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                                       І. Загальні положення. 

 

1. Положення про внутрішній моніторинг у Грушівській загальноосвітній  

школі І-ІІІ ступенів   (далі - Положення) розроблено у відповідності до вимог 

Законів України “ Про освіту ”, “ Про загальну середню освіту ”, постанов 

Кабінету Міністрів України №1095 від 25.08.2004 р. “ Деякі питання 

запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти ”, 

Порядку проведення моніторингу якості освіти, інших нормативних актів та 

внутрішніх документів закладу. 

 

2. Це Положення визначає механізми та проведення внутрішнього 

моніторингу  якості освітньої діяльності та якості освіти в Грушівській 

загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів. 

 

3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, що визначені 

Законом України “ Про освіту ”. 

 

4. Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу.  

 

5.Відповідальні особи ( робоча група)  за проведення моніторингових 

досліджень призначаються наказом директора школи. 

Робоча група ( керівник) відповідає за: 

- підготовку і проведення дослідження; 

- узагальнення та аналіз одержаних результатів; 

- розробку рекомендацій для усунення виявлених недоліків; 

- оприлюднення результатів дослідження. 

 

6. Внутрішній моніторинг діяльності закладу є складовою частиною системи 

освітнього моніторингу, яка передбачає збирання, оброблення, зберігання і 

розповсюдження інформації про стан освіти, прогнозування на підставі 

об’єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку, розроблення 



рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення 

якості надання освітніх послуг закладом. 

 

7. Положення визначає єдину систему здійснення внутрішнього моніторингу, 

а також обов’язки керівників щодо забезпечення системного підходу до 

організації збору, збереження, обробки і розповсюдження інформації.  

 

8. Положення погоджується з профспілковим комітетом закладу,  

схвалюється на засіданні педагогічної ради Грушівської ЗШ І-ІІІ ст. та 

затверджується наказом директора школи.  

 

9. Грушівська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів  у своїй діяльності 

керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами з питань 

організації освітнього процесу та цим Положенням.                       

11. Зміни та доповнення до цього Положення погоджуються рішенням 

педагогічної ради Грушівської ЗШ І-ІІІ ступенів, затверджуються   та 

вводяться в дію наказом директора школи. 

 

ІІ. Мета, завдання та напрями проведення внутрішнього моніторингу. 

Види моніторингу. 

1.Метою внутрішнього моніторингу в Грушівській ЗШ І-ІІІ ступенів є:                                

-вивчення та відстеження тенденцій у розвитку закладу;                                                      

-встановлення відповідності  фактичних результатів освітньої діяльності 

поставленій  меті  і завданням;                                                                                                       

-планування та прогнозування розвитку закладу;                                                                     

-проведення порівняльного аналізу;                                                                                            

-виявлення та підтримка творчої ініціативи здобувачів освіти та педагогічних 

працівників;   



-виявлення проблем, пов'язаних з освітнім процесом;                                                                                                                             

- підвищення позитивного іміджу закладу. 

2.Внутрішній моніторинг проводиться безпосередньо в закладі для 

дослідження його  діяльності за напрямами, визначеними внутрішньою 

системою забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти і 

передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання 

здобувачів освіти та діяльності педагогічних кадрів, забезпечення безпечного 

освітнього середовища та ефективності прийняття управлінських рішень. 

Види проведення внутрішнього моніторингу: 

*діагностичний моніторинг (визначення рівня академічних навичок  

здобувачів освіти);  

*статичний моніторинг (надає можливість одночасно зняти показники за 

одним або кількома напрямами діяльності школи, порівняти отриманий 

результат з нормативом і визначити відхилення від стандарту, здійснити 

аналіз і прийняти управлінське рішення);  

*інформаційний моніторинг (збір інформації, оцінка результативності 

роботи закладу, коригування стратегії розвитку);  

*педагогічний моніторинг (супровідний контроль та поточне коригування 

взаємодії вчителя й учня в організації і здійсненні освітнього процесу);  

*учнівський моніторинг (комплекс психолого-педагогічних процедур, які 

супроводжують процес засвоєння учнями знань, сприяють виробленню нової 

інформації, необхідної для спрямування дій на досягнення навчальної мети);  

*моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів (систематичне 

відстеження досягнення державних вимог підготовки учнів за основними 

навчальними дисциплінами);  

*психологічний моніторинг ; 



*моніторинг результативності освітнього процесу (показує загальну 

картину дій усіх факторів, що впливають на навчання та виховання і визначає 

напрями, які потребують більш детального дослідження).  

*управлінський моніторинг ( оцінювання якості та ефективності 

управління); 

*кадровий моніторинг ( вивчення кадрового забезпечення); 

                                                                                                                                          

Внутрішній моніторинг здійснюється за такими критеріями( принципами): 

-об'єктивність;                                                                                                           

-відкритість;                                                                                                                                  

-валідність;                                                                                                                                              

-гуманістична спрямованість;                                                                                           

- надійність результатів. 

