
 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Кафедра теорії та методики фізичної культури 

 

 

 

Павлова Ю. О. 

 

 

 

РУХОВА АКТИВНІСТЬ: ДЕТЕРМІНАНТИ НА РІВНІ МАКРО- І 

МІКРОСЕРЕДОВИЩА, МОНІТОРИНГ І ОЦІНЮВАННЯ 

Лекція з навчальної дисципліни  

«ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ» 

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) 

(спеціалізація «Фізична культура») 

 

 

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

на засіданні кафедри теорії та  

методики фізичної культури 

„30” серпня 2018 р. протокол № 1 

Зав. каф _____________ І. Р. Боднар 

  



 

Рухова активність: детермінанти на рівні макро- і мікросередовища, 

моніторинг і оцінювання 

 

Транспорт і фізична активність. Безпека на дорогах як детермінант 

фізичної активності. Містобудування, архітектурна мікросередовище і умови 

проживання. Доступність об'єктів і можливості для фізичної активності. 

Естетичні критерії і страх перед злочинністю. Соціальний та економічний 

аспекти. Умови на робочому місці. Принципи та система моніторингу. 

Індикатори (показники) моніторингу та вимірники. Реалізація моніторингу.  

 

Транспорт і фізична активність.  

У країнах Західної Європи, зростаюча потреба в мобільності в останні 

десятиліття реалізовується в основному за рахунок збільшення числа приватних 

автомобілів, що виразилося в більш ніж в 150%  зростанні парку легкового 

автотранспорту за період з 1970 р. Близько 80% всіх поїздок здійснюється на 

автомобілі, а відстань, яку долає однин пасажир суттєво збільшилася. Таким 

чином, люди стали більш мобільними, але при цьому користуються в основному 

автотранспортними засобами в розрахунку на кожен додатковий пасажиро-

кілометр. За останні десятиліття число пасажиро-кілометрів, подоланих 

приватним автотранспортом, різко зросла, в той час як для громадського 

транспорту збільшення було не таким помітним, а для велосипедистів і 

пішоходів залишилося незмінним, історично зберігаючись на низькому рівні з 

початку 1970-х рр. Можливість пересуватися на далекі відстані зіграла, в свою 

чергу, важливу роль в розростанні міст, викликаючи все більшу залежність від 

автомобільного транспорту при забезпеченні доступу до комерційних центрів, 

робочих місць і інших благ цивілізації.  

В середньому люди в Західній Європі проводять в дорозі 1 годину в день. 

Вони долають на велосипеді 0,5 км, проходять пішки 1 км, а на машині 

проїжджають 27,5 км. Тільки в деяких країнах, наприклад в Данії або 

Нідерландах, переміщення на велосипеді займає більш значне місце в 

повсякденних пересуваннях. Однак їзда на велосипеді або швидка ходьба, що 

вимагають енергетичних витрат, можуть служити дієвим і ефективним способом 

забезпечення рекомендованого рівня фізичної активності. У піших і 

велосипедних прогулянках прихований величезний потенціал. Незважаючи на 

загальне збільшення кількості автотранспорту, більше 50% поїздок на 

автомобілі, що здійснюються в даний час, не перевищують 5 км - відстань, яка 

може бути подолана на велосипеді за 15-20 хв. Більш ніж в 30% випадків поїздки 

на автомобілі не перевищують 3 км - відстань, яку енергійний пішохід може 

подолати за 30-50 хв. Велосипед і ходьба можуть замінити як мінімум половину 

цих коротких автомобільних поїздок. 

