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емоційного клімату в процесі фахової підготовки; за-
безпечення системної реалізації суб’єкт↔суб’єктної 
взаємодії студентів і викладачів; активного стимулю-
вання студентів до самоосвіти, самовиховання, само-

розвитку; індивідуалізованого вибору типу професій-
но-орієнтованої технології навчання; застосування 
інноваційного фахово-спрямованого педагогічного 
інструментарію професійної підготовки. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ/РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
 
© І. О. Климчук  
 
Проведено аналіз системи показників/критеріїв оцінки якості / ефективності навчальної діяльності за-
кладів загальної середньої освіти різних регіонів України. Інтерпретація результатів дослідження поля-
гала в виокремлені основних показників оцінки якості/результативності освітньої діяльності Закладів 
загальної середньої освіти. Представлені результати проведеного опитування щодо основних показників 
оцінки якості/результативності освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти які відповідно, 
згрупували за чотирма основними критеріями якості, а саме:. показники, що характеризують загальний 
критерій оцінки якості освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти щодо відкритості та 
доступності інформації про заклади; показники, що характеризують загальний критерій оцінки якості 
освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти, щодо комфортності умов, в яких здійснюється 
освітня діяльність; показники, що характеризують загальний критерій оцінки якості освітньої діяльно-
сті загальних закладів освіти, щодо доброзичливості, ввічливості та компетентності педагогічних пра-
цівників; показники, що характеризують загальний критерій оцінки якості освітньої діяльності закладів 
загальної середньої освіти, щодо задоволеності якістю освітньої діяльності школи. 
Графічно представлені результати дослідження – типові відповіді опитування думок вчителів/керівників 
шкіл щодо критеріїв/показників оцінювання якості роботи школи, означені найбільш вагомі з урахуванням 
результативності та прогнозування розвитку закладів загальної середньої освіти в Україні. 
Проведено аналіз взаємозв’язку критеріїв результативності/якості освітньої діяльності та оптимізації 
роботи школи оптимізації функціонування школи з урахуванням тенденцій та вимог сучасного розвитку 
освіти в контексті євроінтеграції України, а саме : прогностичного аспекту – для вибору найкращого 
варіанту прийняття управлінського рішення; оціночного аспекту – для оцінки проведених/запланованих 
подій, побудови прогнозу розвитку школи; контрольного аспекту – для відповідності та координації ро-
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боти закладів загальної середньої освіти, розробці нормативних актів; мотиваційного аспекту – для 
оцінки рівня інтелектуального розвитку, подальшої мотивації та самоосвіти усіх учасників освітнього 
процесу; когнітивно-діяльнісного аспекту – для оцінки глибини інтеграції знань та професійного досвіду, 
прогнозування перспективного розвитку школи 
Ключові слова: освітня діяльність, показники оцінки якості/результативності, рівень якості, компете-
нтності, доброзичливості, комфортності 
 
1. Вступ  
У Концепції програми розвитку освіти в Укра-

їні на 2011–2021 роки зазначається, що стратегічною 
метою державної політики в галузі освіти є підви-
щення доступності якісної освіти, що відповідає ви-
могам інноваційного розвитку економіки, сучасним 
потребам суспільства і кожного громадянина. При 
цьому, пріоритетними завданнями є: забезпечення 
інноваційного характеру базової освіти; модернізація 
інститутів системи освіти як інструментів соціально-
го розвитку; створення сучасної системи безперерв-
ної освіти, підготовки і перепідготовки професійних 
кадрів, формування механізмів оцінки якос-
ті/результативності освітніх послуг за оцінкою усіх 
споживачів освітніх послуг [1]. 

В аспектах дослідження проблем державного 
управління, моніторингу якості освіти на національ-
ному та регіональному рівнях, існує проблема щодо 
подальшого проведення наукових досліджень, що 
спрямовані на: визначення рівня навчальних досяг-
нень учнів закладів загальної середньої освіти, що 
обумовлене постійно необхідністю зростання загаль-
ного рівня освіченості у суспільстві, а також необ-
хідністю підвищення рівня загальної середньої освіти 
відповідно до вимог та стандартів Міністерства осві-
ти і науки України та Міжнародних організацій 
(TIMSS, PIRLS та ін.). 

Вітчизняні науковці та управлінці активно та 
всесторонньо займаються вирішенням питань про-
гнозування, розвитку та моніторингу якості загальної 
середньої освіти, здійснюють аналіз питань вимірю-
вання рівнів знань учнів, перевірки якісного складу 
педагогічного колективу, управлінськими проблема-
ми роботи школи тощо. Однак існує проблема визна-
чення основних критеріїв/ показників оцінки якос-
ті/результативності освітньої діяльності закладів за-
гальної середньої освіти, що в відповідно зумовлює 
нові принципи (правила, орієнтири), якими слід ке-
руватися при оцінці кількісних і якісних результатів 
виконання тих чи інших завдань всієї освітньої сис-
теми в Україні [2]. 