3. Внутрішній моніторинг ініціюється та проводиться закладом або 

засновником чи уповноваженою ним особою. 

4. Об'єктами  моніторингу в Грушівській ЗШ І-ІІІ ст. є: 

- внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

освіти;  

- система оцінювання здобувачів освіти ( рівень  досягнень  здобувачів 

освіти, наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти 

системи  оцінювання  їх навчальних досягнень);                                                                                   

- освітнє середовище:                                                                                                                                   

ресурсне забезпечення (стан навчально-методичного, матеріально-технічного, 

нормативно-правового, кадрового, інформаційного забезпечення освітньої 

діяльності;                                                                                                                       

- педагогічна діяльність ( планування діяльності, підвищення 

професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

, формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів 

освіти, формування та реалізація індивідуальних освітніх траєкторій для 



здобувачів освіти (за потреби), освітні ресурси педагогічних працівників, 

формування суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, 

виховання та розвитку,  інформаційно-комунікаційні технології в освітньому 

процесі, організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на 

засадах академічної доброчесності, результати педагогічної діяльності  ).                                                                                                                                                     

– виховний простір закладу.                                                                                          

- освітній  процес  та  його результативність:                                                                                                       

планування  освітнього  процесу;                                                                                           

зміст  і методи освітньої діяльності;                                                                            

впровадження освітніх інновацій;                                                                              

психологічний супровід освітнього процесу;                                                                   

результати конкурсів, олімпіад;                                                                                        

аналіз ДПА, ЗНО;                                                                                                             

результати педагогічної діяльності;                                                                          

виконання освітніх програм;                                                                                                           

ступінь  адаптації  до навчання  учнів 1-х, 5-х, 10-х класів; 

 

5.Внутрішній моніторинг виконує  такі функції: 

- інформаційну ( збір, аналіз та висвітлення інформації, створення 

інформаційної бази закладу; 

- діагностичну; 

- оцінювальну ( дає кількісну та описову оцінку освітнім, управлінським 

процесам) ; 

- коригувальну; 

- прогностичну ( формує стратегію ( зміни до стратегії) розвитку 

закладу); 

- управлінську.   

6.Напрями моніторингових досліджень у Грушівській ЗШ І-ІІІ ст.  мають 

загальношкільний характер (моніторинг досягнень здобувачів освіти, 



освітньої системи)  , локальний ( моніторинг адаптаційних процесів 

першокласників та п'ятикласників) та індивідуальний (моніторинг 

професійної педагогічної компетентності).   

7. База даних моніторингових досліджень у Грушівській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів має такі компоненти: 

- загальні відомості про заклад освіти ( дата заснування, юридична  адреса, 

мова навчання, профіль, контакти, ліцензія на провадження освітньої 

діяльності)  ; 

- відомості про  матеріально - технічну  базу; 

- кадрове забезпечення закладу; 

- контингент учнів ( віковий склад,  мережа, працевлаштування); 

- результативність  освітнього процесу ( результати досягнень здобувачів 

освіти, участь у конкурсах, олімпіадах, результати ДПА); 

- методична робота; 

- виховна робота; 

- стан здоров'я учнів; 

- охорона праці та безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу.                                                                                                    

ІІІ. Процедури підготовки та  проведення внутрішнього моніторингу. 

 

1.Монітринг у Грушівській загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів 

проводиться шляхом обстеження об'єктів освітньої діяльності  за 

показниками  і проведення аналізу стану її  функціонування. 

2. Проведення моніторингових досліджень здійснюється у УІ етапів: 

- підготовчий ( визначення питання, мети і завдання моніторингу), 

підготовка інструментарію  для досліджень  -  І етап;                                                                                              



- розробка програми (плану) проведення  моніторингу – ІІ  етап;                                                                                                       

- практичний: проведення   моніторингового дослідження -                                            

ІІІ етап;                                                                                                                                          

- аналітичний: обробка  та аналіз результатів моніторингового дослідження 

–   ІУ етап;                                                                                                                                                               

- вироблення рекомендацій – У етап;                                                                                                                                                                                                                                                       

- оприлюднення результатів моніторингу – УІ  етап.  

3. Моніторинг може проводитися із застосуванням комп'ютерної техніки.  

4. Моніторинг проводиться в терміни, визначені у програмі ( плані) 

проведення  моніторингу. (Додаток 1).                                                                                  

При визначені термінів досліджень враховуються кількість контрольно-

вимірювальних заходів на здобувачів освіти та педагогічних працівників                      

( ДПА,ЗНО, атестація вчителів, підсумкові контрольні роботи, зрізи знань 

тощо).   

5. Внутрішній моніторинг проводиться з дотриманням вимог законодавства 

державною мовою. 

6. У програмі ( плані) моніторингових досліджень зазначаються                                         

форми проведення моніторингу ( усні  або письмові форми, фронтальні , 

групові або  індивідуальні). 