 

Безпека на дорогах як детермінант фізичної активності 

Існує низка перешкод, що не сприяють вибору пересування на велосипеді 

і пішки як виду регулярної фізичної активності. Основним фактором, що 

визначає ризик серйозної травми або смерті в дорожньо-транспортній пригоді, є 

швидкість. Наприклад, ризик смерті пішохода в результаті наїзду автомобіля в 



 

вісім разів вищий при швидкості автомобіля 50 км / год, ніж при швидкості 

30 км/год. Діти піддаються більш високому ризику отримати травму в дорожньо-

транспортній пригоді; основною причиною смерті осіб віком від 4 до 29 років в 

Європі є травми, отримані в ДТП. Діти з незабезпечених родин гинуть в ДТП в 

3-4 рази частіше. Хоча автомобільні травми серед літніх людей є порівняно менш 

поширеною причиною смерті, ця вікова група гірше справляється складною 

дорожньою ситуацією. Прогнозоване збільшення частки людей похилого віку в 

більшості європейських держав робить цю проблему ще більш важливою. 

Боротьба з ризиками, пов'язаними з отриманням травм в ДТП, є важливою 

передумовою, що дозволяє спростити для них вибір пересування пішки або на 

велосипеді.  

У Фінляндії перша Національна програма політики в області 

велосипедного транспорту була прийнята в 1993 р. Її основними цілями були 

подвоєння кількості велосипедного транспорту і скорочення вдвічі кількості 

жертв ДТП зі смертельними наслідками серед велосипедистів до 2000 р. 

Виконані в 1993 р загальні економічні розрахунки показали, що чистий обсяг 

вигод, пов'язаних з цим проектом повинен перевищити витрати на 100 -200 млн. 

євро на рік завдяки зниженню травматизму та іншим позитивним результатам 

для здоров'я населення. Програма містила 85 заходів; оцінка, проведена в 2000 р, 

показала наступне: 

1. Велосипедний транспорт став важливою і невід'ємною частиною 

транспортної системи, політики і планування. 

2. Кількість пасажиро-кілометрів, подоланих на велосипеді, повернулося 

до рівня початку 1980-х рр.. 

3. Число велосипедистів, які загинули в результаті ДТП, зменшилася вдвічі  

У 2001 р була представлена модернізована програма розвитку 

велосипедного транспорту, метою якої було подальше подвоєння його частки до 

2020 року і підвищення безпеки. В 2004 році було зафіксовано тільки 26 жертв 

ДТП зі смертельними наслідками серед велосипедистів. 

 

Містобудування, архітектурна мікросередовище і умови проживання 

Міське планування та фізичне середовище міста можуть стимулювати або 

обмежувати фізичну активність і активний спосіб життя. Конструктивні 

елементи штучного середовища проживання – розташування вулиць, зонування, 

розміщення дозвіллєвих, торгових і сервісних підприємств, парків і будівель, а 

також транспортна система - можуть сприяти або перешкоджати активному 

способу життя. Протягом останніх десятиліть на всій території Європейського 

регіону ВООЗ тривав процес урбанізації. До 2004 року в Регіоні частка міського 

населення становила 80% в країнах з високим доходом і 64% в країнах з низьким 

і середнім доходом. 

З точки зору містобудування і розвитку мікрорайонів існують два фактори, 

що впливають на рівень фізичної активності в Регіоні. Всезростаючий 

територіальний поділ діяльності, пов'язаної з проживанням, роботою, 

придбанням товарів і дозвіллям, призводить до підвищення попиту на 

автомобільний транспорт і скорочує можливості для фізично активного 

користування мікрорайоном. Крім того, якість середовища мікрорайону впливає 



 

на можливості і бажання його жителів активно використовувати спільний 

простір. 

 

 

 

Доступність об'єктів і можливості для фізичної активності 

Розширення міст і збільшення внутрішньоміських відстаней призводять до 

збільшення парку автомобільного транспорту. Крім того, орієнтація на 

автомобільний транспорт в містобудуванні зробила багато житлових зони менш 

придатними для пересування на велосипеді і пішки. Однак сучасні тенденції 

містобудування свідчать про уповільнення розвитку передмість і повернення до 

проживання в межах міста. У багатьох містах заповнюються порожні простори, 

і збільшується щільність житлової забудови. Хоча це позитивно позначається на 

скороченні внутрішньоміських відстаней в залежності від типу мікрорайону, 

частка заповнених площ в житлових мікрорайонах може досягати 60%, 

залишаючи вільною лише невелику частину відкритого простору, найбільш 

привабливу для відпочинку і дозвілля. 