  
2. Аналіз літературних джерел 
Розробці питань моніторингу та оцінці якості 

загальної середньої освіти, проблемам вимірювання 
результативності педпрацівників та учнів приділено 
багато досліджень, зокрема: оцінці набутих знань та 
критеріям вимірювання результативності діяльності 
учнів [3, 4], моніторингу освітньої діяльності учнів 
[5], оцінці ділових, професійних та особистісних яко-
стей педпрацівників [6, 7], критеріям та параметри 
оцінювання ефективності уроків як соціально-
педагогічної системи [8], оцінці якості освіти на базі 
кваліметричного підходу [9], проблемам підвищення 
якості державного управління на національному та 
регіональному рівнях [10, 11].  

Міжнародні критерії оцінювання якості освіти 
представлені відповідними показниками (індикатора-
ми): освітні показники/індикатори Ради з освіти Євро-
пейського Союзу, Освітні індикатори Міжнародного 
Консультативного Форуму з освіти для всіх, Освітні 
індикатори ЮНЕСКО, ОЕСР. Окремі освітні індикато-
ри входять до системи міжнародної оцінки суспільного 
розвитку окремих держав, до різних моніторингових 
систем, зокрема так званий індекс людського розвитку 
(Human Development Іndex), що використовується у 
звітах ООН, та індикатори світового розвитку (World 
Development Indicators), за допомогою яких формують-
ся рейтинги держав в галузі рівня розвитку освіти в 
країні, що відповідно торкається й України [11, 12]. 

 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою дослідження було вивчення питання 

формуванням системи критеріїв/показників, що хара-
ктеризують результат діяльності закладів загальної 
середньої освіти в Україні. 

Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 

1. Проаналізувати результативність діяльності 
закладів загальної середньої освіти та існуючих кри-
теріїв/показників оцінки цієї діяльності відповідно до 
зростання/зниження освітнього рівня та якості освіт-
ніх послуг, отриманих під час навчання в школі.  

2. Виокремити основні групи критеріїв/ показ-
ників якості/результативності діяльності закладів 
загальної середньої освіти. 

3. Означити основні функції критеріїв оцінки 
результативності/якості діяльності закладів загальної 
освіти з урахування подальшої розробки єдиної сис-
теми критеріїв/показників оцінки роботи школи. 

 
4. Інтерпретація результатів дослідження та 

основні показників оцінки якості/ результативно-
сті освітньої діяльності закладів загальної серед-
ньої освіти  

Для реалізації мети і завдань дослідження було 
проведено анкетування та опитування респондентів, 
зокрема, керівників та заступників керівників загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. Дослідження прово-
дилось в загальноосвітніх навчальних закладах Укра-
їни, а саме: міста Києва, Київської, Житомирської та 
Черкаської областей; репрезентативна вибірка –  
72 респонденти.  

Інтерпретація результатів дослідження поляга-
ла в виокремлені основних показників оцінки якос-
ті/результативності освітньої діяльності загальноос-
вітніх навчальних закладів. Після проведення опиту-
вання були проаналізовані та виокремлені основні 
показники оцінки якості/результативності освітньої 
діяльності закладів загальної середньої освіти, які 
відповідно згрупували за чотирма основними крите-
ріями якості, а саме [6, 7]: 
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1. Показники, що характеризують загальний 
критерій оцінки якості освітньої діяльності закладів 
загальної середньої освіти щодо відкритості та до-
ступності інформації про заклади, а саме: (рис. 1–4): 

1. 1. Повнота і актуальність інформації про ор-
ганізацію, що здійснює освітню діяльність, і її діяль-
ності, розміщеної на офіційному сайті організації в 
інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" 
і інформації, розміщеної на офіційному сайті МОН 
України; 

1. 2. Наявність на офіційному сайті організації 
в мережі Інтернет відомостей про педагогічних пра-
цівників організації, напрями та спеціалізацію освіт-
нього закладу; 

1. 3. Доступність взаємодії з одержувачами 
освітніх послуг по телефону, по електронній пошті, 
за допомогою електронних сервісів, що надаються на 
офіційному сайті організації в мережі Інтернет, в то-
му числі наявність можливості внесення пропозицій, 
спрямованих на поліпшення роботи загальноосвіт-
нього навчального закладу; 

1. 4. Доступність відомостей про хід розгляду 
звернень громадян, що надійшли до загальноосвіт-
нього навчального закладу від одержувачів освітніх 
послуг (по телефону, по електронній пошті, за допо-
могою електронних сервісів, доступних на офіційно-
му сайті освітньої установи); 

