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Аннотация
Статья посвящена философско-психологическому осмыслению процесса самоопределения 

личности в обществе, изменения в котором ставят повышенные требования к человеку и его 
способности к выявлению и установлению собственной позиции в различных ситуациях.
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РОЛЬ МОН1ТОРИНГУ ЯКОСТ1ОСВ1ТИ 
В ФОРМУВАНН1 ГЛОБАЛЬНОГО СВ1ТОГЛЯДУ

Кшець другого 1 початок третього тисячолотя сшвпали з глобальною 
трансформацию суспшьства, перетворенням всього юнуючого свшшорядку. Нова 
свтэбудова -  предмет пильноГ уваги пол1тиюв 1 вчених, причому ряд висловлюваних 
рашше 0Ц1Н0К (наприклад, “нове шдустр1альне суспшьство” , “постшдустр1альне 
суспшьство” , “комушзм”, “глобальне село” , “шформацШне суспшьство” та ш.) 
виявилися вельми уразливими з позицШ реального ходу подш. В останш десятир1ччя 
XX ст. отримали розповсюдження таю оцшки, як “соц1альний пост модерн” , “новий 
св1товий порядок”, “глобашм” . Хоча 1 вони-не позбавлеш вразливих мюць 1 
пщлягають ГЛИбокШ 1 змгстовнШ критичь

Хочеться В1дм1тити, що насправд1, щея глобал1зацп не нова. Ще два столггтя 
назад почала формуватися фшософ1я так званого “рос1Йського космхзма”, що е 
витоками глобалютичних щей, яскравими представниками якого стали вщом1 
л1тератори 1 вчен1: В. Ф. Одоевський, А. В. Сухово-Кобилш, М. Ф. Федоров,
В. С. Соловйов, М. А. Умов, С. М. Булгаков... В ХХ-му столггп до космют1в можно 
вщнести К. Е. Цюлковського, В. I. Вернадського, А. Л. Чижевського, В. Ф. Купревича, 
А. К. Манеева [3].

1снують р1зномаштш точки зору на прочее глобал1зацп, що вщбувасться, але 
один факт беззаперечний, його не можна зупинити, оскшыси В1Н об'ективно 
законом1рний та як трактуеться в науковШ Л1тератур1 р1знонаправлений та нел1н!йний 
прочее [1, 145].

Доказом чьому е значна кшыасть м1жнародних семшар1в, конференчШ, що 
присвячен1 глобальним проблемам людства. В допов1дях Римського клубу 
1980- 1990-х рр. були розроблеш категорп глобалютики (м1ждисчиплшарне вивчення 
глобал1зачй), и основш напрями досл1джень: “меж1 росту” , “за межами росту”, “перпга 
глобальна револклця” , “глобальн1 проблеми”, “глобальна свщом1сть” . На основ1 
глобалистики розробляються стратеги сшльно*1 д1яльност1 держав в р1зних напрямах - 
економ1чному, подлинному, еколог1чному, культурному.

В ”Декларачй тисячолотя” , прийнятою Генеральною Асамблеею ООН 8 вересня 
2000 р., зокрема, мовиться: “ ... головною задачею, що стопъ перед нами сьогодш, е 
забезпечення того, щоб глобал1зач1я стала позитивним чинником для вс1х народ1в
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св1ту. Глобал1зац1Я може мати повшстю всеохоплюючий 1 справедливий характер 
лише через посередництво широкомасштабних 1 наполегливих зусиль по формуванню 
загального майбутнього, заснованого на нашШ загальнШ приналежносп до роду 
ЛЮДСЬКОГО у всьому ЙОГО р13НОМаН1ТТ1”.

Таким чином, наприюнщ X X  столптя лексикон поповнився новим термшом 
“глобал1зац1я”, утвореним вщ французького слова -  глобальний (такий, що охоплюе 
усю земну кулю, всеосяжний), та глобальний св1тогляд, що складае сукупшсть поглядш 
та переконань для позначення проблем, реальностей, процешв 1 явищ планетарного 
масштабу.

Свгг стр1мко мшяе свш вигляд: сучасний цившзацШний зсув характеризуеться 
кризовими явищами у вс1Х сферах життя суспшьства. Кореш змши спостершаються 1 у 
сфер1 освгга, яка знаходиться на переломному еташ свого розвитку. Провщш 
М1жнародн1 експерти говорят про те, що XXI ст. стане столггтям освгга.

