
Реалізація моделі освітнього моніторингу як інструмент підвищення якості освіти 

в процесі формування інноваційної особистості 

 

Вітаю всіх присутніх з днем весняного сонцестояння, з новим роком  за 

старослов’янським календарем, з НОУРУЗОМ! Сонце увійшло в перший градус Овна. З 

початком нового життя, здійснення нових планів! Тому і шаблон моєї презентації 

яскравий, сонячний, блискучій! 

Поняття «моніторинг» походить від латинського monitor – наглядач, контролер. 

 Моніторами називали старших учнів, помічників учителя, які працювали в 

школах за Белл-Ланкастерською системою взаємного навчання. Під керівництвом 

вчителя його помічники – монітори – проводили заняття для молодших школярів. 

Освітній моніторинг – це система заходів щодо організації, збору, збереження, 

обробки та поширення інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує 

безперервний аналіз стану системи і прогнозування її розвитку відповідно до 

запланованих результатів.  

Освітній моніторинг на сьогодні є надзвичайно актуальною темою, оскільки саме 

моніторингові дослідження дають можливість цілісно відстежити реальний стан освіти. 

Важливим є не просто моніторинг освіти, а дослідження та прогнозування її 

поступового динамічного розвитку. Саме моніторинговий підхід дозволив нам 

сформувати інформаційне підґрунтя управління ліцеєм. 

Моніторингові дослідження, які проводяться в ліцеї, дають змогу: 

- адміністрації вносити корекцію в розподіл годин варіативної складової 

експериментального навчального плану на наступний навчальний рік; 

- визначати фактори, які найкраще впливають на інтелектуальний розвиток учнів 

та з’ясовувати наявні в навчальному закладі тенденції; 

-  учителям визначати домінуючі здібності кожного ліцеїста, їх співвід-ношення у 

кількісному показнику, що переважають над середніми показниками по ліцею; 

- якщо учень має потенційні можливості та задатки в певній галузі, їх 

підтримувати, розвивати, а надалі поставити в підґрунтя формування стійкої потреби до 

інтелектуальної й творчої діяльності; 

- якщо учень різнобічно обдарований – надавати допомогу психолога, який 

визначить галузь діяльності, де потенціал дитини буде максимально реалізовано. 

Таким чином, моніторинг є не лише джерелом інформації в ліцеї, але й 

механізмом розвитку системи освіти, що допомагає розкрити сутність і значення 

інноваційних підходів до управлінської діяльності, які поліпшують перебіг і результати 

освітнього процесу.  

Відомо, що головним завданням системи загальної середньої освіти є 

забезпечення високої якості освіти, її відповідності потребам інноваційної особистості 

та суспільства, особливо за умов сучасного освітнього простору. Досвід роботи нашого 

ліцею протягом 11-ти років свідчить, що оцінювати якість освіти необхідно за якістю 

основних видів діяльності, визначених шляхом вивчення якості навчального процесу та 

результатів діяльності системи, які розглядають через рівень підготовленості, особистих 

задоволень випускників, досягнень педагогічних працівників, повноту реалізації 



навчальних планів. Це і є основними критеріями та показниками якості ліцейської 

освіти.  

Реалізацію проективного напряму діяльності ліцею щодо визначення 

управлінських рівнів моніторингу здійснюємо на підставі наукового підходу, 

сформованого Г. Єльниковою. Це дало можливість адміністрації виважено підійти до 

розробляння моделі моніторингу в ліцеї, яка дозволяє комплексно, у поєднанні всіх 

елементів, узгоджено, тобто системно, оцінити та виміряти якість ліцейської освіти. На 

управлінському рівні моніторинг ми розглядаємо як складний управлінський 

інструментарій оцінювання результатів якості освіти, що об’єднує три найважливіші 

компоненти: контроль, експертизу різних аспектів діяльності навчального закладу та 

систему інформаційного забезпечення управління якістю освіти. Наукове управління 

закладом здійснюємо у взаємодії адміністрації з колективом учителів, учнів, батьків, яке 

проходить через аналіз, прогнозування, планування та контроль.  

Відповідно до цього в ліцеї діє програма моніторингових досліджень, реалізація 

якої містить аналіз стану та вивчення змін із обов’язковим прогнозуванням на майбутнє, 

вироблення стратегії й тактики розвитку навчального закладу.  