Наприклад, в Німеччині понад 52% міської землі займають будівлі і що 

примикають до них території, більшість з яких непридатне для відпочинку, 38% 

- транспортна інфраструктура, і тільки 6,5% - рекреаційні зони. У містах, 

наприклад в Амстердамі, в 2001 р тільки 2/3 населення мали доступ до зелених 

зон в радіусі 15 хв. ходьби від будинку; в Болоньї ця цифра становила 56%, в 

Братиславі 40%, а в Варшаві 36%. 

Міський ландшафт, що зменшує можливості для фізичної активності і 

обмежує пересування пішки або на велосипеді, часто характеризується 

відсутністю доступу до спортивних споруд, майданчиків для ігор, парків і 

відкритих просторів, відсутністю тротуарів, велосипедних доріжок, проходів та 

проїздів між вулицями. 

У країнах Західної Європи збільшення можливостей для фізичної 

активності в житлових зонах асоціюється з поліпшенням самооцінки стану 

здоров'я та підвищенням фізичної активності, незалежно від віку, статі або 

доходу. Мікрорайони з високою щільністю житлової забудови, змішаним 

землекористуванням, наявністю проходів та проїздів між вулицями, а також 

зелених зон і відкритих просторів для відпочинку вважаються більш 

пристосованими для ходьби. У жителів таких мікрорайонів тривалість фізичної 

активності в середньому на 70 хв. в тиждень більше, а поширеність ожиріння 

нижче, ніж у жителів мікрорайонів, менш пристосованих для ходьби. 

 

Естетичні критерії і страх перед злочинністю 

Крім наявності можливостей для фізичної активності в житлових зонах, 

емпіричні дані останніх років свідчать про вплив естетичних критеріїв 

(сприйнятті навколишнього середовища як приємного, привабливого і 

дружнього) і почуття безпеки (зокрема рівень злочинності, тип мікрорайону, 

освітленість вулиць і ризики, пов'язані з дорожнім рухом) на ймовірність 

здійснювати фізичну активність людей в зоні проживання. Люди, які давали 

найбільш високу оцінку естетичному рівню середовища, в сім разів частіше були 



 

схильні пересуватися по мікрорайону пішки і в чотири рази частіше – ходили 

пішки. 

Проведені в 2002-2003 рр. тематичні дослідження умов проживання та 

стану здоров'я в восьми європейських містах  показали наступне: 

o Проживання в привабливих, озеленених районах з незначною кількістю 

таких проблем як сміття і графіті, спонукає мешканців до занять 

фізичними вправами. 

o Проживання у великих багатоквартирних будинках асоціюється з низьким 

відчуттям безпеки. Житло, житло не оточене зеленими насадженнями, з 

поганою видимістю і небезпечними проходами знижує відчуття безпеки. 

Освітлення вулиць також є важливим фактором, що визначає безпеку 

району, що відбивається на готовності жителів ходити пішки, їздити на 

велосипеді і виконувати інші фізичні вправи в житлових зонах. Наприклад, 

досвід Сполученого Королівства свідчить, що поліпшення вуличного освітлення 

може сприяти зростанню чисельності людей, що виходять на вулицю. 

 

Соціальний та економічний аспекти 

Соціально-економічний статус в значній мірі визначає можливості для 

активного проведення вільного часу. Умови середовища і умови проживання 

являють собою єдиний механізм, за допомогою якого соціально-економічний 

статус впливає на здоров'я і благополуччя. Просторове розділення соціальних 

верств за економічними критеріями має серйозні. Дослідження, проведене в 

Нідерландах (56), показало, що жителі районів, в найбільшою мірою обділених 

в соціально-економічному відношенні, частіше, в порівнянні з жителями 

соціально більш благополучних районів, ходять пішки або їздять на велосипеді 

на роботу або в магазин, але рідше роблять це у вільний час або беруть участь в 

спортивних заходах. Результати показали, що зменшення ймовірності участі в 

заходах в сфері дозвілля пов'язано з характеристиками мікрорайону, зокрема 

значення мали недоліки проектування і незначна кількість відповідних об'єктів. 

