
Модель моніторингу якості освітньої діяльності учнів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Рис.1. Модель моніторингу якості освітньої діяльності учнів гімназії 

Мета - підвищення рівня якості освітньої діяльності учнів шляхом їх постійного вимірювання, аналізу 

результатів та цілеспрямованого корегування 

Завдання – отримання інформації про якість освітньої діяльності учнів, виявлення тенденції їх змін, 

факторів, які впливають на якість  

Умови здійснення моніторингу: 

  приблизно однаковий рівень, розумового розвитку учнів, які навчаються у визначених класах; 

  єдині вимоги до учнів; 

  об’єктивне оцінювання результатів освітньої діяльності учнів; 

  ефективна суб’єкт-суб’єктна взаємодія; 

  сприятливий психологічний мікроклімат; 

  результативність системи роботи з обдарованими учнями. 

 

 

Підходи: 

–системний; 

–результативний; 
–критеріально-

рівневий; 

Зміст моніторингу:.Навченість: - якість знань з предметів на базовому, поглибленому рівнях 

відповідно до державних стандартів; 
- сформованість предметних умінь та інтересу до навчання; 

- сформованість умінь навчатися; 

- рівень пізнавальних умінь та мотивація; 

- зацікавленість процесом навчання, вміння самостійно здобувати знання.  

Навчальність:- вміння переключитись з одного виду роботи на інший; 

- темп засвоєння знань та формування вмінь; 

- якість зберігання засвоєного матеріалу; 

- здатність застосовувати знання та уміння в практичній діяльності. 

Навчальні досягнення: - рівень навчальних досягнень за результатами ДПА 4,9,11 класів;  

- результати навчальних досягнень у 11 класах з ЗНО; 

- результати навчальних досягнень (по класах) за семестр, за рік: - відсоток учнів 

нагороджених Похвальним листом, Похвальною грамотою, медаллю, відзнакою. 

Творчі успіхи:- результати участі в олімпіадах, МАН; 

- сертифікати конкурсів та змагань. 

                                   Інструментарій (засоби): 
– контрольні зрізи та контрольні завдання; 

– опитування; 

– діагностичні методики; 
– анкетування; 

– спостереження; 

– аналіз шкільної документації; 

– факторно-критеріальні та кваліметричні моделі. 
 

                                               Результат: 

Факторно – критеріальний аналіз результатів дослідження 

фактори та критерії оцінювання моніторингу якості освітньої діяльності учнів 
. 

Керівництво та контроль, корекція результатів. 
Створення системи управлінських рішень щодо усунення виявлених проблем 

 



                                                                             Додаток 2 

 

Загальна таблиця 

оцінки якості оцінювання 

здобувачів освіти та результатів 

їх навчальної діяльності за 2020/21 н. р. 
 

Вимоги  

 директор заступник 

директора 

вчителі 

сер.бал % сер.бал % сер.бал % 

Прозора та зрозуміла 

система оцінювання 

здобувачів освіти 

2,5 б. 62% 2,75 б. 69% 2,25 56% 

Внутрішній моніторинг 

результатів навчання 

3 б. 75% 3 б. 75% 3 75% 

Відповідальність 

здобувачів освіти за 

результатами свого 

навчання, здатність до 

самооцінювання 

3 б. 75% 2,7 б. 68% 3,3 82% 

Загальний % 8,5 б. 70% 

достат

ній 

8,45 б. 70,5% 

достат

ній 

8,55 71,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

62%

75%75%

70%

Прозора та зрозуміла система оцінювання здобувачів 

освіти

Внутрішній моніторинг результатів навчання

Відповідальність здобувачів освіти за результатами свого 

навчання, здатність до самооцінювання

Загальний %

Загальна таблиця 

оцінки якості оцінювання 

здобувачів освіти та їх навчальної 

діяльності за 2020/21 н. р. 

/Директор/ 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

69.00%

75.00%

68.00%

70.50%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

Прозора та 
зрозуміла система 

оцінювання 
здобувачів освіти

Внутрішній 
моніторинг 
результатів 
навчання

Відповідальність 
здобувачів освіти 
за результатами 
свого навчання, 

здатність до 
самооцінювання

Загальний %

Загальна таблиця 

оцінки якості оцінювання 

здобувачів освіти та їх навчальної 

діяльності за 2020/21 н. р. 

/заступники директора/ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56%

75%

82%

71.3%

Прозора та зрозуміла система оцінювання здобувачів освіти

Внутрішній моніторинг результатів навчання

Відповідальність здобувачів освіти за результатами свого 

навчання, здатність до самооцінювання
Загальний %

 

Загальна таблиця 

оцінки якості оцінювання 

здобувачів освіти та їх навчальної 

діяльності за 2020/21 н. р. 

/вчителі/ 
 



Загальна таблиця 

оцінки якості оцінювання 

здобувачів освіти та їх навчальної діяльності за 2020/21 н. р. 