В свою чергу яюсть освггньо! д1яльност1 -  це сукупшсть характеристик системи 
вищо1 ОСВ1ТИ та п складових, яка визначае й здатшсть задовольняти встановлеш 1 
передбачен1 потреби окремо'1 особи або (та) суспшьства.

У XXI сто л гт  осв1та постала перед низкою юторичних виклик1в.
Перший. Необхцщ1Сть забезпечити високу функцюнальн1сть людини в умовах, коли 

змша щей, знань 1 технологш вщбуваеться набагато швидше, Н1Ж змша поколшня людей. 
Також слщ вщнайти рац1ональн1 схеми сп1ввщношень м1ж лавинопод!бним розвитком 
знань, високих технолопй 1 людською здатн1стю Ух творчо засвоУти.

Другий. Потреба забезпечити оптймальний баланс М1Ж локальним та глобальним з 
там, щоб людина, формуючись як патрют свое'1 краши, усвщомлювала реалп 
глобал13ованого св1ту, була здатною жити 1 Д1яти в цьому с в т ,  нести частку 
вщповщальност1 за нього, бути, по суп, не тшьки громадянином краши, а й 
громадянином свлу.

ТретШ. Необх1дн1сть сформулювати на загальносуспшьному й 1ндив1дуальному 
р1внях розумшня людини як найвищо'1 цшност1, права кожного стати 1 залишатися самим 
собою у вщповщносп 31 своши природними здхбностями, що лише й зможе забезпечити 
високий демократизм суспшьства.

Четвертей. Необхщшсть виробити у людини здатшстъ до свщомого 1 
ефективного функц1онування в умовах небувалого ускладнення вщносин у 
глобал1зованому, шформацшному суспшьств1, зросло! комункативносн життя та 
шформацШноТ насиченосп середовища життедгяльносп.

П'ятий. Мш1М1защя асиметрп М1Ж матер1альн1стю 1 духовшспо, 
культивування у кожноТ особистосп пщнесено'1 думки та духу у вщповщносп з 
нацюнальними традицшми та особистами переконаннями, формування конструктив1зму 
як основи життевоТ позицй, утвердження культури толерантность

Глобальна освгга засновала на концепцй, згщно яко! 1нформац1я про свгг 
повинна бути представлений як ютотна для виживання людини в сшвтовариств1 людей 
1 в природ! а формування неупередженого погляду на св1т залежить 1 в1д вщбору 
факпв з р1зних областей знань вщ стратеги п1знання, вщ залучено! р13номаштних
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ментальных процешв, що обумовлюють переробку 1 обмш шформащею та в першу 
черту В1Д якост1 знань.

Таким встановленням р1вня сформованост1 знань 1 умшь тих, хто навчаеться, 
в1дпов1дн1Сть заданим цшям даного навчального процесу, створенням можливоеп 
корекци Ух, В1Дпов1дно до визначеного еталону стандарту майбутньо'1 професШно‘1
Д1ЯЛЬНОСТ1 е МОШТОрИНГ ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ.

Демократизащя суспшьних вщносин потребуе вщмовитись вщ рутинного 
способу спонукання учшв та студенев до навчання. Пошук нових способ1в 
стимулювання навчально!’ д1яльност1 студента в умовах конкуренцп приводить до 
використання оцшочних суджень-бал1в, коли оцшка 13 засобу примусового 
навчання перетворюеться в зас1б рац1онального визначення особистого рейтингу -  
показника вагомосп людини в цившзованому сусп1льств1.

За останш десятирхччя меж1 використання мон1торингу активно розширяються. 
Вийшовши за меж1 сфери природокористування, звщки в1н веде свш родовщ, 
МОН1ТОрИНГ проник В сферу ОСВ1ТИ.

На сьогодн1щнШ день ринок осв1ТН1Х послуг вимагае:
По-перше, визначити структуру фактор1В, як1 впливають на прийняття ршень 

людьми з приводу дощльноеп отримання осв1ти, а вщповщно, 1 вщносно об’ему 
швестицШ в людський кап1тал;

По-друге, розглянути фактори, як1 визначають повед1нку держави на ринку 
осв1ти;

По-трете, оц1нити особливост1 формування переваг В1дносно осв1тн1х послуг з 
врахуванням репону;

По-четверте, визначити критерШ структурування осв1ти, який т1сно корелюе з
В1Ком;

По-п’яте, дослщити повед1нку 1нших об’екпв економши на ринку осв1та, яю 
також е потенц1йними учасниками даного ринку 1 являють попит на ОСВ1ТН1 послуги.

