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Нові інструменти моніторингу якості регіональної 
системи середньої освіти. 

 

Наукова та законодавча база моніторингових 
досліджень якості освіти в Україні 

Якість освіти – соціальна категорія, що визначає стан і результативність процесу 
освіти в суспільстві, його відповідність потребам і очікуванням суспільства у розвитку і 
формуванні цивільних, побутових, професійних компетенцій особистості, певний рівень 
знань і умінь, розумового, морального і фізичного розвитку, якого досягають учні на 
певному етапі відповідно до запланованих цілей, ступінь задоволеності очікувань учасників 
освітнього процесу. 

На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. N 926 "Про заходи 
щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"[1] Кабінет Міністрів України 
постановою від 14 грудня 2011 р. N 1283 затвердив Порядок проведення моніторингу якості 
освіти [2]. Документом визначено, що основними завданнями моніторингу є отримання 
об'єктивної інформації про якість освіти, стан системи освіти, а також прогнозування її 
розвитку; оцінювання стану системи освіти відповідно до завдань державної політики в 
галузі освіти; забезпечення органів державної влади статистичною та аналітичною 
інформацією про якість освіти.  

За затвердженим Порядком МОНмолодьспорт визначає напрями проведення 
моніторингу відповідно до завдань державної політики в галузі освіти; затверджує план 
заходів щодо проведення моніторингу та здійснює контроль за його виконанням. Інститут 
інноваційних технологій і змісту освіти розробляє науково-методичне та здійснює 
організаційне забезпечення проведення моніторингу, узагальнює статистичну та аналітичну 
інформацію про якість освіти.  

Об'єктами моніторингу є інформація про: 
- учасників освітнього процесу, зокрема про стан їх здоров'я, соціальний захист, 
умови життя та навчання, готовність до провадження певного виду діяльності, 
рівень задоволення потреби в освітніх послугах;  

- процеси, що відбуваються у системі освіти, та характеристики її стану; результати 
навчальної діяльності;  

- навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове, кадрове 
забезпечення освітнього процесу.  

Методами проведення моніторингу визначені:  
- опитування різних груп респондентів;  
- тестування; збір статистичних даних про стан системи освіти за встановленою 
виконавцем формою;  

- вивчення документів навчальних закладів, органів управління освітою.  
Моніторинг проводиться виконавцями у межах коштів, передбачених у відповідних 

бюджетах, а також за рахунок інших джерел. 
Інформація, отримана під час проведення досліджень оприлюднюється, та 

враховується керівними органами освіти під час формування та реалізації державної 
політики в галузі освіти.  

Наказом від 22 листопада 2011 року №1343  МОНмолодьспорт затвердило «Критерії 
системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» [3] та 
продовжило експеримент щодо запровадження автоматизованої інформаційної системи 



моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України "Рейтинг" на базі 
даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Тобто, здійснюватиметься 
щорічний моніторинг ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за 
попередній календарний рік відповідно до затверджених критеріїв. Щорічно, до 15 лютого, 
вноситиметься інформація загальноосвітніми навчальними закладами до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти для подальшої обробки в автоматизованій інформаційній 
системі моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України "Рейтинг". 

 

Розвиток регіональної системи моніторингу якості 
освіти 

Одним із необхідних  елементів управління освітою є моніторинг, що відстежує 
діяльність освітньої системи та дає інформацію  про ефективність управлінських рішень 
щодо  її функціонування. Саме  моніторинг  як модернізована функція педагогічного 
менеджменту може вирішити проблему керованості  змінами  в  процесі  реформування  
освіти  й  підвищення відповідальності кожного з учасників навчального процесу за якість 
освіти. В області постійно відбувається  моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів з базових дисциплін (українська мова, математика, 
історія України);  відстежуються результати державної підсумкової атестації та динаміка 
отримання атестатів з відзнаками, результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень 
випускників  та результати участі школярів у предметних учнівських олімпіадах, турнірах, 
конкурсах; відбувається вивчення потреб та результативності післядипломної освіти 
педагогів. Загальноосвітні навчальні заклади області беруть участь у міжнародних та 
державних моніторингових дослідженнях.  Починаючи з 2009 року видаються щорічники 
«Донецька обласна система освіти у цифрах і фактах», «Результати зовнішнього незалежного 
оцінювання навчальних досягнень випускників Донецької області», питання якості освіти 
висвітлюються на шпальтах регіональних та національних періодичних видань. У 2011 році 
розпочато регіональний експеримент «Формування системи управління якістю в 
загальноосвітньому навчальному закладі на основі процесного підходу».  