7. У  Грушівській загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів використовують такі 

методи  моніторингових досліджень:                                                                                    

- опитування суб'єктів освітньої діяльності (респондентів);                                                                            

-тести;                                                                                                                            

-статистичний аналіз даних за встановленими формами;                                                        

- аналіз документації;                                                                                                              

-спостереження за освітнім середовищем, педагогічною діяльністю, 

оцінюванням  здобувачів освіти;                                                                                              

- інші методи ( за потреби), визначені у плані. 



8. Програма( план) моніторингових досліджень розробляється суб'єктом 

моніторингу і затверджується директором школи. 

9. Програма( план) оприлюднюється на засіданні педагогічної ради, нараді 

при директорові. 

10. У програмі( плані) обов'язково міститься інформація про предмет, мету і 

завдання моніторингу,  суб'єктів та учасників  моніторингу, процедуру, форм 

і методів проведення відповідного моніторингу. Додається перелік критеріїв, 

показників та індикаторів, опис інструментарію, терміни узагальнення 

матеріалів та оприлюднення результатів.( Додаток 2). 

11. Результати моніторингу зазначаються у звіті, який має як описовий так і 

кількісний характер з використанням таблиць, діаграм, схем тощо.                                     

( Додаток 3).   

12. Учасники ( суб'єкти) моніторингових досліджень ( здобувачі освіти, 

педагогічні працівники, адміністрація закладу, батьки здобувачів освіти та 

інші особи, залучені до здійснення освітньої діяльності у школі)  повинні 

дотримуватися вимог проведення моніторингу, виконувати  завдання,  

оформляти роботу згідно інструкцій. 

13. Особи, які проводять моніторингові дослідження забезпечують: 

- дотримання правил і норм академічної доброчесності;                                                                  

- виконання завдань учасниками моніторингу;                                                                                     

-  безпечні умови проведення моніторингу.        

14.Рівні внутрішнього моніторингу:  

- індивідуальний (учнівський, учительський, адміністративний). З метою 

самооцінки суб’єктами моніторингу якості своєї професійної компетенції, 

моральності, громадської активності, досвідченості у володінні тими чи 

іншими способами діяльності, наприклад, навичками критичного мислення 

тощо. 



- локальний ( у межах групи). З метою оцінювання якості визначеної статутом 

закладу діяльності учасників групи – класу, гуртка, секції, предметної 

методичної комісії тощо. На цьому рівні виробляються психолого-

педагогічні рекомендації, спрямовані на корекцію навчально-виховної та 

організацію індивідуальної роботи.  

- загальношкільний.  З метою вироблення стратегії  розвитку закладу, 

планування і вдосконалення організації освітнього  процесу та діяльності 

адміністрації .  

15. Результати аналізу моніторингових досліджень розглядаються на 

засіданні педагогічної ради, засіданні атестаційної комісії І рівня, засіданні 

методичних комісій на рівні громади, нарадах при директорові, методичних 

оперативках. 

16.Результати моніторингових досліджень використовуються для   само- 

оцінювання освітньої діяльності школи,  при складанні річного плану роботи, 

у процесі розроблення( коригування) стратегії розвитку закладу,  у процесі 

планування роботи з педагогічними кадрами,  для визначення напрямів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  для визначення 

індивідуальної освітньої траєкторії учня. 

Підсумки моніторингових досліджень оформляються як довідково-аналітичні 

матеріали, що мають  конкретні, реальні до виконання рекомендації та 

ілюстрації  у  вигляді схем, таблиць, діаграм. 

Результати внутрішнього  моніторингу можуть бути використані для 

зовнішньої оцінки діяльності  закладу: ліцензування, інституційний аудит. 

17.Рівні внутрішнього моніторингу:  

- індивідуальний (учнівський, учительський, адміністративний). З метою 

самооцінки суб’єктами моніторингу якості своєї професійної компетенції, 

моральності, громадської активності, досвідченості у володінні тими чи 



іншими способами діяльності, наприклад, навичками критичного мислення 

тощо. 

- локальний ( у межах групи). З метою оцінювання якості визначеної статутом 

закладу діяльності учасників групи – класу, гуртка, секції, предметної 

методичної комісії тощо. На цьому рівні виробляються психолого-

педагогічні рекомендації, спрямовані на корекцію навчально-виховної та 

організацію індивідуальної роботи.  

- загальношкільний.  З метою вироблення стратегії  розвитку закладу, 

планування і вдосконалення організації освітнього  процесу та діяльності 

адміністрації .  

18. Результати моніторингу мають  стимулюючий характер для змін певної 

діяльності і не можуть бути використані для  адміністративного впливу на 

педагогічних працівників та здобувачів освіти.     

                                                                                                                                     

ІУ. Очікувані результати. 

У результаті запровадження внутрішнього моніторингу  освітньої діяльності 

в Грушівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів передбачається  

реалізація вимог стандартів освіти в усіх напрямах освітнього процесу, 

встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її 

заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень 

від цілей. Результати аналізу  досліджень  будуть спрямовані на підвищення 

якості освіти, активізацію й удосконалення освітньої діяльності закладу. 