ГИД ЛЮДСЫСИМ КаП1ТЭЛОМ рОЗуМ1ЮТЬ ЗДаТН1СТЬ ЛЮДИНИ ДО ТруД0В01 Д1ЯЛЬНОСТ1,

йог вм1ння, знания, навички. Накопичення людського капралу вщбуваеться як в 
дошкольному В1Щ, так 1 в школ1, техн1кум1, ун1верситет1, на курсах перешдготовки чи 
П1двищення квал1ф1кацЙ.

В цьому випадку мон1торинг представляе штерес з погляду його теоретичного 
анализу, оск1Льки не мае точного однозначного тлумачення, бо вивчаеться 1 
використовуеться в рамках разных сфер науково-практично‘1 д1яльност1. Складн1сть 
формулювання визначення поняття мон1торинг пов'язана також з приналежтстю його 
як до сфери науки, так 1 сфери практики. Вш може розглядатися 1 як спос1б 
дослщження реальност1, що використовуеться в р1зних науках, 1 як спошб 
забезпечення сфери управл!ння р1зними видами Д1ялыюей за допомогою 
представления своечасноТ 1 як1сно11нформацй.

Самим загальним чином мон1торинг можна визначити як постшне 
спостереження за будь-яким процесом з метою виявлення його вщповщноеп 
бажаному результату. Б1льш конкретизоване визначення може бути таким.
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Мониторинг -  це визначення невеликого числа показников, що водображають стан 
системи. Методом повторних виморов нагромаджуеться 1 аналозуеться онформацоя в 
динамщо, при цьому використовуеться поровняння з базовими 1 нормативними 
документами [2].

Здойснення моноторино’у у сферо освоти мае певну специфоку, пов'язану з 
суперечностями властивими самой системо освоти. Потробен мониторинг, що враховуе 
специфоку системи, тодо у  нього е всо подстави стати там засобом, використання якого 
дозволить значною морою розв'язати проблему онформацойного забезпечення 
управлонських рошень, деяко проблеми стандартизацоо, значною морою сприяти
р О З В И Т К у  ОСВОТИ.

А  переваги якосто освети переоцонити складно. Освота не тольки дозволяе 
оволодоти старими, вже накопиченими знаниями, але 1 сприяе набуттю нових знань, а 
також створюе умови для розвитку болып досконалих технологой. Таким чином, 
розвиток освоти йде вперед 1 створюе передумови для майбутнього прогресу.

Дояльность створених структур повинен розвиватася в двох напрямках. 
Перший -  це збор, обробка, аналоз та онтерпретацоя статистично'1 шформацп. Друге -  
проведения яшсних досл1джень стану освИи: вивчення р1вня пщготовки учн1в по 
предметах та загальнонаучних ум1нь, П1знавальних 1нтерес1в 1 мотивац1й школяр1В, 
впливу навчального навантаження на стан здоров’я Д1тей, психолопчного клгмату в 
навчальних закладах 1 т. д. Кульм1нац1ею Ц1е1 робота повинно стати щор1чне видання 
анал1тачно‘1 доповда. Проектуючий Центр, таким чином, повинен виконувати двояку 
роль: шформувати шк1льну публшу про положения справ 1 одночасно слугувати 
засобом впливу суспшьства на розвиток осв1ти.

Але на сьогодн1ШН1й день Ц1 два напрямки -  статистика осв1ти 1 мониторинг 
якост1 -  недостатньо розвинутг в наш1й краГн1. Тому, помимо оргашзацшних зусиль, 
для реал1зацп проекту потр1бно серйозна наукова робота.

Яюсть осв1ти розпод1ляеться на як1сть умов 1 як1сть результату. Перше полягае в 
здатност! закладу створити в свохх ст1нах осв1тн1 траектори, що вщповщають нахилам 
та Интересам тих хто навчаеться при обов’язковому виконанн1 державних осв1тшх 
стандартов. Друге -  в ощнщ м1ри в1дпов1дност1 результатов -  надоям. В даному 
визначенно представлено два головних компонента якосто: обов’язковий (стандартний) 
та вароативний (що визначаеться освотном закладом) [4].

Виконання освотнох стандартов забезпечуе едность освотнього простору держави о 
гарантуе право тих хто навчаеться на отримання повноцонноо освоти. Засобом 
водслодковування виконання освотнох стандартов е моноторинг. Другий (вароативний) 
компонент не може бути оцонений на осново колькосних показников, поскольки 
оцонюеться не результат, а напрямок розвитку освотнього закладу, тобто особистосно- 
ороентована складова якосто освоти. Необходними передумовами формування 
особистосно-ороентованоо складовоо е переход вод оцонки знань, умонь, навиков тих хто 
навчаеться до оцонки ох компетенцой, а також оцонки впливу освотнього процесу на 
психоматачний стан дитини (“цона результату”).