2. Показники, що характеризують загальний 
критерій оцінки якості освітньої діяльності закладів 
загальної середньої освіти щодо комфортності 
умов, в яких здійснюється освітня діяльність, а са-
ме: (рис. 1–4): 

2. 1. Матеріально-технічне та інформаційне 
забезпечення закладу загальної середньої освіти; 

2. 2. Наявність необхідних умов для охорони 
та зміцнення здоров'я учнів, організації харчування, 
відпочинку та культурної програми учнів; 

2. 3. Умови для індивідуальної роботи з учнями; 
2. 4. Наявність у закладі додаткових освіт-

ніх/навчальних програм; 
2. 5. Наявність можливості розвитку творчих 

здібностей/інтересів учнів, зокрема: їхня участь в 
конкурсах і олімпіадах (Всеукраїнських та Міжнаро-
дних), виставках, конкурсах, презентаціях, спортив-
них заходах тощо; 

2. 6. Наявність можливості надання психолого-
педагогічної, медичної та соціальної допомоги учням; 

2. 7. Наявність умов в організації навчання і 
виховання учнів з обмеженими можливостями здоро-
в'я та інвалідів; 

3. Показники, що характеризують загальний 
критерій оцінки якості освітньої діяльності загаль-
них закладів середньої освіти, щодо доброзичливості, 
ввічливості та компетентності педагогічних пра-
цівників, а саме: (рис. 5, 6): 

3. 1. Відсоток/частка одержувачів освітніх по-
слуг (учнів, батьків), які позитивно оцінюють добро-
зичливість та ввічливість працівників організації від 
загального числа опитаних одержувачів освітніх пос-
луг в закладі загальної середньої освіти; 

3. 2. Відсоток/частка одержувачів освітніх по-
слуг (учнів, батьків), задоволених компетентністю 
працівників організації, від загального числа опита-

них одержувачів освітніх послуг в закладі загальної 
середньої освіти. 

4. Показники, що характеризують загальний 
критерій оцінки якості освітньої діяльності загаль-
них закладів середньої освіти, щодо задоволеності 
якістю освітньої діяльності закладів загальної сере-
дньої освіти, а саме: (рис. 5, 6):  

4. 1. Відсоток/частка одержувачів освітніх пос-
луг, задоволених матеріально-технічним забезпеченням 
організації, від загального числа опитаних одержувачів 
освітніх послуг в закладі загальної середньої освіти; 

4. 2. Частка одержувачів освітніх послуг, задо-
волених якістю наданих освітніх послуг, від загаль-
ного числа опитаних одержувачів освітніх послуг в 
закладі загальної середньої освіти; 

4. 3. Частка одержувачів освітніх послуг, які 
готові рекомендувати цей загальноосвітній навчаль-
ний заклад родичам/знайомим, від загального числа 
опитаних одержувачів освітніх послуг в закладі зага-
льної середньої освіти. 

 
5. Результати дослідження  
Результати дослідження представлені типови-

ми відповідями проведеного опитування думок вчи-
телів/керівників шкіл щодо сучасного стану існую-
чих критеріїв/показників оцінювання якості роботи 
школи (рис. 1–6). 

 
Рис. 1. Як Ви вважаєте, чи підвищить 

якість/результативність освітньої  діяльності закладу 
загальної середньої освіти запровадження  моніторингу 

показників/критеріїв якості освіти? 
 
 

47.2 %51.5 %

1.3 %

Так, знаю

Так, частково

Нічого про це не знаю

Рис. 2. Чи знаєте Ви, що таке показники/критерії якості 
освітньої діяльності? 
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16 %

68 %

15 % 1 %

Безумовно, одне й теж
Безумовно, ні
Важко сказати
Не знаю

 
Рис. 3. Моніторинг якості освітньої діяльності та атестація 
закладу загальної середньої освіти це одне й теж, чи різні 

види управлінської діяльності? 
 

46.8 %

47.2 %

2.5 %
2.5 %

Повністю згодний Згодний частково

Зовсім не згодний Не знаю  
Рис. 4. Чи згодні Ви з думкою, що вдосконалення системи 
показників/критеріїв оцінки освітньої діяльності – це сти-

мул підвищення якості загальної середньої освіти? 
 

18.3 %

8.4 %

15.5 %

24 %

14.8 %

19 %

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr

4th Qtr 5th Qrt 6th Qrt
 

Рис. 5. Як Ви вважаєте, які організаційні та науково-
методичні заходи будуть більш дієвими для розробки систе-
ми показників/критеріїв оцінки освітньої діяльності закладів 

загальної середньої освіти (оберіть три найвагоміші)? 
 
