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Анотація

У роботі розглянуто сутність та зміст поняття моніторингу як
інформаційно-аналітичної системи у вищому навчальному закладі, надано
теоретичний аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців щодо
функціональних елементів моніторингу. Доведено, що до функціональних
елементів моніторингу відносяться спостереження, збір, аналіз, обробка
інформації про стан об’єктів моніторингу. Також у роботі виокремлено шість
об’єктів моніторингу у вищому навчальному закладі, а саме, навчальні
програми, результати навчання студентів, якість викладання, наявні
навчальних ресурси, інформаційні системи, публічність інформації.

Ключові слова: моніторинг, вищий навчальний заклад, збір, аналіз,
обробка, спостереження.

Abstract

In the work the essence and meaning of monitoring how information-
analytical system in higher education, research provided a theoretical analysis of
domestic and foreign scholars on the functional elements of monitoring. It is
proved that the functional elements include the surveillance monitoring, collection,
analysis, processing of information on the status of monitoring objects. Also, the
work singles out six monitoring sites in higher education, such as curriculum,
student learning outcomes, quality of available educational resources, information
systems, publicity information.

Keywords: monitoring, higher education, collection, analysis, processing,
treatment, observation.