Потребу у єдиному всеохоплюючому комплексному підході щодо процедур та 
критеріїв оцінювання, враховуючи постійну зміну вимог до діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів, педагогічних кадрів, досягнень учнів відчувають усі учасники 
освітнього процесу. Тому до регіональної програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки» 
включений компонент «Регіональна система оцінювання якості освіти» [4]. Згідно з планом 
заходів для оцінки якості освіти необхідні розробка та затвердження Положення про 
регіональну систему оцінки якості освіти; визначення єдиного критеріально-оцінювального 
інструментарію визначення якості освіти для установ усіх типів і видів, його апробація, за 
необхідності, корекція та затвердження; узгодження плану-графіка основних заходів 
моніторингових відстежень; визначення основних рівнів, об'єктів і напрямків моніторингу; 
розробка та апробація процедур і технологій оцінювання. Наразі відбувається розробка 
критеріальної бази системи оцінювання якості освіти. Кожен з учасників освітнього процесу 
області  може долучитися до обговорення критеріїв якості регіональної освіти. Для цього 
слід відвідати сайт відділу зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 
освіти Донецького облІППО (http://znomon.at.ua/) та заповнити відповідну анкету.  

Регіональна система оцінювання якості загальної середньої освіти у своєму 
розгорнутому стані повинна задовольняти наступні вимоги: 

- урахування потреб регіональної системи загальної середньої освіти, виходячи з 
основних напрямків її модернізації; 

- повнота і конкретність критеріїв оцінювання, їх доцільність і однозначність, 
можливість кількісного представлення; 

- циклічність в оцінюванні; відстеження об'єктів моніторингу протягом усього 
звітного періоду; 

 - гнучкість, можливість зміни пріоритетів; 
- дотримання моральних та юридичних норм під час відбору показників та збору 

інформації; 
- відкритість для всіх учасників освітнього процесу. 



 

Моніторинг результативності післядипломної 
педагогічної освіти 

 
Ураховуючи інтереси суспільства, Національна доктрина розвитку освіти визначає 

стратегічні напрями і наголошує на необхідності «підвищення якості освіти, оновленні її 
змісту та форм організації навчально-виховного процесу» [5]. Якість післядипломної 
педагогічної освіти визначається не тільки обсягом знань, але й параметрами особистісного, 
світоглядного, громадянського розвитку, при цьому проблема якості освітнього процесу 
розглядається з позицій загальнолюдської і соціальної цінності освіти. В основу регіональної 
моделі післядипломної освіти покладено принцип інтенсифікації, критеріями якого є 
продуктивна діяльність учасників навчального процесу, подальше піднесення 
результативності, ефективності навчання [6]. 

Однією з складових моніторингу якості освіти в системі післядипломного 
педагогічної освіти є контроль педагогічних знань, що визначає рівень засвоєння 
навчального матеріалу на курсах підвищення кваліфікації, стимулює  пошукову та дослідно-
експериментальну діяльність педагогів, дає змогу будувати адаптивну програму підвищення 
кваліфікації в умовах неперервної освіти [7]. Удосконалюються форми проведення 
педагогічного контролю, що дозволяє забезпечувати зворотній зв’язок, визначення рівня 
досягнень слухачем завдань підвищення кваліфікації та корекцію навчального процесу. 

