
Програма моніторингу загальноосвітньої підготовки учнів 5-11 

класів у 2020-2021 навчальному році 
 

Моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів 5-11 класів відбувається у 

Рівненській загальноосвітній школі І-ІІІ №11 систематично, з підведенням підсумків двічі 

на рік за результатами семестрового оцінювання здобувачів освіти з  усіх предметів 

інваріантної складової освітньої програми закладу.   

 

Завдання моніторингу загальноосвітньої підготовки учнів 5-11 класів 

2020-2021 

Здійснення систематичного контролю за навчальними результатами здобувачів 

освіти:  

• 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/ 

 

Предмет моніторингу 2020-2021 

Предметом моніторингу є якість освіти як системоутворюючий фактор освітнього 

процесу в школі. 

 

Об'єкти моніторингу 2020-2021 

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

 

Поняття, які використовуються у моніторингових дослідженнях 

Рівень навчальних досягнень використовується згідно Наказів МОН України 

від  13.04.2011 №329,  від 21.08. 2013 №  1222 

Початковий рівень (1-3 бали) - відповідь учня (учениці) фрагментарна, 

характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Середній рівень (4-6 бали) - учень (учениця) відтворює основний навчальний 

матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної 

діяльності. 

Достатній рівень (7-9 балів) - учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, 

зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує 

знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, 

абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує 

власних суджень.  

Високий рівень (10-12 балів) - знання учня (учениці) є глибокими, міцними, 

системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його 

(її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, 

явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. 

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також 

додає нові. 

 Якісний показник навчання - сумарна кількість учнів, які засвоїли програмний 

матеріал на високому і достатньому рівнях, виражена у відсотках відносно загальної 

кількості учнів класу.  

Статистичний показник педагогічної діяльності вчителя – середнє значення  

якісних показників навчання в розрізі усіх учнів, яких навчає педагог. 



Етапи моніторингу загальноосвітньої підготовки учнів 5-11 класів 2020-2021.   

В ході реалізації підготовчого етапу (вересень 2020 року) адміністрація, 

психологічна служба спільно з головами методичних об’єднань закладу розробили такий 

механізм моніторингових досліджень. Напротязі навчального семестру вчителі 

предметними відстежують динаміку навчальних досягнень учнів через різні види 

оцінювання, через спостереження за освітньою діяльністю учнів і здійснюють поточну  

корекційну педагогічну підтримку школярів. За результати семестрового оцінювання 

кожен вчитель сумує кількість учнів відповідного класу, які засвоїли предмет на 

початковому, середньому, достатньому чи високому рівні і подає статистичну інформацію 

заступнику директора з НВР – практичний етап  моніторингових досліджень (грудень 

2020, травень 2021).  

Аналітичний етап моніторингових досліджень (січень-лютий 2021, травень-

червень 2021) 

Заступник директора з НВР: 

1. Узагальнює показники по закладу освіти і готує їх до публічної візуалізації  і 

оприлюднення 

Січень 2021 

Червень 2021 

2. Спільно з психологічною службою закладу аналізує результати практичного 

етапу моніторингових досліджень і розробляє рекомендації щодо покращення 

освітнього процесу 

Лютий 2021 

3. Спільно з педагогами аналізує результати практичного етапу моніторингових 

досліджень і розробляє дидактичні заходи щодо зменшення кількості учнів 

початкового рівня та прогнозує шляхи оптимізації освітнього процесу вцілому 

Лютий 2021 

  

Підведення підсумків і прийняття управлінських рішень на 2021-2022 

навчальний рік. 

Червень 2021 

 

  

 


