіду, 

стимулювання професійного зростання, підвищення кваліфікації, 

продуктивності педагогічної і наукової праці, розвитку творчої ініціативи, 

накопичення статистичної інформації щодо становлення і динаміки розвитку 

кафедр та інститутів, стимулювання їх діяльності, спрямованої на підвищення 

якості освіти та на встановлення відповідності показників роботи університету 

акредитаційним вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, і на основі цих даних також формується рейтинг інститутів та кафедр. 

Для цього розроблено та впроваджено автоматизовану систему 

рейтингового оцінювання діяльності викладачів, кафедр, інститутів 

(www.rating.npu.edu.ua).   

 

Рис. 3. Фрагмент показників рейтингового оцінювання діяльності 

викладачів 



Система була відкрита з 01 жовтня 2011 р. для внесення даних 

відповідно до затверджених критеріїв, зокрема для оцінювання діяльності 

викладачів, таких критеріїв 149. Є додаткові можливості для врахування 

особливостей структурного підрозділу.  

Система має значні переваги. Кожен викладач має можливість протягом 

року щоденно вносити дані про виконану роботу відповідно до встановлених 

показників. Можна здійснювати порівняльний самоаналіз з року в рік та 

висвітлювати в динаміці успішність роботи кожного викладача або 

структурного підрозділу.  

Для оцінювання діяльності викладачів використовувалися такі основні 

групи показників:  

1. Показники досягнутого рівня кваліфікації та організаційної роботи (40 

показників).  

2. Показники навчально-методичної роботи (24 показників).  

3. Показники науково-дослідної роботи (38 показників).  

4. Показники виховної роботи і навчально-дослідної роботи студентів 

(48 показників). 

Для оцінювання діяльності кафедр використовуються такі основні групи 

показників:  

1. Загальнокафедральні показники:  

• кількість штатних ставок (всього);  

• кількість ставок штатних викладачів  (зайнятих штатними 

викладачами);  

• наявність у складі кафедри науково-дослідних лабораторій;  

• наявність у складі кафедри науково-дослідних центрів;  

2. Сумарний рейтинг викладачів, який обраховувався як сума рейтингів 

кожного викладача кафедри.  

Зведений рейтинг кафедри обчислювався як сума загальнокафедральних 

показників плюс сумарний рейтинг викладачів розділений на кількість штатних 

ставок на кафедрі. 



Для оцінювання діяльності інститутів використовуються такі основні 

групи показників:  

1. Загальноінститутські показники:  

• економічні показники (2 показники);  

• показники  науково-дослідної  роботи і  міжнародного  співробітництва 

(11 показників);  

• показники розвитку науково-технічна творчість студентів  

(4 показники);  

• показники успішності студентів (стаціонар) (4 показники).  

2. Зведений рейтинг кафедр [1].  

Також організована робота автоматизованої системи рейтингового 

оцінювання діяльності студентів університету. Для роботи даної системи були 

визначені основні групи показників за якими буде оцінюватися діяльність 

студентів. На даний момент для оцінювання діяльності студентів визначені такі 

основні групи показників (програмний засіб для опрацювання даних 

розробляється): 

1. Показники досягнутого рівня кваліфікації та організаційної роботи: 

 Курс (для 1 курсу результати ЗНО) – дані передаються з бази даних 

навчально-методичного управління та приймальної комісії. 

 Участь в роботі Вченої ради інституту – дані вносяться (подаються) 

дирекцією інституту.  

 Профспілкова діяльність – дані вносяться (подаються) дирекцією 

інституту та профспілка студентів. 

 Студентське самоврядування – дані вносяться (подаються) 

дирекцією інституту. 

2. Показники навчальних досягнень: 

 Результати заліково-екзаменаційних сесій – дані передаються з бази 

даних навчально-методичного управління, яка заповнюється дирекцією 

інституту за результатами заліково-екзаменаційних сесій. 



 Результати міжсесійного контролю знань студентів – дані 

переносяться з бази даних системи електронного навчання університету 

(система MOODLE). 

3. Показники науково-дослідної роботи (всі дані за цими показниками 

вносяться (подаються) дирекцією інституту): 

 Опубліковано науково-технічних статей. 

 Участь у студентських наукових гуртках. 

 Участь у студентських проблемних групах. 

 Переможець (учасник) І туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей. 

 Переможець (учасник) ІІ туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей. 

 Переможець (лауреат) Всеукраїнських конкурсів на кращу 

студентську наукову (творчу) роботу. 

 Переможець (лауреат) Міжнародних конкурсів на кращу 

студентську наукову (творчу) роботу (Чемпіонату Європи, світу). 

 Учасник наукових конференцій (Міжнародних, Всеукраїнських, 

регіональних, університетських) [6]. 

Незважаючи на те, що використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі викликає великий інтерес і активне 

використання, забезпечення якості і ефективність навчання з використанням 

ІКТ залишається на недостатньо високому рівні. Ситуація ускладнюється і тим, 

що інформаційні технології швидко оновлюються: з'являються нові, ефективні і 

складні, засновані на штучному інтелекті, віртуальній реальності, 

багатомовному інтерфейсі, геоінформаційних системах.  

В існуючих освітніх системах досі недостатньо розвинені і 

використовуються технології, спрямовані на формування інтелектуальних 

умінь, розвиток активності мислення.  

Головна роль у вирішенні цих питань, безумовно, відводиться 

інформаційно-комунікаційним технологіям, оскільки вони не тільки виконують 

функції інструментарію, що використовується для виконання окремих 



педагогічних завдань, але й стимулює розвиток дидактики і методики, сприяє 

створення нових форм навчання і освіти. Так, наприклад, сучасні мережеві 

інформаційні технології складають  основу дистанційної освіти, побудови 

інструментальних середовищ комп'ютерного тестування і навчання, 

забезпечують  побудову  інтелектуального  інформаційно-освітнього  

середовища [5].  

Створення нових моделей, методів, і засобів систем автоматизованого 

навчання, обє'ктивізованого контролю, оцінювання досягнень студентів, 

ефективності роботи викладачів, виконання завдань з управління навчальним 

процесом та статистичного опрацювання різних видів контролю з навчальних 

дисциплін, є досить актуальним та надає можливість приймати рішення 

керівникам навчальних підрозділів вищих навчальних закладів щодо 

підвищення якості та ефективності навчального процесу.  
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