Діяльність ліцею в режимі моніторингу відбувається за алгоритмом: 

1. Керівник навчального закладу наказом затверджує склад творчої групи (серед 

представників адміністрації навчального закладу, органів самоврядування, керівників 

методичних об’єднань, практичного психолога, творчих учителів) щодо проведення 

(супроводу) адміністративного, педагогічного, учнівського моніторингу.  

2. Цілепокладання, мотивація респондентів на досягнення поставлених цілей. 

3. Для одержання достовірної інформації творча група розробляє інструментарій: 

анкети,  діагностичні карти, завдання, тести тощо. Внесення (за необхідності) доповнень 

чи змін до розроблених кваліметричних моделей відповідно до пріоритетних напрямів 

діяльності навчального закладу. 

4. Адміністрація ознайомлює учнів, батьків, педагогічний колектив з порядком 

проведення моніторингу, факторно-критеріальними моделями. 

5. У терміни, визначені адміністрацією ліцею, відбувається проведення 

моніторингових досліджень. 

6. Проблемно-зорієнтований аналіз одержаної інформації. 

7.  Розробляння моделі корекційної діяльності учасників НВП на всіх рівнях (учень 

– учень, учитель – учень, учитель – адміністрація тощо), вироблення методичних 

рекомендацій на підставі отриманих результатів аналізу. 

8.  Прогнозування, виявлення напрямів наступних досліджень. 

9.  Відстеження ефективності наданих рекомендацій. 

Отже, моніторинг функціонально пов’язаний з усіма етапами управління, 

оскільки утворює з ними замкнутий цикл регулювання. Результатом моніторингових 

процедур є база показників нового, вищого рівня організації керованого об’єкта. 

Особливістю є те, що в процесі проведення моніторингу інформаційну систему 

управління неможливо відокремити від системи прийняття рішень. Це дійсно вища 

форма інформаційної діяльності управління та функціонування системи інформаційного 

забезпечення управління, що сприяє появі універсального типу миследіяльності 

керівника для прийняття управлінського рішення. 



Моніторинг у ліцеї відстежує: 

1) управлінську діяльність та її результати – розвиток навчального та виховного 

процесів у закладі; 

2)  управлінську діяльність адміністрації ліцею; результат цієї діяльності — висока 

якість роботи вчителів; 

3) управлінську діяльність вчителів у навчально-виховному процесі; результат – 

рівень знань учнів і самоорганізації вчителів; 

4)  діяльність учнів і самоуправління процесом засвоєння знань; результат — 

рівень та якість засвоєння змісту навчання і спроможності учнів застосовувати засвоєні 

знання для адаптації в навколишньому середовищі.  

За умови правильного визначення мети, завдань, шляхів реалізації моніторингові 

дослідження сприяють підвищенню рівня ефективності та результативності 

управлінської діяльності, забезпечують її продуктивність і розвиток.  

Ні в кого не викликає сумніву актуальність проведення моніторингових 

досліджень навчальних досягнень учнів. Це визнано в освітянських нормативних 

документах, у цьому впевнені всі, хто намагається вдосконалювати освіту, зробити її 

якісною та доступною. Запровадження в Україні сучасних технологій оцінювання 

школярів, проведення ЗНО навчальних досягнень учнів, упровадження в життя ідеї 

стандартизації в освіті потребують широкого застосування моніторингових досліджень. 

Це надасть можливість забезпечити кожного учня інформацією про стан його 

навчальної підготовки та допомогти йому в корегуванні цього стану відповідно до його 

запитів і потреб. Моніторингові дослідження передбачають постійне спостереження за 

будь-яким навчальним процесом з метою виявлення його відповідності очікуваним 

результатам, визначення передумов для прийняття управлінських рішень і 

запровадження необхідних змін в освіті, спрямованих на підвищення її якості.  

У ліцеї для досягнення поставлених цілей передбачено: 

- проведення дворазових (а іноді триразових) вимірювань знань учнів із базових 

предметів протягом навчального року (діагностичні, директорські контрольні роботи, 

тестування тощо); 

- аналіз і порівняння рівня навчальних досягнень за результатами тематичного і 

семестрового оцінювання; 

- збір, аналіз та узагальнення інформації про фактори, які впливають на успішність 

навчання; 

- інтерпретацію результатів вимірювань і дослідження причин відмінностей 

навчальних досягнень різних категорій учнів; 

- розробляння рекомендацій щодо організації корегувальної діяльності учнів для 

досягнення певного рівня компетентностей; 

- створення відповідних навчально-методичних матеріалів для корегування 

навчальної підготовки учнів; 

- безперервне удосконалення засобів вимірювання та технології проведення 

моніторингу.  