За підсумками моніторингових досліджень заклад орієнтується на 

підвищення якості освітнього процесу, створення умов для творчої й 

активної діяльності педагогічних працівників і  здобувачів освіти, 

впровадження інноваційних технологій  в освітню діяльність,  удосконалення 

управлінської діяльності у закладі. 

 



Джерела 

 

1.Закон України «Про освіту». № 2145-УШ від 05.09.2017; 

2.Абетка для директора.  Рекомендації до побудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Державна 

служба якості освіти. 2019.  

3. Положення про моніторинг якості освіти.  Турбівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ст. № 1  Липовецької районної ради Вінницької  області  

[Електронний ресурс]: Режим доступу :http://lypovec-osvita.gov.ua/  

4.Внутрішньошкільний моніторинг якості освіти: Методичний посібник / За 

ред. Бобеляк Н.Є.- Львів: ЛОІППО, 2016,- 56с. [Електронний ресурс]: Режим 

доступу : https://www.slideshare.net/MARO51/ss-67666769/  

5.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів ( вихованців)  у системі 

загальної середньої освіти. Наказ МОН України від 13.04.2011 № 329.  

6. Оцінювання навчальних досягнень учнів. [ Електронний ресурс]: Режим 

доступу : https//www.pedrada.com.ua 

7. Моніторингові дослідження як засіб підвищення професійної компетенції 

педагогічної праці і результатів навчання учнів.  Методичний посібник. / За 

ред. Кучик А.О. - Костопіль: РМК, Костопільська ЗШ І-ІІІ ступенів  №4, 

2017,- 62с. [Електронний ресурс]- Режим доступу : https://vseosvita.ua 

8. Результати моніторингового дослідження « Стан організації підготовки 

учнів до зовнішнього незалежного оцінювання в загальноосвітніх навчальних 

закладах області». [Електронний ресурс] - Режим доступу 

http://www.dano.dp.ua/ 

9. Моніторинг навчальних досягнень учнів як основа  оцінювання якості 

освіти в загальноосвітньому навчальному закладі.  Методичний збірник  / 

Антонишин О., Бобеляк  Н.,  Дзюбинська Г. , Кіліян О.,   Сімченко С., 

Ягодинська В., Ярема Л. і ін. – Львів: ЛОІППО, 2011. -    57 с. 
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Додатки 

Додаток 1 

План заходів по виконанню Положення про внутрішній моніторинг 

                       ІІ семестр 2019-2020 навчального року 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Зміст Відповідаль-

ний 

1. Інформаційна кампанія щодо 

впровадження Положення про 

внутрішній  моніторинг. 

до 

10.01.2020 

Інформування 

педагогічних 

працівників та 

інших осіб, 

залучених до 

освітньої 

діяльності 

промету 

впровадження 

даного 

Положення. 

Заступник 

директора з 

НВР 

Ступка Л.В. 

2. Оприлюднення Положення про 

внутрішній моніторинг  

до 

15.01.2020 

Оприлюднення 

змісту даного 

Положення у 

відкритому 

доступі на 

вебсайті школи 

Адміністратор 

сайту 

Шумейко С.М. 

3. Підготовка матеріалів для 

проведення моніторингового 

дослідження безпечних та 

комфортних умов освітнього 

середовища закладу. 

до 

03.02.2020 

Підготовка 

інструментарію 

для дослідження 

Експертна 

група 

4. Вивчення самоосвітньої 

діяльності школи за напрямом 

«Освітнє середовище». 

з 03.02- 15.03 Проведення 

моніторингових 

досліджень за 

критеріями , що 

визначені у 

внутрішній 

системі 

забезпечення 

якості освіти з 

даного напряму. 

Юртаєва Г.Р. 

Ступка Л.В. 

Ягунова Ю.В. 

Салтан Н.С. 

Сиволоб Л.В. 

Салімон Г.М. 

5. Вивчення стану організації 

підготовки учнів до 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

15.03-

25.03.2020 

Ознайомлення зі 

змістом 

моніторингових 

досліджень. 

Проведення 

досліджень з 

метою отримання 

інформації для 

аналізу 

об'єктивності 

підготовки учнів 

Заступник 

директора з 

НВР 

Ступка Л.В. 



до ЗНО. 

6. Вивчення системи оцінювання 

здобувачів освіти. 

Квітень 2020 Проведення 

моніторингових 

досліджень що 

визначені у 

внутрішній 

системі 

забезпечення 

якості освіти з 

даного напряму. 

Заступник 

директора з 

НВР 

Ступка Л.В. 

 

 

7.  Вивчення стану викладання 

української мови в 5-11 класах. 

03.02-

14.02.2020 

Проведення 

моніторингових 

досліджень щодо 

визначення рівня 

навчальних 

досягнень 

здобувачів освіти 

з української 

мови ( 

порівняльний 

аналіз) 

Директор  

Юртаєва Г.Р. 