 

Умови на робочому місці 

Не тільки транспортна система і мікрорайони все менше сприяють 

фізичної активності. В останні десятиліття відбуваються також значні зміни в 

економіці. Зокрема, частка працюючого населення, зайнятого в сфері 

обслуговування, значно збільшилася в більшості країн, в порівнянні з 

сільськогосподарським і промисловим сектором. Ця тенденція часто призводить 

до зменшення рівня фізичної активності у професійній діяльності, так як багато 

професій в сфері обслуговування пов'язані з «сидячою» працею. Однак 

взаємозв'язок між професією, доходом і фізичною активністю досить складний. 

Наприклад, люди з більш високим рівнем освіти (частіше це ті, хто працює в 

сфері обслуговування) з більшою ймовірністю беруть участь в спортивних 

змаганнях та інших активних розвагах, ніж працівники некваліфікованої праці.  

 

Принципи та система моніторингу 

Слово “моніторинг” походить від латинського monitor – той, що нагадує, 

спостерігає, запобігає. Складність визначення поняття “моніторинг” пов’язана 



 

також із його одночасною належністю як до науки, так і до практики. Моніторинг 

можна розглядати як метод дослідження реальності, але також і як спосіб 

забезпечення управління різними видами діяльності за допомогою подання 

своєчасної та якісної інформації. В загальному під моніторингом розуміють 

систематичне спостереження за станом якогось явища або процесу. 

Моніторинг суттєво відрізняється від діагностики (оцінювання), він 

тривалий у часі, є безперервним та багаторівневим. Між цими поняттями є 

суттєві відмінності. Моніторинг частіше проводиться як рутинне фіксування і 

систематизація інформації про діяльність у межах програми. Оцінювання 

здійснюється лише час від часу і характеризує результативність робіт за 

програмою в цілому (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Співвідношення між моніторингом і оцінюванням (ЮНІСЕФ, 

2004) 

 Моніторинг програми Оцінювання програми 

Частота Періодично, регулярно Епізодично 

Основна дія Відстежування Визначення значущості 

Основне 

призначення 

Поліпшити хід 

виконання, підвищити 

ефективність, 

скорегувати план робіт 

Поліпшити якість, ефективність, 

вплив, майбутні програми 

Часовий 

вплив 
Короткотривалий 

Довгостроковий, що виходить за 

рамки конкретної програми 

Нормативні 

документи  

Плани роботи, цільові 

характеристики роботи 

та контрольні 

індикатори (у тому числі 

для раннього виявлення 

проблем) 

Цілі і стратегія програми, 

характеристики роботи та 

виконання програми, а також 

загальновизнані норми і 

стандарти, наприклад, права 

людини 

Джерела 

інформації 

Рутинні і контрольні 

системи, польові 

спостереження, звіти про 

хід робіт, 

короткострокові 

дослідження 

Рутинні і контрольні системи, 

польові спостереження, звіти про 

хід робіт, короткострокові 

дослідження, а також спеціальні 

опитування і дослідження 

Хто отримує 

звіт 

Менеджери програми, 

учасники програми, 

представники основних 

зацікавлених сторін, 

контролери, особи, які 

здійснюють 

фінансування 

Менеджери програми, учасники 

програми, представники основних 

зацікавлених сторін, контролери, 

особи, які здійснюють 

фінансування (якщо 

використовується оцінювання за їх 

участю), а також зовнішні 

незалежні оцінювачі 

Кому 

надають звіт 

Менеджери програми, 

учасники програми, 

представники основних 

Менеджери програми, учасники 

програми, представники основних 

зацікавлених сторін, контролери, 



 

зацікавлених сторін, 

контролери, особи, які 

здійснюють 

фінансування 

особи, які здійснюють 

фінансування (якщо 

використовується оцінювання за їх 

участю), а також політики і інші 

зацікавлені сторони 

 

Моніторинг та діагностика доповнюють одне одного: 

 без моніторингу неможливо якісно виконати оцінювання; 

 моніторинг необхідний для оцінювання, але його недостатньо. 

