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Якість освітнього процесу залежить не 
тільки від рівня кваліфікації вчителів і 
ступеня підготовки учнів, а й від якості 
організації освітнього процесу, якості 
управління ним 

(Єльнікова Г.В. )



  

Розвиток управління здійснюється в бік його 
демократизації, залучення до процесів 
управління представників різних рівнів 

управлінської структури, узгодження дій, 
пристосування до зовнішніх вимог і 

мотивів, створення гнучких моделей з 
урахуванням психологічних та 

соціологічних процесів.



  

Ефективна організація управління 
навчальним закладом, спрямована на 

підвищення якості освіти, це дуже 
складний багатокритеріальний процес, 

здійснювати який не можливо  без точної 
та повної інформації про різні аспекти 

керованого об’єкту. 



  

На зміну філософії «впливу» в управлінні школою  приходить 
філософія взаємодії, співпраці, кооперації, що є теоретичним і 

практичним підґрунтям для розвитку адаптивного управління. 
Під адаптивним управлінням ми розуміємо 

процес взаємовпливу, що викликає 
взаємопристосування поведінки суб’єкта 

діяльності на діалогічній основі, яка 
забезпечується спільним визначенням 

реалістичної мети з наступним поєднанням 
зусиль і самоспрямуванням дій на її 

досягнення.



  

Всі об’єкти освітньої системи є динамічними і 
зазнають час від часу координальних змін, 
тому інформація про об’єкти управління 
повинна поступати постійно, тобто, іншими 
словами, основою  адаптивного управління 
повинен бути освітній моніторинг.



  

Поняття «Моніторинг» запозичене з техніки і означає постійне 
спостереження за будь-яким об’єктом з метою  виявлення його 

відповідності будь-якому результату 

Моніторинг будь-якого процесу в освіті 
називається освітнім моніторингом. 

Об’єктом освітнього моніторингу є діяльність 
суб’єктів освітньої системи. 

Предметом – динаміка змін в освітній 
системі як основа її розвитку 

(Єльникова Г.В) 
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Організаційні етапи моніторингу
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Етапи створення системи моніторингу якості 
освіти в ЗНВК №19 з використанням ІКТ

 ПІДГОТОВЧИЙ  розроблені підходи до 
проведення моніторингових 
досліджень;

 вибрані показники стану 
освітнього процесу;

 розроблені критерії оцінки 
стану освітнього процесу та 
вираховані вагомості цих 
критеріїв;

 встановлені кількість і терміни 

збору інформації; 
 розроблені циклограми 

реагування відповідних 
структур;



  

Етапи створення системи моніторингу якості 
освіти в ЗНВК №19 з використанням ІКТ

 ПРАКТИЧНИЙ  розроблено саму структуру бази даних;
 проведено інформаційне заповнення;
 отримані результати моніторингових 

досліджень;
 проведено відповідну аналітичну роботу 

відповідними структурами з виробленням 
рішень та плануванням заходів щодо 
корекції процесів;

 розроблені терміни контролю за їх 
виконанням;

 проведено корекційну роботу;
 розроблено механізм розгляду питань та 

проблем, виявлених в процесі 
моніторингових досліджень з метою 
недопущення формального ставлення до 
отриманої інформації.



  

Етапи створення системи моніторингу якості 
освіти в ЗНВК №19 з використанням ІКТ

 АНАЛІТИЧНИЙ  проведено аналіз відповідності 
отриманої в результаті моніторингу 
інформації реальному стану 
освітнього процесу в закладі;

 проведено аналіз готовності всіх 
учасників моніторингових досліджень 
до використання нових технологій в 
управлінській діяльності;

 проведено аналіз результативності 
корекційної роботи проведеної за 
результатом моніторингових 
досліджень;

 розроблені рекомендації щодо 
удосконалення змісту та процедури 
проведення моніторингових 
досліджень.



  

Висновки за результатами 
аналітичного етапу
 Організована система моніторингу в закладі дозволяє мати цілісну 

об’єктивну картину стану освітнього процесу.
 При введенні мінімального обсягу інформації адміністрація 

закладу, керівники предметних методичних об ’ єднань, 
психологічна служба, класні керівники, вчителі-предметники мають 
достатню інформацію для аналізу об’єктів моніторингових 
досліджень та планування корекційних заходів.