8 Якість харчування у закладі. до 

31.01.2020 

Проведення 

моніторингових 

досліджень у 

формі опитування 

здобувачів освіти 

з питань 

харчування у 

шкільній їдальні. 

Директор  

Юртаєва Г.Р. 

9. Вивчення профорієнтаційної 

спрямованості учнів 9 класу. 

Березень 

2020 

Проведення 

моніторингових 

досліджень. 

Обробка 

результатів 

інтересів учнів. 

Заступник 

директора з ВР 

Сиволоб Л.В. 

10. Вивчення рівня педагогічної 

діяльності вчителів, які 

атестуються у 2020 році. 

до 10 

березня 2020 

Проведення 

моніторингових 

досліджень 

педагогічної 

діяльності. 

Обробка та 

здійснення 

коментування 

результатів. 

Члени 

атестаційної 

комісії 

11. Вивчення стану викладання 

біології 

10-

20.03.2020 

Моніторингові 

дослідження 

рівня навчальних 

досягнень учнів 

та системи 

оцінювання. 

Заступник 

директора з 

НВР 

Ступка Л.В. 

 

12. Вивчення рівня навчальних 

досягнень учнів. 

05.05-25.05 Проведення 

моніторингових 

досліджень                          

Робоча група 



( статистичний 

аналіз, 

предметний 

аналіз, 

підсумковий 

аналіз). 

Оформити 

інформаційно-

статистичні 

матеріали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

                                    Технології та інструментарій                                                                                       

                     для проведення  моніторингових досліджень 

           Моніторинг  рівня  навчальних досягнень здобувачів освіти 

Мета: підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти шляхом їх 

систематичного аналізу та коригування. 

Завдання: дослідження якості знань здобувачів освіти у відповідності 

Державним стандартам;     

аналіз причин, що впливають на якість знань; 

дотримання вчителями орієнтовних вимог до оцінювання навчальних 

досягнень учнів у системі загальної середньої освіти ; 

прогнозування  тенденцій  розвитку закладу  в системі оцінювання 

здобувачів освіти. 

Прогнозовані результати: 

1. Вивчення якості освітнього процесу.  

2. Коригування освітньої діяльність педагогів, методичних підходів у 

викладацькій діяльності.  

3. Удосконалення оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих 

предметів (курсів за вибором).  

4. Відстеження компетентнісного  підходу у системі оцінювання навчальних 

досягнень учнів.  

5. Визначення необхідності розробки  індивідуальної освітньої траєкторії 

для окремих учнів ( діти з ООП).  

 

Об'єкти моніторингу: 

здобувачі освіти; 

рівень навчальних досягнень здобувачів освіти; 

педагогічні працівники. 

Напрямки моніторингу: 

предметний моніторинг; 

моніторинг результатів ДПА ( ЗНО)  та річного оцінювання ( порівняльний 

аналіз). 



Інструментарій моніторингу: 

результати тематичного, семестрового, річного оцінювання; 

результати підсумкового оцінювання ( ДПА, ЗНО); 

діагностичні контрольні роботи та зрізи знань; 

статистичні дослідження; 

таблиці . 

Компоненти  визначення рівня навчальних досягнень  здобувачів 

освіти: 

- характеристика відповіді учня ( елементарна, неповна, обґрунтована, 

доказова, логічна); 

- ступінь сформованості загальнонавчальних умінь та навичок; 

- рівень оволодіння розумовими операціями ( аналіз,  синтез, 

порівняння,узагальнення, вміння робити висновки тощо); 

- ступінь самостійності здобувача освіти; 

- самостійність  в оціночних судженнях ( самостійно оцінює різноманітні 

ситуації, явища, факти, виявляє і обстоює особисту позицію); 

- вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх; 

- творча робота; 

- якість знань ( глибокі, міцні, системні знання). 

Загальні підходи щодо визначення рівня навчальних досягнень  здобувачів 

освіти  визначенні у  Критеріях оцінювання навчальних досягнень( далі НД) 

учнів у системі загальної середньої освіти, що встановлюють відповідність 

між вимогами до знань,  умінь і навичок учнів та показником оцінки  

в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень. 

Визначення рівня навчальних досягнень  здобувачів освіти реалізується за 

чотирма рівнями досягнень : початковий, середній, достатній, високий. 

Для здобувачів освіти  початкової, базової та профільної школи критерії 

оцінювання їхніх досягнень визначено окремо. 



Результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, 

цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та 

розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які 

особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або 

окремих освітніх компонентів.                     

 Якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим 

законодавством, відповідним стандартом освіти. 

Показники, що використовуються при оцінюванні рівня НД здобувачів 

освіти: 

1.Успішність                                                                                                                                             

У =
А

С
 

А- кількість учнів, що мають середній, достатній, високий  рівні НД ( від 4до 

12 балів); 

С – загальна кількість учнів у класі. 