18,3 % Проведення роз’яснювальної роботи щодо 

необхідності вдосконалення системи існуючих пока-

зників/критеріїв оцінки освітньої діяльності серед 
вчителів, управлінців, громадськості, батьків. 

8,4 % Включення проблематики якості освіти та 
розробки системи показників/критеріїв до навчаль-
них та наукових програм. 

15,5% Запровадження спецкурсу «Показни-
ки/критерії оцінки якості (результативності) освіт-
ньої діяльності» в інститутах післядипломної педаго-
гічної освіти. 

19 % Розробка та видання науково-методичної лі-
тератури з зазначеної проблематики. 

14,8 % Висвітлення вітчизняного та міжнародно-
го досвіду щодо оцінки якості/результативності осві-
тньої діяльності освіти в ЗМІ, на науково-практичних 
конференціях, семінарах тощо. 

24 % Усі означені вище 

 

Рис. 6. Який на Вашу думку, більш вагомий критерій оцін-
ки якості/ результативності освітньої діяльності закладу 

загальної середньої освіти? 
 

7 % Загальний критерій оцінки якості освіт-
ньої діяльності щодо відкритості та доступності ін-
формації про заклад;  

22 % Загальний критерій оцінки якості освіт-
ньої діяльності щодо комфортності умов, в яких здій-
снюється освітня діяльність;  

10 % Загальний критерій оцінки якості освіт-
ньої діяльності щодо доброзичливості та компетент-
ності педагогічних працівників; 

17,5 % Загальний критерій оцінки якості осві-
тньої діяльності щодо задоволеності якістю освітньої 
діяльності та рівнем здобутих знань у загальноосвіт-
ньому навчальному закладі. 

39,5 % Усі означені вище 
0% Ніякий 
4 % Важко сказати 
 
6. Висновки 
1. Результативність діяльності загальних за-

кладів освіти в Україні може визначатися відпові-
дно до зростання/зниження освітнього рівня та 
якості освітніх послуг, отриманих під час навчан-
ня в школі. Нами були виокремлені основні групи 
критеріїв/ показників якості/ результативності 
діяльності закладів загальної середньої освіти з 
урахуванням до вимог та стандартів Міністерст-
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вом освіти і науки України та Міжнародних осві-
тніх організацій: 

1) Показники, що характеризують загальний 
критерій оцінки якості освітньої діяльності закладів 
загальної середньої освіти щодо відкритості та дос-
тупності інформації про заклади; 

2) Показники, що характеризують загальний 
критерій оцінки якості освітньої діяльності закладів 
загальної середньої освіти щодо комфортності умов, 
в яких здійснюється освітня діяльність; 

3) Показники, що характеризують загальний 
критерій оцінки якості освітньої діяльності закладів 
загальної середньої освіти щодо доброзичливості, 
ввічливості та компетентності педагогічних праців-
ників; 

4) Показники, що характеризують загальний 
критерій оцінки якості освітньої діяльності закладів 
загальної середньої освіти щодо задоволеності якістю 
освітньої діяльності школи. 

2. Оцінка результативності діяльності закладів 
загальної середньої освіти на рівні суб'єкта господар-
ської діяльності невід’ємна від оцінки діяльності 
освітніх систем органів місцевого самоврядування, 
обласних, сільських міських рад, які здійснюють 
управління у сфері освіти на відповідній терито-
рії/регіоні. Стан зовнішнього середовища, рівень 

освіти та її динаміка лише частково залежать від ре-
зультатів діяльності самих закладів загальної серед-
ньої освіти; загалом – це продукт сукупності геополі-
тичних, економічних, соціокультурних та багатьох 
інших факторів. 

3. Існує необхідність щодо подальшої розроб-
ки та впровадження єдиної системи нових показни-
ків/критеріїв оцінки результативності освітньої дія-
льності закладів загальної середньої освіти та вчите-
лів. Критерії результативності/якості освітньої діяль-
ності повинні сприяти оптимізації функціонування 
школи, а саме: 

1) Прогностичний аспект – для вибору най-
кращого варіанту прийняття управлінського рішення; 

2) Оціночний аспект – для оцінки проведе-
них/запланованих подій, побудови прогнозу розвитку 
школи;  

3) Контрольний аспект – для відповідності та 
координації роботи загального закладу, розробці но-
рмативних актів; 

4) Мотиваційний аспект – для оцінки рівня ін-
телектуального розвитку, подальшої  мотивації та 
самоосвіти усіх учасників освітнього процесу; 

5) Когнітивно-діяльнісний аспект – для оцінки 
глибини інтеграції знань та професійного досвіду, 
прогнозування перспективного розвитку школи. 
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