Учасниками контрольно-оцінювальної діяльності в облІППО є слухачі, викладачі, 
керівники курсів, кафедри, відділ моніторингу, деканат, ректорат. Розробка проблематики і 
змісту контрольно-оцінювальної та діагностичної діяльності під керівництвом ректорату 
здійснюється на кафедрах та в деканаті. Більшість форм контрольних та діагностичних дій 
проводять викладачі та керівники курсів у межах відповідних модулів (поточний, 
модульний). Система контрольно-оцінювальних заходів на кожних курсах документально 
зафіксована у відповідних програмах та навчально-тематичних планах курсів підвищення 
кваліфікації, а саме: програми містять освітньо-кваліфікаційні характеристики відповідного 
фахівця, тематику курсових дослідницьких завдань, практико-зорієнтованих творчих робіт 
(проектів),  тести для вхідного та вихідного діагностування, опис системи рейтингового 
оцінювання слухачів, критерії оцінювання індивідуальних та кооперативних творчих робіт. 
У кожному навчальному модулі, що вміщені до програм курсів, є розділи контролю, 
самоконтролю або рефлексії, які описують конкретні види і форми контрольно-оцінювальної 
діяльності на заняттях різного типу (лекції, семінари, практичні тощо). Окремо у програмах  
містяться модулі вхідного та вихідного комплексного діагностування, поточного та 
модульного контролю, навчальної практики.  

Для роботи з тестами використовується спеціалізований програмний комплекс MyTest 
(програма тестування, редактор тестів та журнал результатів), що дозволяє створювати й 
проводити комп'ютерне тестування, збирати та аналізувати результати. Ця система 
використовується на курсах: загальної підготовки, інтегрованих, проблемних, тематичних, 
авторських (при традиційній моделі навчання). Офіційна сторінка розробників програми: 
http://mytest.klyaksa.net/ . Програма розповсюджується за відкритою ліцензією.  

Для курсів за дистанційною та очно-дистанційною формами навчання, які 
проводяться за кредитно-модульною моделлю, застосовується модуль тестування на 
платформі дистанційного навчання Moodle (http://moodle.ippo.dn.ua), що забезпечує слухачам 
доступ до тестування в режимі on-line. Також цей модуль дозволяє керівнику курсів, робити 
розгорнутий аналіз питань тесту та виявляти його ефективність. 

 Відділ моніторингу та деканат забезпечують централізоване проведення деяких видів 
контрольних та діагностичних робіт, а саме, вхідне та вихідне комп’ютерне 
діагностування, а викладачі та керівники курсів проводять поточний та модульний контроль 
у межах відповідних модулів. 

Вхідний контроль проводиться для визначення стартового рівня знань, вмінь 
студента/слухача перед вивченням нового курсу, прибуття на курси підвищення кваліфікації. 
За результатами вхідного контролю розробляються заходи щодо надання індивідуальної 
допомоги студентам/слухачам та коригування навчального процесу. 



Поточний контроль – здійснюється під час навчального процесу (кожного заняття). 
Він стимулює слухачів до роботи з навчальною інформацією, дає можливість виявити 
ступінь засвоєння отриманих знань, підвищує їхню відповідальність за систематичну роботу 
з навчальним матеріалом. 

Модульний контроль – обов’язковий компонент кредитно-модульної організації 
навчального процесу. Проводиться з метою виявлення результатів засвоєння слухачами 
змісту кредитних модулів.  

Вихідний контроль призначено для оцінювання рівня підвищення кваліфікації 
слухачами, тобто результативності післядипломної педагогічної освіти.  

Обидва види контролю проводяться методом комп’ютерного тестування за двома 
тестами однакового змісту на вході і виході, але з різним розташуванням завдань.  

Тест включає в собі дві складові - соціально-гуманітарну та професійну. Оптимальна 
кількість завдань в тесті – 35. Кожен тест має оптимальний час виконання. 

Тести для проведення педагогічного контролю складаються відділом зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти для кожної навчальної групи 
відповідно до навчально-тематичного плану на основі бази тестових завдань Донецького 
облІППО. 

Актуальним напрямком сучасної організації тестового контролю є  індивідуалізація, 
що призводить до значної економії часу тестування. Основні витрати часу при цьому 
припадають на розробку якісного інструментарію, тобто мають разовий характер. Витрати ж 
на проведення тесту значно нижчі, ніж при письмовому або усному контролі. 