2. Якість засвоєння навчального матеріалу  

 𝑄 =
B

C
 

В - кількість учнів, що мають  достатній, високий  рівні НД ( від 7до 12 

балів); 

С – загальна кількість учнів у класі. 

3. Коефіцієнт  результативності (Кр) 

Кр =  
12n+11n+10n+9n+8n+7n+6n+5n+4n+3n+2n+1n

12𝑁
 

12n - кількість учнів, які виконували контрольну роботу на певний бал. 

N – загальна кількість учнів, які виконували контрольну роботу 

Значення  коефіцієнта Рівень навченості 

к >0,75 високий 

0,5<к>0,75 достатній 

0,25<к>0,5 середній 

к>0,25 початковий 

 

4. Середній бал за роботу. 



5. Середній бал тематичного оцінювання. 

6.Коефіцієнт об'єктивності 

 

Джерелами  інформації для дослідження є класні журнали.  

Показники: 

загальна кількість учнів у класі; 

кількість учнів за кожним рівнем НД; 

успішність засвоєння навчального матеріалу; 

середній бал. 

                                  

                                  Предметний моніторинг 

Проводиться у вересні, грудні, травні. Показниками є загальна кількість 

учнів, що вивчають предмет, кількість учнів за рівнями НД, успішність, 

якість, середній бал. Джерелами  інформації для дослідження є класні 

журнали, зошити для контрольних робіт.  

 

Підсумки за результатами моніторингових досліджень: 

аналіз результатів  моніторингових досліджень; 

визначення позитивних або негативних тенденцій; 

підготовка рекомендацій; 

прийняття управлінських рішень. 

Таблиці  

Порівняльний аналіз показника якості навчання за навчальними роками: 

Клас                               Показник якості навчання 

на кінець 2017-2018 навчального 
року 

на кінець І семестру 2018-2019 навчального 
року 

3-Аклас   

3-Б клас   

4-А клас   

4-Б клас   

5-А клас   

5-Б клас   

6-А клас   

6-Б клас   



7 –А клас   

7 –Б клас   

8 клас   

9 клас   

10 клас   

11 клас   

   

 

 За результатами предметного моніторингу рівня навчальних досягнень 

учнів 5-11 класів з предметів інваріантної складової  навчального плану 

Предмети 

К
іл

ьк
іс

ть
 у

ч
н
ів

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5
-1

1
  

 
                                  Рівні досягнень Середній 

бал 

Високий Достатній Середній Початковий 

к-
сть 

% к-
сть 

% к-
сть 

% к-
сть 

% 

Українська мова           

          

Математика           

          

Історія України           

   Розрахунок середнього балу ( з округленням до десятих) 

Предмет Клас Кількість 

учнів 

Розрахунок 

 

Кількість балів 

Українська мова 9 23 147 : 23= 6,39 6,4 

 10 17 112 : 17=6,58 6,6 

 11 12 85 : 12=7,08 7,1 

 разом 52 344 : 52= 6,61 6,6 

     

Математика 9 23 108 : 17=6,35 6,4 

 10 17 83 : 12 =6,91 6,9 

 11 12 105 :23=4,56 4,6 

 разом 52 296 :52 = 5,69 5,7 

     

Історія України 9 23 108:23=4,69 4,7 

 10 17 102: 17=6 6 

 11 12 75:12=6,25 6,3 

 разом 52 285: 52=5,48 5,5 

 

 

 

 

 

 

 



         Моніторинг професійної педагогічної компетентності ( педагогічний 

моніторинг) 

Мета: вивчення рівня педагогічної діяльності  вчителя , визначення напрямів 

та перспектив професійного зростання. 

Вивчення та оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників 

проводиться за  критеріями, які визначені у внутрішній системі забезпечення 

якості освітньої діяльності  та якості освіти :  напрям 3, оцінювання 

педагогічної діяльності педагогічних працівників. 

Об'єкти  моніторингу: 

1.Планування педагогічної діяльності. 

Мета:  

Відстежити ефективність планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього 

процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти).                                                                                   

Чи враховуються державні стандарти загальної середньої освіти, навчальні 

програми предметів (курсів), освітні програми  закладу. 

Компоненти: 

- календарно–тематичне планування;                                                                                      

- інформаційно-комунікаційна компетентність педагогів; 

- освітні ресурси педагогів; 

- наскрізний процес виховання; 

Методи дослідження: 

- вивчення документації (календарні (календарно-тематичні) плани, 

результати контрольних робіт);  

- спостереження за проведенням навчальних занять.  

- вивчення документації (ознайомлення зі створеними освітніми ресурсами).  

 

2. Підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників. 

Мета:  



Вивчення процесу професійного зростання вчителя. Узагальнення та аналіз 

процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Компоненти: 

- портфоліо педагогічного працівника, протоколи засідань педагогічної ради, 

накази директора з основної діяльності, річний план роботи закладу; 

- свідоцтва і сертифікати про підвищення кваліфікації; 

- інноваційна освітня діяльність. 