Результати моніторингових досліджень узагальнюємо аналітичними наказами, 

розглядаємо на засіданнях педрад, науково-методичної ради, методичних об’єднань, 

батьківських зборах. Моніторинг формується як багатогранна система діагностичних 



процедур, які проводимо з використанням новітніх методик, упровадженням ІКТ, які 

об’єктивно висвітлюють показники якісної освіти, оперативно надають органам 

управління освіти достовірну інформацію про діяльність навчального закладу, 

впорядковують облік та обробляння інформації, удосконалюють систему ведення 

документації, забезпечують керівників і фахівців ліцею високопродуктивним 

інструментом. Як свідчить практика, використання інформаційних технологій 

заощаджує робочий час керівника закладу на збирання, обробляння, аналіз та 

узагальнення інформації. Застосування інформаційних технологій у системі управління 

освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити 

систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи 

освіти.  

Я вам озвучила загальновідомі речі про значення моніторингу в управлінській 

діяльності.  Але всім, сподіваюсь, хочеться почути про більш конкретні речі стосовно 

моніторингових досліджень якості освіти, про набір кваліметричних показників, які ми 

використовуємо. 

Найбільш популярними в ліцеї є:  

• Рейтингові показники. Рейтинг. 

• Реальна крива навчання. 

• Рівень навченості учнів з предмету. 

• Ступені навченості. 

• Показники якості навченості (ПЯН). 

• Якість знань та ПЯН. 

• Відстеження динаміки особистих показників ліцеїстів. 

Десять років в ліцеї поряд із традиційною 12-бальною використовуємо 

рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень учнів.  

На стенді 1-го поверху «Панорама академічних досягнень» ви бачили рейтингові 

таблиці кожної з навчальних груп ліцею. В них відображено успіхи кожного ліцеїста з 

кожного предмету. Рейтинговим показником ми називаємо процентне відношення суми 

набраних балів до максимально можливої. Рейтингом – порядкове місце учня в групі 

відповідно його рейтингового показника. На першому місці в рейтингу учень із самим 

високим рейтинговим показником. При однакових рейтингових показниках учні мають 

однаковий рейтинг. Учнів із рейтинговим показником меншим за 50%, ми запрошуємо 

на індивідуальні консультації, з’ясовуємо причини його низького рівня навчальних 

досягнень, надаємо педагогічну та психологічну допомогу. Такі учні,  як правило, 

долають труднощі та в наступній чверті отримують вищий рейтинговий показник. Якщо 

цього не стається та за результатами річного оцінювання ліцеїст отримує хоча б одну 

оцінку початкового рівня, ставимо питання про його відрахування згідно із Статутом 

ліцею. Відкритість результатів академічних досягнень учнів спонукає їх до розумного 

суперництва, стимулом піднятися вище у рейтингу і, таким чином, здобути нові знання. 

Інноваційна особистість завжди прагне бути першою. Ми привчаємо наших учнів 

до чесної боротьби та умінню радіти успіхам інших. 



Краща за рейтингом навчальна група одержує перехідний кубок «Древо знань».  

Учні із списку «Кращі з кращих» – це  наша гордість і гордість батьків.  

 Ті з них, хто за результатами семестру ще й мають всі оцінки високого рівня, 

отримують грошову винагороду (за рішенням батьківської ради), тобто заробляють 

гроші власним розумом. 

В ліцеї розроблено Положення про рейтингове оцінювання навчальних досягнень 

учнів і Залікова книжка ліцеїста. 

Учителі ліцею пропонують учням постійно слідкувати за своїми досягненнями з 

будь-якого предмету. 

Учень сам визначає «планку» для кожної дисципліни, яку він хоче досягти. 

Наприклад, він вважає, що з математики оцінка дев’ятка – це його «планка», його 

рівень, який він хоче отримати. За результатами оцінювань він малює власну реальну 

криву досягнень з цього предмету, проводить рефлексію та будує з учителем план дій 

щодо підвищення досягнень. Якщо бажаного рівня досягнуто, він стабільно не 

змінюється, то увага перемикається на інші предмети. Такий метод допомагає учням 

виховувати в собі навички самоаналізу, само прогнозування, самодисципліни тощо. І 

для батьків – це наочний показник успіху його дитини з предмету. 