Моніторинг полегшує проведення оцінювання, але оцінювання 

передбачає додатковий збір даних; 

 оцінювання програми часто веде до зміни планів роботи (повної 

зміни або лише модифікації процесу збору даних для цілей 

моніторингу). 

Можна виділити кілька загальних принципів проведення моніторингу, які 

отримали емпіричне підтвердження: 

 цілісність; 

 оперативність; 

 пріоритет управління; 

 відповідність (цілей моніторингу засобам його організації); 

 науковість; 

 прогностичність (спрямованість на прогноз); 

 несуперечність (валідизація здоровим глуздом); 

 різноманітність. 

Під системою моніторингу розуміють сукупність елементів, взаємодія 

яких забезпечує здійснення моніторингових процедур. Такими елементами є: 

 суб’єкти моніторингу – організації, структури, окремі особи, які 

здійснюють моніторингові функції; 

 комплекс моніторингових показників – сукупність первинних і 

вторинних показників, які здатні забезпечити цілісне уявлення про 

стан системи, про якісні та кількісні зміни в ній; 

 інструментарій – сукупність форм статистичної звітності, 

інформаційних стандартів, анкет тощо, які використовують суб’єкти 

моніторингу; 

 інструменти моніторингової діяльності – різні технічні засоби, які 

застосовують суб’єкти моніторингу у своїй діяльності; 

 моніторингова діяльність – сукупність моніторингових процедур. 

Наприклад, збір, обробка та подання інформації (моніторингові 

процедури), організація та забезпечення моніторингових процедур. 

Крім того, до системи моніторингу належать різні підсистеми моніторингу, 

які відрізняються між собою за об’єктом і предметом моніторингу. Якщо 

проаналізувати можливі об’єкти моніторингу, можна відзначити, що ними 

можуть бути як складні системні об’єкти (наприклад, здоров’я, клімат, 

екологічний стан, засоби масової інформації), так і досить локальні (регіональні 

вибори, артеріальний тиск під час навантаження).  



 

Залежно від способів збору інформації можна виділити чотири групи 

моніторингів.  

До першої належать такі різновиди, які передбачають опис об’єкта 

моніторингу без будь-яких вимірювань із використанням технології 

структуризації результатів, побудови схеми і технології збору інформації 

(наприклад , моніторинг засобів масової інформації, поточного законодавства, 

Шкіл сприяння здоров’ю).  

Друга група – це моніторинги, під час яких здійснюють безпосереднє 

фізичне вимірювання параметрів об’єкта (наприклад, моніторинг шуму, рівня 

моря, податків, ринку продуктів, рівня фізичного здоров’я).  

Для третьої групи вимірювання параметрів об’єкта проводиться з 

використанням системи добре розроблених і загальноприйнятих критеріїв або 

індикаторів (наприклад, моніторинг якості повітря, води, серцевої діяльності).  

Четверта група моніторингів характеризується проведенням вимірювань, 

що проводяться згідно з певним науковим дослідженням, під час нього 

використовується система показників (наприклад, санітарно-гігієнічний, 

соціально-політичний моніторинги, моніторинг соціально-економічної ситуації, 

якості та способу життя населення). Ця група моніторингів пов’язана із 

проблемою соціальних вимірів, яка є складною у розв’язанні. 

Вся отримана в процесі моніторингу інформація: 

 обробляється; 

 структурується; 

 зберігається. 

Якщо під час моніторингу здійснюється пряме вимірювання або 

накопичення інформації, істотну проблему може становити структуризація і 

зберігання отриманої інформації, забезпечення вільного доступу до 

інформаційних ресурсів. Для тих видів моніторингу, під час яких відбувається 

опосередковане вимірювання, значною проблемою є забезпечення високої якості 

інструментарію, розробка критеріїв оцінювання, індикаторів, організація 

процесу вимірювання, статистична обробка результатів та їх адекватна 

інтерпретація. 