Сучасний стан суспольства вимагае змощення освотнох приоротетов вод
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досягнення вщповщного р1вня знань, ум1нь та навичок до здатносп випускншав 
використовувати знания в вщповщних ситуащях, готовносп до взаемоди в груповШ 
дмльносп. Ц1 зд1бност1 визначеш сьогодш як сукупнють КОМПетеНЦ1Й, якими повинна 
оволодгта людина для успшноУ адаптаци в с в т . Що швидко змшюеться. КомпетенщУ 
тих хто навчаеться не е принципово новим поняттям для украУнськоУ школи: Ух зм1ст 
входить в блок загально навчальних умшь та навичок шкшьних програм. Але р1вень 
шдготовки випускниюв шкш в межах даного змюту не узгоджуеться з традицШним 
П1ДХОДОМ, Н1КОЛИ Не був актуальним ДЛЯ ПраЦ1ВНИК1В ОСВ1ТИ 1, В1ДПОВ1ДНО, не 
вщноситься до результате д1яльност1 осв1тнього закладу. В рамках даного проекту 
передбачаеться операц1онал1зувати поняття компетенцй учн1в та вюпочити Их в 
плануюч1 результата навчання.

Таким чином, реформа системи оцшки освгги дозволить зм1нита пр1оритета, 
тобто перейти до оцшки готовност1 випускника до сощально'1 адаптаци в умовах 
життя, що швидко змгнюеться. 3 цим будуть пов’язан1 адекватн1 запита змши в 
систем1.

Включения роботи по узагальненню 1 розповсюдженню результата 
мошторингових дослщжень до складу технолопчних еташв 1 р13номан1тнють 
граф1чних способ1В представления результата обробки з метою Ух (результата) 
неформального трактування забезпечують вщверпсть 1 доступнхсть 1нформац11 про 
стан осв1тньоУ системи для вс1х ГУ суб'егав. В результат! педагог1Чний мониторинг стае 
загальним полем сп1льноУ д1яльност1 педагопв, що вчаться, адм1Н1Страц11 1 батыав, 
1нформац1йним полем активноУ взаемодй' вс1х зацкавлених учасниюв освкнього 
процесу, що сприяе, в числ1 шших чинник1в, удосконаленню освкнього процесу.

В останш десятир1ччя багато краУн розглядають осв1ту як головний, провщний 
чинник пол1Тичного, економ1чного, соц1ального та культурного прогресу. Але 
беззаперечним буде той факт, що будь яю прояви УУ кризи обов’язково позначаться на 
розвитку самоУ краУни та приведуть до негативних наслщк1в, а то й занепаду.

Таким чином, сучасне св1тове суспшьство стае дедал1 б1льш глобал1зованим, 
штернащональним, готовим до конкурентно! боротьби як на ринках каштал1в, 
енергетачних ресурав, товар1в, послуг 1 зайнятост1, так у сфер1 осв1ти. Яким буде 
суспшьство майбутнього, як в ньому буде оргашзована 1 зд1йснюватись дшльшсть 
людини, техн1чних 1 соц10-техн1чних систем, який р1вень життя людини буде в ньому 
досягнутий залежить, в першу чергу, вщ того, наскшьки осв1ченими будуть його 
громадяни.

Р1вень розвитку осв1тн1х систем, який досягнутий сьогодш в розвинутих краУнах 
свггу, е вагомим чинником Ух штелектуального, економ1чного, соц1ального, науково- 
техн1чного, шноващйно-технолопчного 1 культурного розвитку, який значною м1рою 
забезпечуе цим краУнам стабшьшсть й еволюц1йний характер розвитку, дозволяе 
удосконалити життеустрш, поглиблювати демократичн1 процеси, поступово 
пщвищувати духовний 1 матер1альний р1вень мирного, творчого життя населения -  
головноУ мети прогресивного розвитку людини 1 суспшьства, де одну з важливих 
ланок вщ1Грае монтгоринг якост! осв1та.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы глобализации, глобального образования, что в 

первую очередь зависит от качества знаний. Таким уровнем формирования знаний и умений в 
соответствии с эталоном стандарта будущей профессиональной деятельности есть 
мониторинг качества образования.