Найоб’єктивнішим показником успішності роботи закладу є рівень навченості 

учнів з предмету. Цей показник має найбільшу вагомість. Показник успішності учня 

визначається за кваліметричним принципом. Вагомість отриманих учнем балів не може 

бути визначена за допомогою анкетування. При її вирахуванні виходимо з того, що чим 

вищий бал отримає учень – тим краще, тому кожен наступний бал повинен мати більшу 

вагомість: 

 

1 має вагомість: 1/12=0,08; 

2 має вагомість: 2/12=0,16; 

3 має вагомість: 3/12=0,25; 

4 має вагомість: 4/12=0,33; 

5 має вагомість: 5/12=0,41; 

6 має вагомість: 6/12=0,5; 

7 має вагомість: 7/12=0,58; 

8 має вагомість: 8/12=0,66; 

9 має вагомість: 9/12=0,75; 

10 має вагомість: 10/12=0,83; 

11 має вагомість: 11/12=0,92; 

12 має вагомість: 12/12=1 

Рівень навченості учнів з предмету визначаємо за формулою: 

 

Кn – кількість отриманих балів; 

Vn – вагомість отриманого балу; 

n = 1 ..12. 

Розглянемо приклад розрахунків рівня навченості учнів з української мови трьох 

учнів і порівняємо його із середнім балом з предмету: 

- на перший погляд важко визначити, хто вчиться краще; 

- середній бал у другого учня вищий;  



- але рівень навченості набагато вищий у першого учня; 

- у третього учня середній бал набагато нижчий ніж у другого; 

- але рівень навченості у третього учня майже такий же як у першого. 

Як виглядає розрахунок рівня навченості учнів групи з англійської мови, можна 

побачити на слайді. У програму Excel учитель вносить для кожного учня кількість 

оцінок які він отримав (від 1 до 12 балів). Підрахунок робиться автоматично за 

внесеними формулами, вид гістограми обирає вчитель.  

Важливо знати шкалу, за якою визначається ступінь навченості учнів: 

Критичний  До 0,44 0% - 44% 

Низький 0,45 – 0,49  45% - 49% 

Достатній  0,50 – 0,74  50% - 74% 

Оптимальний  0,75 – 1 75% - 100% 

Для визначення показника якості навченості учнів групи (ПЯН) ми 

використовуємо формулу академіка Смирнова Б.П.:  

 

 

 

 

 

Ця формула  показує  більш об’єктивну картину навченості учнів групи, її 

потенціал, ніж показник якості знань.  

Наприклад, при аналізі результатів діагностичних контрольних робіт в групі 10-1, 

було розглянуто середній бал, якість навчальних досягнень та показник якості 

навченості учнів групи (за формулою Смирнова). Як бачимо, якість знань з історії 

України найвища, хоча ні середній бал, ні ПЯН найвищими не являються; середній бал з 

української мови менший за середній бал з історії України, але ПЯН більший з 

української мови; найвищий ПЯН з алгебри, але якість знань не являється найбільшою. 

Таким чином, чим більше кваліметричних показників розглядаємо при аналізі 

результатів, тим об’єктивнішу картину бачимо. В наказі обов’язково відображено аналіз 

результатів за усіма показниками.  

Очевидна відповідь на запитання «Якість знань чи ПЯН?». Ще раз розглянемо 

порівняльні таблиці: 

- учень №2 і учень №3 мають однакову якість знань; 

- ПЯН цих учнів суттєво відрізняється, тому, що в учня №3 у наявності оцінки 

початкового рівня. 

Куратори груп, готуючись до батьківських зборів та годин спілкування з учнями 

будують графіки, за допомогою яких відстежують динаміку особистих показників 

кожного учня.   

На підставі результатів експериментального дослідження та теоретичного аналізу 

ми вважаємо, що наукова організація моніторингу якості освіти дає можливість 

приймати відповідні управлінські рішення та прогнозувати навчально-виховні ситуації 
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на наступний навчальний рік; оперативно втручатися і вносити відповідні корективи до 

педагогічного процесу; конкретно планувати роботу з відповідної проблеми з учителями 

й учнями; створювати умови для порівняння власного оцінювання діяльності 

педагогічного колективу із незалежним.  