Існуючі системи моніторингу можна поділити залежно від спрямованості 

на користувача (у кожній групі вирішуються проблеми подання та поширення 

інформації, фінансового та організаційного забезпечення): 

У соціальних системах залежно від мети та завдань можна виокремити три 

види моніторингу: 

1) інформаційний – здійснюється збір, структуризація, накопичення та 

поширення інформації; 

2) базовий – виявляються потенційні проблеми і небезпеки, до того як 

вони з’являться на рівні управління; за об’єктом моніторингу 

відбувається постійне стеження за допомогою періодичного 

вимірювання індикаторів; 

3) проблемний – визначення закономірностей, процесів, проблем, які 

відомі з погляду управління. Його різновиди: 

 проблемний функціонування – це базовий моніторинг локального 

характеру, що вирішує одне завдання або проблему; 



 

 проблемний розвитку – поточні завдання розвитку та предмет 

вивчення цього моніторингу існують певний проміжок часу; після 

того як завдання вирішене, моніторинг припиняється. Кількість 

завдань, що виконуються паралельно, може бути дуже великою. 

Звідси, педагогічний моніторинг – система відбору, обробки, аналізу, 

зберігання інформації про діяльність педагогічної системи в конкретному 

напрямку, що забезпечує безперервне тривале відстеження її стану, наступну 

корекцію навчально-виховного процесу та прогнозування розвитку освітньої 

системи. 

 

2. Індикатори (показники) моніторингу та вимірники 

Індикатор – це міра, за допомогою якої можна продемонструвати зміни, що 

відбулися в певній ситуації, прогрес чи результати, досягнуті певними діями, 

проектом або програмою. Індикатори – важливий інструмент моніторингу та 

оцінювання. Прямі індикатори точно відповідають результатам будь-якого рівня, 

їх застосовують у випадках, якщо зміни в об’єкті спостереження може помітити 

суб’єкт. Наприклад, кількість дітей, які почали мити руки, кількість щеплених 

дітей, скорочення дитячої смертності – це прямий індикатор, міра 

результативності проекту або програми. Непрямі індикатори або індикатори-

замінники використовують, щоб виявити зміни, які не можна виміряти 

безпосередньо – якщо результат можна зафіксувати або виміряти лише 

опосередковано, вартість безпосереднього вимірювання невиправно висока, 

результат можна встановити лише після тривалого періоду. Наприклад, про 

ефективність програми захисту здоров’я дітей найкраще можна 

охарактеризувати за зміною рівня дитячої смертності. Цей показник складно 

визначати для коротких проміжків часу. 

Переважно індикатори є: 

- кількісні – мають кількісний вираз і відображаються як число, частота, 

відсоток, частка тощо; 

- якісні – це судження і сприйняття людей – не мають кількісного виразу й 

позначаються такими формулюваннями: наявність, відповідність, якість, 

ступінь, рівень, задоволеність, обізнаність тощо. Залежно від потреби якісними 

індикаторами будуть ставлення зацікавлених сторін і споживачів до того чи 

іншого факту, рівень їхнього задоволення, здатність до прийняття рішення та 

самооцінки, зміна поведінки тощо.  

На практиці важливо дотримуватися співвідношення між кількісними та 

якісними індикаторами. Іноді визначити якісні індикатори можна завдяки 

кількісним, або сукупність кількісних індикаторів дозволить отримати кількісну 

картину. Наприклад, оцінювання якості навчання буде залежати від запитань: 

яка тривалість навчання? Яке співвідношення між теоретичною та практичними 

складовими? Чи отримували учасники після завершення навчання інформаційну 

та методичну підтримку? Яка спрямованість навчального предмету (загальна, 

спеціалізована)? Скільки разів були апробовані навчальні матеріали? Протягом 

якого часу відбувалася апробація? 

На сьогодні у роботі ЮНІСЕФ для моніторингу програм в галузі охорони 

здоров’я та захисту життя дітей використовувалися стандартні глобальні 



 

індикатори (однакові для всіх ситуацій). Також ВООЗ визначила стандартні 

процедури для встановлення забезпеченості поживними речовинами (наприклад, 

співвідношення між вагою тіла і зростом), охоплення імунізацією тощо). 