/Директор, заступники директора, вчителі/ 

 

 

 

 

 

 

56%

75%

82%

71.3% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Вчителі Заступники директора Директор 



                                                                                        Додаток 3 

 

НАПРЯМ: 

Система оцінювання здобувачів освіти 

 

ВИМОГА 1: 

Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів 

освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 

 

КРИТЕРІЙ 1: 

Здобувачі освіти 

отримують від 

педагогічних 
працівників 

інформацію про 

критерії, правила 

та процедури 
оцінювання 

навчальних 

досягнень 

 КРИТЕРІЙ 2: 

Система 

оцінювання в 

закладі освіти 
сприяє реалізації 

компетентністного 

підходу до 

навчання 

 КРИТЕРІЙ 3: 

Здобувачі освіти 

вважають 

оцінювання 
навчальних 

досягнень 

справедливим і 

об’єктивним 

 

ІНДИКАТОР 1: 

Частка учнів, яка 

отримує вичерпну 

інформацію щодо 
критеріїв 

оцінювання 

 ІНДИКАТОР 2: 

Частка вчителів, 

які застосовують 

систему 
оцінювання, 

спрямовану на 

реалізацію 
компетентністного 

підходу 

 ІНДИКАТОР 3: 

Частка учнів, які 

вважають 

оцінювання 
результатів їх 

навчання 

справедливим і 
об’єктивним 

 

МЕТОД ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 1: 

Спостереження за проведенням 
навчального заняття 

Опитування 

 МЕТОД ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 2: 

Опитування учнів 
Анкетування 

 

ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ: 

Висновок за результати 

спостереження 

 ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ: 

Аналіз анкет учнів 

 

РІВЕНЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

- високий 

- достатній 
- вимагає покращення 

- низький 



ВИМОГА 2: 

Застосування внутрішнього моніторингу 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Система оцінювання здобувачів освіти (2-3) 

 

 

КРИТЕРІЙ 1: 

 

Здійснюється аналіз результатів  
навчання здобувачів освіти 

КРИТЕРІЙ 2: 

 

Впроваджується система 
формувального оцінювання 

ІНДИКАТОР 1: 

Систематично 

проводяться 
моніторинги 

результатів 

навчання 
здобувачів освіти 

ІНДИКАТОР 2: 

За результатами 
моніторингу здійснюється 

аналіз результатів 

навчання, приймається 

рішення щодо їх 
коригування 

ІНДИКАТОР 3: 

Педагогічні працівники за 

допомогою оцінювання 
відстежують особистісний 

поступ здобувачів освіти, 

формують у них позитивну 

самооцінку, визначають 
досягнення, підтримують 

 

МЕТОД ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 

Спостереження, опитування, відвідування навчальних занять, вивчення документації, 
порівняльний аналіз, анкетування 

  

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

РІВНІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 



 

ВИМОГА 3: 

Формування у здобувачів освіти відповідальності за результати 

свого навчання 

 

 

 

КРИТЕРІЙ 1: 

Гімназія сприяє формуванню 
відповідального ставлення до 

результатів навчання 

  

 

КРИТЕРІЙ 2: 

Гімназія забезпечує самооцінювання 
та взаємооцінювання здобувачів 

освіти 

 

 
 

ІНДИКАТОР 1: 

Педпрацівники 
надають здобувачам 

освіти необхідну 

допомогу в 

навчальній діяльності 

  
 

ІНДИКАТОР 2: 

Частка здобувачів 
освіти відповідально 

ставляться до 

процесу навчання 

 

  
 

ІНДИКАТОР 1: 

Педпрацівники в системі 
оцінювання навчальних 

досягнень використовують 

прийоми самооцінювання та 

взаємооцінювання 

 

 

 
МЕТОД ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 

опитування, спостереження, зрізи навчальних досягнень з предметів, анкетування, 

порівняльний аналіз 

 

 

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

 

РІВНІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Рис. 4 Система оцінювання здобувачів освіти (3) 



                                                                      Додаток 3 

Самооцінювання учнів 7-х класів 

Анкета  

“Відповідальність за результати навчання”  

1. Прочитайте твердження. Навпроти кожного впишіть формулювання, що відповідає Вашому 

ставленню до твердження. 

Учителі мене підтримують 

(Цілком погоджуюся – 55 %; частково погоджуюся – 45 %; не погоджуюся – 0 %) 

• Учителі вірять у мене і мої успіхи 

(Цілком погоджуюся – 40 %; частково погоджуюся – 60 %) 

• Учителі мене поважають 

(Цілком погоджуюся – 50 %; частково погоджуюся – 50 %) 

• На моє прохання вчителі мені допомагають 

(Цілком погоджуюся – 50 %; частково погоджуюся – 50 %) 

2. Від кого залежать ваші результати навчання? 

 

 

Анкета, 7  класи

від себе

від вчителів

від класного 
керівника
від директора

64 
%

18 
%

3,6
3,63,6

3,6
3,6