Також, самостійне використання тестових завдань в автоматизованих контрольно-
навчальних програмах дозволяє слухачам виявляти прогалини в змісті своїх знань і вживати 
заходи для їх ліквідації. У таких випадках можна говорити про значення навчального 
потенціалу тестових завдань, використання якого стане одним з ефективних напрямів 
практичної реалізації принципу єдності та взаємозв'язку навчання і контролю. [8] 

Слід зазначити, що пролонгація курсів за традиційною та кредитно-модульною 
моделями навчання дозволяє відслідкувати ефективність та результативність курсів за 
кожною моделлю окремо, та порівняти їх на основі отриманих результатів на вхідному та 
вихідному діагностуванні.  

Наведемо декілька прикладів аналізу результатів контролю знань слухачів курсів 
підвищення кваліфікації різних напрямків підготовки. Для порівняння взято результати на 
курсах організованих за традиційною моделлю очної форми навчання та  кредитно-
модульною моделлю очно-дистанційної форми навчання. 
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Порівняльний аналіз результатів вхідного та вихідного контролю на курсах за 
традиційною моделлю навчання дозволив виявити приріст когнітивних умінь серед слухачів 
курсів різної категорії, який в середньому склав – 9,54%. 
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Аналіз вхідного та вихідного діагностування на курсах за кредитно-модульною 

моделлю навчання дозволив виявити стійку динаміку росту когнітивних умінь у слухачів 
курсів різної категорії. Середній показник приросту умінь складає – 47,64%. 
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Середній показник якості знань слухачів курсів підвищення кваліфікації за 

результатами вхідного-вихідного контролю становить: традиційна модель - 22,23%, 
кредитно-модульна модель навчання – 26,75%. Тобто результативність на курсах 
підвищення кваліфікації за кредитно-модульною моделлю вище майже на 5 %. 

Оцінюючи, якість знань, отриману на курсах за цими моделями, можна зробити 
висновок, що курси за кредитно-модульною моделлю навчання є більш динамічними та 



ефективнішими в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Це 
обумовлюється особливостями організації навчального процесу, який дозволяє посилити 
практичну та особистісно орієнтовану спрямованість навчання, підвищити роль самоосвіти 
та методичної роботи [2]. Саме завдяки організації системи самоосвітньої діяльності 
відбувається осмислення, усвідомлення педагогами нових ідей, їх практичне втілення, 
оновлення і вдосконалення знань, активне використання нових інформаційних технологій. 

Виходячи з того, що тестові технології набирають все більшого впливу і активно 
використовуються під час моніторингу якості знань, радимо працівникам методичної служби 
шкільного та районного(міського) рівнів використовувати автоматизовані системи 
тестування (наприклад MyTest, модуль тестування Moodle) під час оцінки діяльності 
педагогічних кадрів у міжатестаційний період та моніторингу зростання професійної 
майстерності педагогів. Стимулюючи, тим самим, педагогів до широкого використання 
тестових технологій у навчальному процесі. 

Застосування дослідницького інструментарію у 
повсякденній роботі вчителя 

Повсякденна робота вчителя вимагає постійного відслідкування ефективності 
застосованих методів, прийомів роботи, прийняття рішень про доцільність використання тих 
чи інших видів діяльності. Практично свідома робота вчителя це неперервний педагогічний 
експеримент. Нагадаємо основні аспекти проведення експерименту. 

Метою експерименту, в тому числі в педагогічному дослідженні, є емпіричне 
підтвердження або спростування гіпотези дослідження та/або справедливості теоретичних 
результатів. 

Розглянемо наступну модель педагогічного експерименту. Нехай є деякий 
педагогічний об'єкт, зміна стану якого досліджується в ході експерименту. В якості об'єкта 
може виступати окремий індивід, група, колектив і т.д., наприклад, група учнів, яких 
навчають за новою (пропонованої в дослідженні) методикою. Стан об'єкта вимірюється тими 
чи іншими критеріями, що відображають  його істотні характеристики. Прикладами 
критеріїв є: успішність, рівень знань і т.д., прикладами характеристик - час виконання 
завдань, число зроблених учнями помилок, число правильно вирішених завдань і т.д. 

Експеримент полягає в цілеспрямованому впливі на об'єкт, покликаному змінити його 
певним чином. Власне, це вплив – його склад, структура, властивості і т.д. - і є результат 
теоретичного дослідження. Прикладами впливу є нові зміст і форми, методи, засоби 
навчання і т.д. 