 Використання комп’ютерних технологій прискорює отримання 
необхідної інформації та гарантує її точність і адекватність, що 
робить її більш цінною.

 Зменшення розрахункових операцій звільняє час всіх учасників 
освітнього процесу для реальної роботи щодо покращення якості 
освіти.

 Форма подання інформації дозволяє побачити проблеми на 
самому початку їхньої появи, коли корекційна робота виявляється 
найефективнішою.



  

Аргументація причин створення 
власної комп’ютерної програми

Технічні причини
 Географічні особливості закладу (він 

складається з трьох відділень 
розташованих на відстані).

 Різний рівень технічного оснащення (в 
різних підрозділах ЗНВК 19 стоїть 
різні за віком та можливостями 
комп’ютери, відсутність комп’ютерів в 
навчальних кабінетах).

 Можливості введення інформації 
(заклад не має можливості дублювати 
класні журнали в електронному, який 
не має статусу).

Методичні причини
 Створена в закладі програма в 

першу чергу спрямована на 
врахування психологічних 
особливостей кожного учня, а 
не на проведення статистичних 
дій.

 Рейтингова система, що 
покладена в основу існуючих 
комп’ютерних програм не 
відповідає меті заклада, в 
створеній базі даних порівняння 
досягнень кожного учня 
ведеться з його попередніми 
досягненнями з урахуванням 
його можливостей і 
психологічних особливостей, 
проте не залежно від його 
рейтингу в класі, закладі, з 
окремих предметів



  

Аналіз умов організації життєдіяльності педагогічного 
учнівського колективів в управлінській діяльності на 
основі комп’ютерної бази даних

 Мета використання програми:

        Моніторинговий супровід якості освіти учнів 
та результативність роботи вчителів школи 
через комп’ютерну базу даних школи.



  

Напрями застосування програмиНапрями застосування програми



  

Структура електронної бази



  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗАМАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

    СКЛАДАЄТЬСЯ З 
АВТОМАТИЧНОГО 

РОЗРАХУНКУ ФОРМИ 
ЗНЗ



  

На початку року 
вносяться корективи в 

списки учнів та 
педагогічних 

працівників. Все інше, 
а саме-мережа класів, 
віковий склад учнів,  

розраховуються 
автоматично.



  



  

Таким чином на 06.09 ми маємо звіт з урахуванням усіх прибувших та 
вибувших учнів.



  

Мережа формується тричі на рік, що дозволяє 
автоматично формувати інформацію про рух 
учнів



  

CCистема роботи з кадрамиистема роботи з кадрами



  

Автоматично формується статистична звітність про педагогічних 
працівників закладу



  

Напів-автоматизовано тарифікацію 
педагогічних працівників

 Дані для тарифікації беруться з вже сформованої мережі класів



  

Кількість годин відведених для кожного класу з кожного 
предмету в тарифікаційний список заноситься з робочих 
навчальних планів



  

При цьому автоматично враховується поділ класів на 
групи



  

Автоматично підраховується кількість 
нерозподілених годин, яка виноситься у строку 

вакансії



  

Формується підсумковий список, що допомагає 
контролювати навантаження на кожного працівника



  

Для здійснення поточного контролю виводиться 
кількість запланованих годин, годин на вакансії та 

годин за розшифровкою.



  

Автоматично дані переносяться в тарифікаційний 
список



  

За методикою д.п.н. Єльникової Г.В. проводиться самооцінка та 
оцінка діяльності педагогічних працівників закладу в рамках 
внутрішкільного контролю



  



  

Комп’ютером видаються результати розрахунків, які 
використовуються при плануванні методичної роботи та при 
проведенні атестацій працівників.



  

Векторний аналіз відвіданих Векторний аналіз відвіданих 
уроківуроків



  

Всі відвідані уроки оцінюються за 16 векторами в 4 домінантах



  

За результатами автоматично підраховується рівень проведеного уроку і 
будується діаграма



  

Всі дані про діяльність учителя 
зведені в одному документі



  

Інший напрямок застосування бази –Інший напрямок застосування бази – 
інформація про учнів закладуінформація про учнів закладу



  

статистичні дані про учнів закладустатистичні дані про учнів закладу



  



  



  

Ми маємо можливість відстежувати рівень навчальних досягнень кожного 
учня закладу



  

За результатами введених даних автоматично формується паспорт 
навчальних досягнень учнів кожного класу, в якому кольором 
позначається рівень навчальних досягнень учнів.



