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1. Загальні положення 

1.1 Положення про проведення внутрішнього визначає механізм підготовки та 

проведення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності (далі - моніторинг) у 

Рівненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 Рівненської міської ради 

1.2. Моніторинг проводиться відповідно до Законів України «Про освіту»,, «Про 

загальну середню освіту», Порядку проведення моніторингу якості освіти. 

1.3. Моніторинг проводиться з метою виявлення та відстеження тенденцій у 

розвитку якості освіти у закладі освіти, встановлення відповідності фактичних результатів 

освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин відхилень від цілей і є 

складовою частиною внутрішньої системи якості освіти. 

1.4. Моніторинг проводиться відповідно до таких принципів: 

• систематичності та системності; 

• доцільності; 

• прозорості моніторингових процедур та відкритості; 

• безпеки персональних даних; 

• об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу; 

• відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у 

підготовці та проведенні моніторингу. 

 

2.  Мета моніторингу 
2.1.  Вивчення рівня ефективності роботи закладу, результатів організації освітньої 

діяльності.  

2.2. Активізація діяльності педагогічного колективу в напрямі вивчення і 

впровадження інноваційних технологій.  

2.3. Забезпечення ефективного, об'єктивного інформаційного відображення стану 

якості системи освіти, відстеження динаміки якості наданих освітніх послуг, ефективності 

управління якістю освіти. 
3. Завдання моніторингу 

3.1.  Здійснення систематичного контролю за навчальними результатами здобувачів 

освіти:  

• здійснення моніторингу та періодичного перегляду навчальних програм;  

• здійснення моніторингу на дотримання Критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.  

• забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;  

• забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самоосвітньої діяльності;  

• забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;  

• забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;  

• визначення якості навчальних досягнень здобувачів освіти, рівня їхньої 

соціалізації;  

• сприяння підвищенню якості освіти;  

• вивчення зв’язку між успішністю учнів і соціальними умовами їхнього життя, 

результатами роботи вчителів, рівнем соціального захисту, моральними 

цінностями, потребами особистості;  

• оцінювання якості кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, 

ресурсного забезпечення закладу;  

• створення необхідних умов для творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

реалізації особистісно орієнтованої системи освіти, адаптованої до рівнів і 

особливостей розвитку дитини;  
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• впровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій для 

оновлення змісту освіти та форми організації освітнього процесу.  

3.2. Створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, 

оцінювання стану освітнього процесу.  

3.3. Аналіз чинників впливу на результативність успішності, підтримка високої 

мотивації навчання.  

3.4. Створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та 

самореалізації здобувачів освіти та педагогічних працівників. 

4.  Предмет моніторингу 
Предметом моніторингу є якість освіти як системоутворюючий фактор освітнього 

процесу в школі. 

5.  Об'єкти моніторингу 
Об'єктом моніторингу є система організації освітнього процесу в закладі освіти. 

6.  Суб'єкти моніторингу 
6.1. Моніторингові дослідження організовує адміністрація закладу освіти та 

методична рада школи. 

6.2. Положення поширюється на всіх  учасників освітнього процесу. 

7.  Функції моніторингу 
7.1.  Отримання порівняльних даних, виявлення динаміки і факторів впливу на 

динаміку. 

7.2.  Упорядкування інформації про стан і динаміку якості освітнього процесу. 

8.  Види моніторингу 
8.1.  За етапами навчання: стартовий, рубіжний, підсумковий. 

8.2.  За часовою залежністю: поточний, випереджаючий. 

8.3.  За частотою процедур: разовий, періодичний, систематичний. 

9.  Напрями моніторингу 
•    діагностичний моніторинг (визначення рівня академічних навичок учнів 

незалежно від їх особистості); 

•    моніторинг діяльності (включає заміри «входу» і «виходу» системи); 

•    статичний моніторинг (надає можливість одночасно зняти показники за одним 

або кількома напрямами діяльності школи-інтернату, порівняти отриманий результат з 

нормативом і визначити відхилення від державного стандарту, здійснити аналіз і 

прийняти управлінське рішення); 

•    динамічний моніторинг (багаторазовий замір певних характеристик під час 

усього циклу діяльності); 

•    психологічний моніторинг (постійне відстеження певних особливостей у ході 

навчальної діяльності); 

•   внутрішній моніторинг ефективності (спостереження за динамікою 

становлення колективу,  прогнозування проблем,  які можуть з'явитися у майбутньому); 

•    моніторинг освітніх систем (оцінювання стану системи, в якій відбуваються 

зміни, з подальшим прийняттям управлінського рішення); 

•    освітній моніторинг (супровідне оцінювання і поточна регуляція будь-якого 

процесу в освіті); 

•    моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів (систематичне відстеження 

досягнення державних вимог підготовки учнів за основними навчальними дисциплінами); 

10. Етапи проведення моніторингу 
Моніторинг включає три етапи: 

а)  підготовчий — визначення об'єкта моніторингу, визначення мети, критерії 

оцінювання, розробка інструментарію і механізму відстеження, визначення термінів; 

б)   практичний (збір інформації) — аналіз документації, тестування, контрольні 

зрізи, анкетування, цільові співбесіди, самооцінка тощо; 



в)  аналітичний — систематизація інформації, аналіз інформації, корегування, 

прогнозування, контроль за виконанням прийнятих управлінських рішень. 

11. Функціональні обов'язки учасників моніторингу 
11.1.  Керівництво школи: 

•    розробляє і втілює внутрішньошкільну систему моніторингу якості освіти  

•    установлює і затверджує порядок, періодичність проведення моніторингових 

досліджень; 

•    визначає шляхи подальшого розвитку школи. 

11.2.  Моніторингова група 

•    проводить моніторингові дослідження; 

•    аналізує результати моніторингу; 

•    веде облік результатів моніторингу; 

•    розробляє рекомендації з усунення виявлених недоліків. 

11.3.  Класний керівник: 

•    проводить контроль за охопленням навчання кожного здобувача освіти; 

•    своєчасно доводить підсумки до відома батьків; 

•    своєчасно подає інформацію для моніторингу. 

11.4. Учитель: 

•    визначає й аналізує рівень навчальних досягнень учнів з предметів за 

результатами тестування, контрольних зрізів, підсумків за семестри, навчальний рік; 

•    визначає шляхи підвищення навчальних досягнень учнів; 

•    своєчасно подає інформацію для моніторингу. 

12. Очікувані результати. 

12.1. Отримання результатів стану освітнього процесу в школі. 

12.2. Покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для 

прийняття управлінських і тактичних рішень. 

13. Підсумки моніторингу 
13.1. Підсумки моніторингу проводяться два рази на рік (за підсумками семестру, 

навчального року). 

13.2 Підсумки моніторингу оформляються в схемах, таблицях, діаграмах, 

висвітлюються в довідково-аналітичних матеріалах, які мають конкретні, реально 

виконувані рекомендації. 

13.3. Підсумки моніторингу можуть обговорюватися на засіданнях педагогічної 

ради, нарадах при директорові, нарадах при заступникові директора, на засіданнях 

методичної ради школи тощо. 

13.4. За результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються 

управлінські рішення, видається наказ, оформляється аналітична довідка, здійснюється 

планування і прогнозування розвитку Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 11 Рівненської міської ради. 