Методи дослідження:                                                                                                            

- вивчення документації (портфоліо педагогічного працівника, протоколи 

засідань педагогічної ради, накази керівника з основної діяльності, річний 

план роботи закладу освіти, свідоцтва і сертифікати про підвищення 

кваліфікації);  

- спостереження (за проведенням навчальних занять).  

 

3. Педагогіка партнерства. 

Мета: відстежити як відбувається процес налагодження співпраці зі 

здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу. 

Компоненти: 

- особистісно орієнтований підхід у навчанні; 

- комунікація учасників освітнього процесу; 

- форми професійної співпраці; 

Методи дослідження:                                                                                                             

- спостереження (за проведенням навчальних занять). 

- опитування (анкетування здобувачів освіти, батьків, педагогічних 

працівників); 

- вивчення документації ( протоколи засідання педагогічної ради). 

4. Академічна доброчесність 

Мета:  забезпечення системи заходів з реалізації політики академічної 

доброчесності. 

Компоненти: 



- Положення про академічну доброчесність; 

- оцінювання здобувачів освіти. 

Методи дослідження:                                                                                                             

- спостереження (за проведенням навчальних занять). 

- опитування (анкетування здобувачів освіти, батьків, педагогічних 

працівників); 

- вивчення документації. 

 

                                             Моніторинг  стану                                                                  

організації  підготовки учнів   до зовнішнього незалежного оцінювання   

Мета: отримання інформації для аналізу ефективності підготовки учнів 11-х 

класів до ЗНО. 

Завдання: 

- з’ясувати напрями освітньої роботи школи, спрямовані на підвищення 

ефективності організації підготовки учнів до ЗНО; 

- дослідити стан обізнаності учнів щодо організації, особливостей та умов 

проведення ЗНО; 

- спланувати  заходи, що дозволять підвищити ефективність підготовки 

випускників до складання державної підсумкової атестації та ЗНО.  

Учасники  моніторингового дослідження: 

Здобувачі освіти – випускники 11 класу, вчителі. 

Методи дослідження: 

Опитування вчителів, здобувачів освіти ( анкетування). 

Узагальнення результатів дослідження: 

Довідка «Результати моніторингових досліджень   стану                                                                  

організації  підготовки учнів   до зовнішнього незалежного оцінювання » ( 

діаграми, таблиці). 

 



Анкета 1. 

Перелік питань для опитування  здобувачів освіти: 

1.Чи систематично оновлюється інформація на шкільному вебсайті  про ЗНО 

поточного року. 

 так                 ні                 частково          інформація відсутня 

 

2.Чи обізнані Ви  із процедурою проведення ЗНО. 

 так                 ні                 частково           

3.З яких джерел Ви отримуєте інформацію про організацію, особливості та 

умови проведення ЗНО поточного року?  (відповідей може бути декілька)                                                                                                

           шкільний вебсайт   http://len-school.at.ua/                                                                                      

           сайт Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості   

            освіти  dneprtest.dp.ua. 

               години спілкування 

           бесіди( консультування) із відповідальною особою за ЗНО в школі        

           інформаційний куточок ЗНО 

4.Які види підготовки до ЗНО  у школі ви використовуєте? (відповідей може 

бути декілька)                                                  

          індивідуальні консультації                                                                                            

          предметні факультативи                                                                                            

          курси за вибором                                                                                                          

          позаурочні заняття 

5.Що на Вашу думку впливає на підготовку  та підвищення результатів ЗНО. 

(відповідей може бути декілька)                                                  

 заняття з репетитором 

систематичне відвідування навчальних занять 

самопідготовка 

 сумлінне виконання домашніх завдань 

 відвідування курсів у вищих закладах освіти 

 використання онлайн  -ресурсів 

6.На що Ви орієнтуєтеся при виборі предметів ЗНО для вступу до закладів 

вищої освіти (відповідей може бути декілька)                                                  

 умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в   

      2020 році 

http://len-school.at.ua/
https://dneprtest.dp.ua/
https://dneprtest.dp.ua/


 поради батьків 

 поради вчителів                                                                                                            

 поради знайомих 

7.Чи ознайомлені Ви з вимогами програм підготовки  до   ЗНО  з предметів. 

 так                 ні                 частково          

8.Яку максимальну кількість предметів Ви можете обрати для тестування. 

 два 

 три 

 чотири 

9.Із скількох предметів Вам зараховуються результати як результати ДПА за 

курс повної загальної середньої освіти. 

 з двох 

 з трьох 

 з чотирьох 

10.З яких джерел Ви опрацьовуєте інформацію з метою вдосконалення 

предметної підготовки до ЗНО (відповідей може бути декілька)                                                  

 із збірників тестових завдань 

 із шкільних підручників 

 із конспектів уроків 

 із інтернет - ресурсів 

 із довідників 

11.Чи володієте Ви інформацією щодо порядку подання апеляційних заяв за 

результатами ЗНО?  

 так                 ні 

 

12.Чи знаєте Ви  умови реєстрації на додаткову сесію ЗНО? 