Отже, при проведенні педагогічного експерименту необхідно обґрунтовано довести, 
що стан об'єкта змінився, причому в необхідну сторону і саме в результаті зробленого 
впливу. Для цього разом з об’єктом дослідження необхідно взяти аналогічний об'єкт і 
простежити, що відбувається з ним за відсутності впливів. 

Традиційно ці два об'єкта в експериментальних дослідженнях називають відповідно 
експериментальною групою (наприклад, навченою за запропонованою методикою) та 
контрольною групою (наприклад, навченою за традиційною методикою). 

Констатації відмінностей початкового і кінцевого станів (динаміки) 
експериментальної групи недостатньо – можливо,  аналогічні зміни відбуваються і з 
контрольною групою, що може бути встановлено порівнянням кінцевих станів 
експериментальної і контрольної групи. 

Саме для обґрунтування висновку про збіг або розходження станів контрольної та 
експериментальної групи використовуються статистичні методи.  Під час застосування 
статистичних методів обробки даних дослідження слід звертати увагу на природу 
вимірюваних величин і обмеження на їх математичну обробку.  

Стан об'єкта оцінюється за тими чи іншими критеріями. В якості критеріїв можуть 
виступати: успішність учнів, ефективність управління освітньою установою  тощо. 

Критерії вимірюються за тією чи іншою шкалою. Шкала – числова система, в якій 
відносини між різними властивостями досліджуваних явищ переведені у властивості тієї чи 
іншої множини, як правило – множини чисел. 

Найбільш поширена міра педагогічних оцінок – шкала оцінки знань і вмінь учнів в 
балах. Шкільні оцінки – зручний апарат для практики навчання, який виконує не тільки 



оцінювання, але і певні виховні функції (стимулювання одних учнів, "покарання" інших 
тощо), -  відносять до порядкових шкал. У цьому типі шкали нічого не відомо про 
рівномірність або нерівномірність інтервалів між сусідніми значеннями оцінок. Наприклад, 
порівняння різниці між балами 12-8=8-6 або відношення 8/4=6/3 не мають ніякого сенсу. І 
тому некоректно використовувати в дослідженнях з педагогіки величини на кшталт 
середнього балу (по класу, групі учнів і т. д.), оскільки усереднення передбачає складання 
значень величини, а операція суми для порядкових шкал не може бути коректно визначена. 
Відповідно не можуть бути визначені і всі інші арифметичні та алгебраїчні дії. Тому, 
наприклад, твердження про те, що знання учнів в експериментальних класах у середньому на 
0,5 бала вище, ніж у контрольних, буде некоректним.  

Проте, шкалу бальних оцінок, також як і інші шкали порядку, можна використовувати 
в педагогічних дослідженнях, але в цьому випадку необхідно застосовувати адекватні методи 
обробки даних, не обчислюючи "середнього балу". Коректної характеристикою набору 
бальних оцінок є медіана (таке значення оцінки, праворуч і ліворуч від якого розташоване 
однакове число оцінок у їх впорядкованої сукупності). Доцільніше використовувати такі 
способи оцінки, які дозволяють застосувати шкалу відносин, а не шкалу порядку. Наприклад, 
використовувати тести. Результатом вимірювань буде число правильних відповідей, або час 
витрачений на виконання певної кількості завдань, які вже можна вимірювати в шкалі 
відносин. Точно так можуть оцінюватись письмові контрольні роботи, результати обробки 
анкет (відсоток учнів, які дали позитивні відповіді на те чи інше питання).  

Коректним порівнянням даних в педагогічних дослідженнях є встановлення збігів або 
відмінностей характеристик експериментальної і контрольної групи методами статистики. 
Для цього формулюються статистичні гіпотези: 

- гіпотеза про відсутність відмінностей; 
- гіпотеза про значні розходження. 
Для прийняття рішень про те, яку з гіпотез слід прийняти, використовують вирішальні 

правила – статистичні  критерії. Тобто, на підставі інформації про результати спостережень 
обчислюється число, зване емпіричним значенням критерію. Це число порівнюється з 
відомим  еталонним числом, званим критичним значенням критерію.  