При виборі індикаторів застосовують низку критеріїв, а саме: 

 відповідність – чи дозволяє індикатор виміряти прогрес щодо 

виконання окремих етапів і досягнення результатів програми? 

 чутливість – чи є індикатор чутливий до можливих змін? 

 доступність – наскільки доступною є інформація, наскільки складно 

її збирати? 

 надійність – чи будуть дані, необхідні для індикаторів, надійними 

протягом тривалого часу? 

 простота – чи складно буде вирахувати величину індикатора? 

 об’єктивність – чи зможуть всі, хто буде ознайомлюватися з даними, 

зробити той самий висновок? 

 ощадливість – чи будуть витрати на отримання інформації 

співмірними з користю від моніторингу? 

 представництво – чи дозволить індикатор оцінити окремо різні вікові 

групи тощо? 

Вимірники – це засоби (інструменти), необхідні для оцінювання 

показника. Ними зазвичай є запитання та правильні до них відповіді у анкеті. З 

урахуванням типу індикаторів вимірники можуть бути якісними і кількісними. 

Крім того, одному показнику може відповідати кілька вимірників, а для 

оцінювання здійснюється обчислення одного загального результату згідно з 

вимірниками 

 

3. Реалізація моніторингу 

Моніторинг передбачає організацію цілої системи відстеження, яка буде 

функціонувати кілька років. Проте необхідно зазначити, що традиційні методи 

збору інформації властиві і для оцінювання, і для моніторингу. Так, методами 

моніторингу можуть бути вивчення результатів дитячої діяльності, ігрові, 

тестові завдання, проведення контрольно-оціннювальних занять, співбесіди з 

педагогами, батьками і дітьми, анкетування та опитування, аналіз документації, 

якісний аналіз, кількісна обробка результатів, індивідуальна та групова 

експертна оцінка тощо.  

Виконання завдань моніторингу дозволяє виробити комплекс показників, 

які забезпечують цілісне уявлення про стан освітньої системи, про якісні та 

кількісні зміни, що відбуваються у ній, розробити інформаційне забезпечення 

для аналізу, прогнозування розвиту, вироблення управлінських рішень. 

Моніторинг не лише констатує факт небезпеки чи ризику, але спрямований на 

попередження негативних подій, поки вони не стали незворотними. 

Охарактеризуємо основні етапи моніторингу в освітній системі. 

Перший етап – підготовчий – відбувається визначення об’єкта, визначення 

термінів проведення, вивчення відповідної літератури та педагогічного досвіду, 

розробка інструментарію для проведення моніторингу.  

Другий етап – практична частина – збір інформації (спостереження, 

співбесіди, тестування, анкетування). 



 

Третій етап – аналітичний – систематизація отриманої інформації, аналіз 

наявних даних, розробка рекомендацій і пропозицій на наступний період.  

Здійснення процесу моніторингу передбачає виконання таких етапів: 

планування, підготовка, збір даних, аналіз, звітування, використання результатів 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2. Етапи моніторингу 

Етап Крок Завдання 

Перший 

Планування 

Визначення потреб в інформації, користувачів 

інформації. Вибір джерел та методів 

отримання інформації. Створення графіка 

збору інформації. Визначення відповідальних 

осіб, обрахунок витрат 

Підготовка 

Розробка інструментарію для збору даних. 

Складення посадових інструкцій. Підготовка 

персоналу, відповідального за здійснення 

моніторингу 

Другий 
Збір даних 

Збір даних, контроль за функціонуванням 

системи моніторингу 

Третій 

Аналіз 

Зіставлення зібраних даних із індикаторами, 

встановлення відхилень. Пошук шляхів 

розв’язання проблем  

Звітування 

Узагальнення даних і результатів аналізу, 

забезпечення інформацією щодо результатів 

моніторингу зацікавлених осіб, суб’єктів 

моніторингу, управлінців 

Використання 

результатів 

Впровадження стратегії управління 
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