 так                 ні 

13. Чи володієте Ви інформацією щодо реєстрації на  пробне ЗНО. 

 так                 ні 

14. Своїми навчальними досягненнями Ви завдячуєте 

 репетиторам 

 вчителям 

 батькам 

 собі 

 



Анкета 2. 

Перелік питань для опитування  педагогічних працівників (директора,  

вчителів, заступників директора) : 

1.Чи систематично оновлюється інформація на шкільному вебсайті  про ЗНО 

поточного року. 

 так                 ні                 частково          інформація відсутня 

 

2.З яких джерел Ви отримуєте інформацію про організацію, особливості та 

умови проведення ЗНО поточного року?  (відповідей може бути декілька)                                                                                                

           шкільний вебсайт   http://len-school.at.ua/                                                                                      

           сайт Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості   

            освіти  dneprtest.dp.ua. 

               педагогічна рада 

           бесіди ( консультування) із відповідальною особою за ЗНО в школі   

           інформаційний куточок ЗНО 

3.Чи обізнані Ви  із процедурою проведення ЗНО. 

 так                 ні                 частково         

  

4.Назвіть найбільш ефективні методичні заходи, спрямовані на підвищення 

результативності складання учнями ЗНО (відповідей може бути декілька)                                                  

 вебінари  ДРЦОЯО та КЗВО «ДАНО» 

 засідання методичних комісій 

 практичні семінари з питань ЗНО 

5.Назвіть найвагоміші  фактори, яким повинна приділятися увага в школі 

щодо підготовки до ЗНО (варіантів може бути декілька)                                                  

 інформаційно - роз'яснювальна робота серед учнів, батьків 

 робота учнів над тестовими завданнями 

 використання вчителями – предметниками онлайн - ресурсів 

 систематичне повторення навчального матеріалу 

 цільове впровадження факультативних курсів та курсів за вибором 

6.Чи рекомендуєте Ви учням брати участь у пробному ЗНО з метою 

поліпшення їх адаптації до процедури проходження тестування 

 так                 ні 

 

http://len-school.at.ua/
https://dneprtest.dp.ua/
https://dneprtest.dp.ua/


7.Що впливає на підвищення результатів ЗНО(варіантів може бути декілька)                                                  

 підготовка під час уроків 

 заняття з репетитором 

 сумлінне виконання домашніх завдань 

 відвідування предметних факультативів 

 відвідування курсів у вищих закладах освіти                                                    

 використання онлайн ресурсів 

 

8. Назвіть проблеми та перешкоди, які виникають у процесі підготовки учнів 

до ЗНО (варіантів може бути декілька)                                                  

 байдуже ставлення до складання ЗНО з боку учнів та батьків 

 недостатню кількість годин варіативної та інваріантної складової 

 перенавантаження учнів 

 недостатнє матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

 

9. Назвіть найвагоміші фактори, що впливають на ступінь готовності учнів до 

ЗНО (варіантів може бути декілька)                                                  

 наявність необхідних знань 

 мотивація учнів 

 робота вчителів - предметників 

 самопідготовка учнів                                                                                               

 обізнаність із процедурою проведення ЗНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

    Звітна інформація за підсумками моніторингових досліджень у            

                Грушівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Зміст інформації Термін Відповідальна 

особа 

Про кадрове забезпечення закладу 

освіти на поточний навчальний рік. 

вересень Заступник 

директора з НВР 

Ступка  Л.В. 

Про мережу класів та контингент 

здобувачів освіти. 

вересень Заступник 

директора з НВР 

Ступка  Л.В. 

Про матеріально-технічну базу закладу. серпень Завідуюча 

господарством 

Ягунова Ю.В. 

Про рівень навчальних досягнень 

здобувачів освіти ( семестрове, річне 

оцінювання та за підсумками ДПА, 

ЗНО) 

грудень,травень, 

червень 

Заступники 

директора з НВР 

Ступка  Л.В., 

Явтушенко О.М. 

Про результати моніторингу 

професійної компетентності 

педагогічних працівників 

січень-лютий Заступник 

директора з НВР 

Ступка  Л.В. 

Про підсумки вивчення стану 

викладання предметів навчального 

плану. 

За планом  Відповідальні за 

здійснення 

вивчення та 

моніторингу. 

Про результативність учасників 

освітнього процесу в олімпіадах, 

конкурсах , виховних заходах. 

Листопад - 

квітень  

Заступник 

директора з НВР 

Ступка  Л.В. 

 

Заступник 

директора з ВР 

Сиволоб  Л.В. 

 

Педагог-

організатор 

Салімон Г.М. 

Про результати участі випускників 11 

класу в ЗНО. 

Червень Заступник 

директора з ВР 

Ступка  Л.В. 

Про інформаційний  простір закладу. червень Заступник 

директора з ВР 

Ступка  Л.В. 

Про результати підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 

Грудень Заступник 

директора з ВР 



Ступка  Л.В. 
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