Для даних, виміряних в шкалі відносин, для перевірки гіпотези про збіг характеристик 
двох груп доцільне використання або критерію Крамера-Уелча, або критерію Вілкоксона-
Манна-Уїтні. Для даних, виміряних в порядковій шкалі доцільне використання критерію 
однорідності  "хі-квадрат". Для даних, виміряних в дихотомічній шкалі доцільне 
використання критерію Фішера.  

Зрозуміло, що досконало вивчати статистичні методи вчитель не має достатнього 
часу. Тому слід звернути увагу на існуючі програмні засоби для обробки результатів 
педагогічних досліджень. Наприклад скористатися програмою «Педагогічна статистика» від 
російських розробників. Адреса для завантаження програми: 
http://www.mtas.ru/practice/stat.zip.  Або запасний варіант: http://znomon.at.ua/PEDSTAT.rar . У 
архіві програма яка не потребує встановлення, досить розпакувати архів у будь яку теку. 
Запускати програму pedstat.exe. Також архів містить документ із інформацію про теорію 
педагогічних вимірювань з точки зору статистичної обробки даних. Програма дає 
можливість побудувати описову статистику даних та автоматично провести порівняння 
наборів даних за вище названими критеріями.  

Використання вказаної програми має приховану проблемну ситуацію. Суть проблеми 
у тому, що 12-ти бальна оцінка на вибірці 20-40 результатів не дає достатньої кількості 
випадків по кожному з можливих значень (треба >3). Тому методи обробки порядкових 
величин не працюють на таких невеличких вибірках. Можна «незаконно» застосувати 
методи шкал відношень, але тільки для первісної оцінки ситуації.  

Шляхів подолання проблеми два. Перший шлях полягає у використанні замість оцінок 
показників засвоєння матеріалу виражених у шкалах відношень (кількість розв’язаних задач, 
час виконання завдання, тощо). Другий спосіб – спростити шкалу з 12 щаблів до 4 рівнів 
(низький, середній, достатній, високий), тоді запрацюють методи обробки порядкових шкал. 

У Донецькій області уже декілька років проводиться моніторинг рівня навчальних 
досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з базових дисциплін (українська мова, 
математика, історія України). Для цього дослідження були створені програмні засоби 



обробки результатів зрізів. Автоматично підраховується кількість та відсоток  низьких, 
середніх, достатніх та високих результатів. Кожен вчитель може вільно скористатись цими 
засобами для обробки своїх даних, а адміністрація школи зможе узагальнити результати за 
різними предметами. Архів із засобом та інструкцією можна завантажити за адресою: 
http://znomon.at.ua/Predmet.zip.  

Для подальшого заглиблення в прикладну статистику рекомендуємо наступні  
навчальні курси: 

•  Intuit.ru Навчальний курс "Шкалування"  
http://www.intuit.ru/department/informatics/scaling/  
•  Intuit.ru Навчальний курс "Прикладна статистика" 
http://www.intuit.ru/department/mathematics/appstat/  
•  Intuit.ru Навчальний курс "Практичне тестування" 
http://www.intuit.ru/department/informatics/practest/ 
Ще одне застереження. Вчителі природничих предметів добре розуміють, що 

процедура вимірювання приводить до зміни характеристик об'єкта. Наприклад, додавання 
амперметру у схему викликає зміну опору, сили струму; додавання індикатора у розчин 
змінює його хімічний склад. Додавання нових процедур контролю, спостереження, 
оцінювання та аналізу у навчальну діяльність змінює результат. Чи в кращий бік? На нашу 
думку, у педагогічному спостереженні треба максимально використовувати ті показники, які 
можна знайти серед існуючих матеріалів повсякденної роботи. Наприклад, у контрольній 
роботі підрахувати кількість помилок різних типів, у тесті зафіксувати час виконання набору 
завдань і таке інше. Не вигадуйте нових видів контролю, а проаналізуйте усі аспекти та 
результати існуючих. Тільки за такої умови моніторинг власної педагогічної діяльності 
вчителя органічно стане невід’ємною частиною навчального процесу. 
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