  

Також автоматично формується переважний рівень 



  

В будь-який момент за потребою автоматично 
формуються списки учнів, що претендують на 
відзнаку, тобто навчаються на високому рівні



  

Для прийняття оперативних рішень за результатами кожного контролю 
автоматично складаються списки учнів, що знизили рівень навчання

Дані за 2005-2006 рік свідчать, що своєчасно проведена корекційна робота 
дозволила уникнути подальшого зниження загального рівня навченості 
учнів, що знизили рівень навченості на початку року.



  

Також за результатами кожного контролю автоматично складаються списки 
учнів, що знизили рівень знань з окремих предметів



  

Схема корекційної роботи щодо ліквідації неадекватності рівня навченості 
рівню здібності кожного учня



  

Моніторинг рівня навченостіМоніторинг рівня навченості



  

В основу моніторингу покладено кваліметричний підхід, розроблений 
доктором наук академіком АПН України Г.В. Єльниковою

За цим підходом кожний бал має 
свою вагомість:

1 – 0,08;

2 – 0,16;

…..

10 – 0,83;

11 – 0,91;

12 – 1.

Кваліметричний показник рівня 
навченості тоді 
підраховується за формулой:

Де 
 

i

ii

k

vk

вагомістьv

балівкількістьk

i

i







  

Дані для моніторингу по закладу формуються 
автоматично з даних, що містяться в паспортах 
навчальних досягнень учнів закладу



  

На величину показника рівня навченості впливає багато факторів, як матеріально-
технічні умови, здібності та спрямованість учнів, вибір педагогічних технологій 
викладання, фахові здібності вчителя та ін. Тому нас цікавить динаміка змін показника рівня 
навченості.



  

В базі навчального закладу ця інформація надається також у графічному 
вигляді. Динаміка зміни показника рівня навченості відображена різницею 

висоти стовпчиків діаграми в рамках паралелі.



  

Для роботи адміністрації закладу моніторинг 
проводиться 6 разів на рік, а в районний відділ освіти 
дані автоматично відбираються тричі



  

Навчальні досягнення учнів відстежуються 
разом з психологічними особливостями 
кожної дитини



  

Автоматично учні розподіляються на 4 динамічні групи



  

За результатами комп’ютерного аналізу 
формуються списки учнів, що потребують 
особливої уваги (4 динамічна група)



  

 Електронна база даних звільняє багатьох 
учасників навчально-виховного процесу від 
механічних розрахунків;

  дозволяє швидко і своєчасно отримувати 
інформацію про хід навчально-виховного 
процесу;

 надає інформацію в зручній для аналізу 
формі;

 акцентує на проблемних моментах.

Використання нових інформаційних 
технологій в управлінні навчальним закладом



  

Але удосконалення навчально-
виховного процесу відбувається 
завдяки системі управлінської 
роботи, що створена в закладі.

   



  

Терміни  та схеми аналізу моніторингової інформації і 
використання її в управлінській діяльності

Поточний аналіз
     

Здійснюється протягом року 
для поточної корекції 
освітнього процесу, 
результатом аналізу є 
внесення змін в роботу 
окремих підрозділів 
закладу, проведення 
незапланованої корекції 
освітнього процесу. 

Аналіз за кінцевими 
результатами

Здійснюється після закінчення 
року за результатами 
роботи з метою 
планування роботи 
закладу на наступний рік і 
внесення змін в ситему 
моніторингу з метою її 
удосконалення. 



  

Поточний аналіз інформації

Терміни
Проводиться при вивченні 

динаміки рівня навчальних 
досягнень учнів –6 разів на 
рік: 

 стартовий контроль;
 контроль в середині І 

семестру;
 за результатами І семестру;
 в середині ІІ семестру
 за результатами ІІ семестру
 за результатами року

 схема аналізу



  

Аналіз за кінцевими 
результатами

Терміни

Здійснюється двічи на рік – 
кінець – початок року, 
аналізується повний стан 
освітньої системи, 
результативність освітньої 
та методичної роботи, 
адекватність отриманих 
результатів.

