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The research is devoted to the creation of information and analytical system 

of self-assessment pedagogical university. For creation of the system used free 

distributed software for the developing web applications. 

 

Вступ. Під самооцінюванням освітньої діяльності педагогічного 

університету розуміється всебічне (або сегментне) обстеження освітньої 

установи (або її структурного підрозділу), підсумком якого є формування 

інформаційної бази для подальшого аналізу та удосконалення процесів 

освітньої діяльності в установі. Самооцінювання використовується 

педагогічним університетом також для порівняння своєї діяльності з 

кращими в певному класі досягненнями інших педагогічних університетів чи 

показниками світового рівня в цій галузі (бенчмаркінг), а також може бути 

корисним при порівнянні з поставленими раніше цілями при повторному 

оцінюванні ступеня досягнення цих цілей. 
Постановка задачі. Проблема полягає в необхідності створення 

інформаційно-аналітичної системи самооцінювання діяльності педагогічного 

університету, яка б відображала реальний стан освітніх процесів у 

педагогічному університеті з використанням об’єктивних показників, 

критеріїв якості освіти. 
Мета. Розроблення методологічного підходу застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій для самооцінювання освітньої 

діяльності педагогічного університету. 
Основна частина. В основу самооцінювання діяльності педагогічних 

університетів потрібно покласти модель, яка надасть можливість, 

використовуючи критерії і підкритерії, сформулювати перелік вимог до рівня 

організації навчально-виховного процесу у педагогічному університеті. 
Для реалізації цієї моделі було розроблено критерії оцінювання для: 

 викладачів: 

1. Показники досягнутого рівня кваліфікації та організаційної роботи. 

2. Показники навчально-методичної роботи. 

3. Показники науково-дослідної роботи. 

4. Показники виховної роботи і навчально-дослідної роботи студентів. 

 студентів: 

1. Показники досягнутого рівня кваліфікації та організаційної роботи. 

2. Показники навчальних досягнень. 

3. Показники науково-дослідної роботи. 



 навчальних підрозділів педагогічного університету: 

1. Загально кафедральні показники. 

2. Загальноінститутські показники [Франчук В.М. Автоматизована система 

рейтингового оцінювання діяльності студентів і викладачів університету. 

IV International Sammer School "Education Measurement: Teaching, 

Research, and Practice" is held under the support of the EU within the 

framework of the EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR "Educational 

Measurements Adapted to EU Standards"..]. 

Розроблення інформаційно-аналітичної системи самооцінювання 

освітньої діяльності педагогічного університету передбачало створення таких 

компонентів: 

 система оцінювання діяльності викладачів (Рис. 1); 

 система оцінювання діяльності студентів; 

 система оцінювання діяльності навчальних підрозділів педагогічного 

університету. 

 
Рис.1 

Під час розроблення інформаційно-аналітичної системи 

використовувалися такі засоби: інтерпретатор мови PHP; Symfony2 (PHP 

фреймворк), використання якого надає зручні інструменти для розроблення 

веб-додатків; Doctrine2 – об’єктно-реляційне відображення (ORM) для PHP; 

TWIG PHP – шаблонізатор; MySql – реляційна база даних; HTML5 – мова 

розмітки гіпертексту; CSS3 – мова опису зовнішнього вигляду документа; 

Bootstrap4 – CSS фреймворк; JavaSript – клієнтська мова програмування; 

jQuery – бібліотека JavaScript. 

Висновки: Важливо, щоб навчальні заклади мали в своєму 

розпорядженні засоби збирання та аналізу даних про власну діяльність. За 

відсутності даних засобів навчальні заклади не будуть знати, що в їхній 

системі працює добре, а що потребує уваги, також не відомі результати 

нововведень. Інформаційні системи, що стосуються моніторингу якості, 



деякою мірою залежать від місцевих умов, але вони, принаймні, повинні 

охоплювати: навчальні та наукові досягнення студентів та показники їх 

успішності; попит на випускників на ринку праці; задоволеність студентів 

програмами підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», 

«магістр»; ефективність організації навчального процесу; склад студентів і 

його аналіз; професорсько-викладацький склад та його аналіз; доступні 

навчальні ресурси; головні показники освітньої діяльності даного 

навчального закладу. 
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