Перспективи подальшого педагогічного дослідження полягають у виявленні 

передового педагогічного досвіду, його узагальненні та розповсюдженні; ефективному 

використанні кваліфікації вчителя, практичного досвіду та працездатності; відкритті 

нових проблемних ситуацій; плануванні роботи методичного об’єднання вчителів, 

класних керівників; створенні ситуації, за якої учитель зацікавлений у незалежному 

об’єктивному оцінюванні своєї роботи; забезпеченні механізмами регулювання цілей і 

шляхів їх досягнення; виявленні помилок у цілях, планах, нормах, які встановлює 

адміністрація школи; можливості вчителям, батькам побачити об’єктивну картину 

навчально-виховного процесу тощо. 

Отже, основним засобом вивчення якості ліцейської освіти є моніторинг, система 

інструментарію якого здатна оцінити ефективність освітнього процесу та передбачити 

подальші кроки її підвищення, формувати наукові прогнози та відповідні пояснення; 

містить відповідні механізми контролю та відстеження якості освіти, постійне 

спостереження за навчально-виховним процесом з метою виявлення його відповідності 

бажаному результату.  

Кінцевим результатом моніторингу є виявлення та наукове обґрунтування 

раціональних шляхів підвищення ефективності та результативності роботи. Моніторинг 

є цілісним управлінським інструментом, який дозволяє зібрати, зберегти, обробити, 

поширити інформацію про діяльність педагогічної системи, визначити її стан і 

спрогнозувати розвиток. Це комплекс процедур спостереження, поточного оцінювання 

перетворень в освітній системі, а також спрямування цих змін на досягнення 

особливостей розвитку досліджуваного об’єкта. Моніторинг працює як система, як 

фактор успіху закладу, учителя, дитини. 

Завдяки охопленню всіх напрямів роботи та створенню належних умов для 

навчання, розвитку та виховання творчої особистості колектив нашого ліцею 

цілеспрямовано досягає результату – виховання інноваційної особистості компетентного 

випускника – успішного громадянина України.  

Наприкінці виступу хочеться згадати слова німецького педагога, політика 

Фрідріха Адольфа Вільгельма Дістервега: 

Ще раз поздоровляю з Новим роком. За сатурніанським 32-річним календарем – 

це рік верблюда. Будемо аскетичними, витриваливими, до всього намагатимося дійти 

самостійно, знати собі ціну, розумно розподіляти свої сили, надійними та роботящими. 

Творча група педагогів ліцею розробила методичні рекомендації, які допоможуть 

керівникові організувати моніторингові дослідження у своєму навчальному закладі.  



Методичні рекомендації щодо запровадження моніторингу якості освіти  

на рівні навчального закладу 

1. Створити інформаційний ресурс, який забезпечить розуміння стану якості освіти 

на рівні навчального закладу. 

2. Забезпечити вчителів, учнів, батьків надійною інформацією про стан і розвиток 

системи освіти в навчальному закладі. 

3. Зрозуміти особистий досвід кожного вчителя щодо організації та проведення 

процедур оцінювання. 

4. Відпрацювати власну систему моніторингу якості освіти. 

5. Виявити об’єктивні, надійні, вагомі аргументи для самооцінки діяльності ЗНЗ і 

кожного вчителя. 

6. Керівник має врахувати, що впровадження моніторингу може викликати різного 

роду труднощі, наприклад, опір колективу. Причини опору нововведенням зумовлені: 

- невизначеністю – педагог не знає, якими для нього будуть наслідки змін, відчуває 

невпевненість і незручність, побоюється, що нововведення зруйнують звичну систему 

відносин у колективі; 

- відчуттям втрати – необхідність зійти зі звичного шляху супроводжує відчуття 

втрати,що призводить до сприйняття змін як загрози власному статусу; 

- переконаністю, що хорошого зміни не принесуть – на думку окремих працівників, 

будь-які нововведення не стільки сприятимуть розв’язанню проблем, скільки збільшать 

їхню кількість.  

7. Частково або цілком усунути наведені вище причини незадоволення 

співробітників нововведеннями можна за допомогою таких прийомів роботи з 

педагогічним персоналом: 

- надання працівникам вичерпної та своєчасної інформації про нововведення; 

- надання підтримки тим, хто її потребує; 

- залучення на свій бік неформальних лідерів колективу, досвідчених педагогів, які 

користуються незаперечним авторитетом; 

- маневрування гнучкістю і поступливістю.  

 

 

 

 

 

 

 

 