 схема аналізу



  

В закладі розроблені циклограми відповідних 
працівників щодо реагування на інформацію 
моніторингових досліджень

Циклограма діяльності класного керівника
щодо вивчення неадекватності рівнів здібностей рівнів навченості учнів 

ЗНВК№19
І. Робота з учнем:
 1) Вивчення списку учнів, які знизили рівень показників  
    початкового  та стартового контролю.
   2) Аналіз стану здоров’я даної категорії дітей та кількість  
    пропущених уроків. Бесіда з лікарем.
ІІ. Індивідуальна робота : 
   1) Індивідуальні бесіди з вчителями – предметниками, в яких учні 
     знизили рівень навченості, з метою виявлення можливих причин.
    2) Індивідуальна бесіда з батьками.
    3)  Індивідуальна бесіда з психологом.
ІІІ. Відображення результатів 
   1) Висновок та складання плану дій щодо усунення причин 
      зниження  в карті обліку колекційної роботи з учнем.
    2) Інформація на нараді при заступниках директора, щодо 
      проведення роботи та її наслідків.



  

Циклограма діяльності психолога 
щодо вивчення неадекватності рівнів здібностей рівнів навченості учнів 

ЗНВК№19
І. Робота з учнем:
     1) Вивчення списку учнів , що знизили рівень навчання.
     2) Індивідуальна бесіда з учнем, щодо виявлення причин зниження 

навчання.
     3) Діагностика відставання.
ІІ. Робота з батьками:
Бесіда з батьками.
Виявлення сімейного стану.
Рекомендації батькам.
ІІІ. Робота з вчителями:
Бесіда з педагогами. 
Надання рекомендацій в карті обліку.
Аналітична робота.
ІV. Відображення результатів моніторингу в аналітичних матеріалах за 

результатами  семестрів та року.



  

Циклограма діяльності керівника МО
щодо вивчення неадекватності рівнів здібностей рівнів навченості 

учнів ЗНВК№19
Вивчення списку учнів, що знизили рівень навчання.
Вивчення списку вчителів з предмету яких учні знизили рівень 

навчання.
Індивідуальна бесіда з вчителями – предметниками, щодо виявлення 

причин зниження рівня навчання учнем.
Аналіз стану шкільної документації (журнали, поурочні плани, зошити 

для контрольних робіт, робочі зошити) вчителя –предметника.
Відвідування уроків з метою виявлення індивідуального підходу до 

учня.
Корекційні контрольні завдання.
Розгляд питання на засіданні МО.
Висновки, пропозиції та звіт заступнику директора.



  

Циклограма діяльності заступника директора
щодо вивчення неадекватності рівнів здібностей рівнів навченості 

учнів ЗНВК№19
 Вивчення списку учнів що знизили рівень навчання.
 Визначення списку вчителів, з предмету яких учні знизили рівень 

навчання.
 Розподіл завдань керівнику МО, класному керівнику, психологу з 

аналізу вивчення рівнів здібностей навченості учнів, за 
циклограмами діяльності.

 Індивідуальні консультації, бесіди з класними керівниками, 
керівниками МО, психологом.

 Індивідуальна робота з учнями та їх батьками в особливих 
випадках.

 Аналіз карти обліку колекційної роботи з учнем та зведення даних 
класних керівників, керівників МО, психолога  в карту 
управлінського моніторингу .

 Відображення результатів моніторингу в аналітичних матеріалах за 
результатами семестрів та року.



  

Результати аналізу надаються в аналітичних та 
управлінських документах

 Аналітичні довідки 
заступника директора;

 Аналізи роботи 
предметних методичних 
об’єднань;

 Аналізи роботи вчителів;

 Плани-корекційної рогботи-

    складаються відповідними 
особами на всіх рівнях 
освітньої структури 
закладу;

 Накази. 



  

Використання створеного моніторингу якості освіти в ЗНВК 
№19 м.Запоріжжя, на прогностичній основі з використанням 
комп’ютерної бази даних в практичній діяльності дало змогу 

реально стабілізувати освітній процес з урахуванням 
психологічних особливостей і потреб кожного учня, спрямувати 
динаміку рівня навченості учнів з основних предметів базового 

компоненту в сторону стабільного підвищення, підсилити 
контроль за учнями, що потребують додаткової уваги.
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