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Структура ЗНВК № 19Структура ЗНВК № 19

• 
• навчальному закладу 11 років
• навчається 40 учнів початкової
  школи         
• виховується 80  дітей
• працює 11 вчителів, вихователів
• працює центр занять за
  інтересами
• психологічна служба
• школа повного дня
• додаткові освітні послуги

• 
• навчальному закладу 10 років
• навчається  304 дитини
• працює   25  педагогів
• працює центр екологічного
   виховання
• психологічна служба
• школа повного дня
• додаткові освітні послуги

• 
• навчальному закладу 54 роки
• ДНВ№2  - 10 років
• навчається 519  учнів, 
  102 вихованця
• працює 109 педагогів
• працює дитяча організація
  “ Республіка “ Мрія ”” 

В школі працюють:
• музей бойової слави
• музей історії школи
• театр “ Зазеркалье ”
• спортивні секції з карате, футболу
  баскетболу, 
• гуртки: танцювальний, креативне
  рукоділля 
• соціальна і психологічна служби 

ЗНВК № 19ЗНВК № 19
Директор - Тандура А.А.Директор - Тандура А.А.

магістр, спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист 

Філія  №1
 ДНВ №1

ШКОЛА  І СТУПЕНЮ
Авраменка, 11

Основна школа
ДНВ № 2

Військбуд, 13

Філія №3 
ДНВ №3

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ
Мікояна, 6а



Місія ЗНВК  № 19Місія ЗНВК  № 19
Створення умов для  виявлення і розвитку здібностей кожного вихованця, формування духовно багатої, вільної фізично і психічно здорової, творчо думаючої особистості, яка має міцні знання Створення умов для  виявлення і розвитку здібностей кожного вихованця, формування духовно багатої, вільної фізично і психічно здорової, творчо думаючої особистості, яка має міцні знання 
за курс середньої школи та глибокі знання з предметів додаткової освіти, особистості орієнтованої на високі моральні цінності, здатної самореалізуватись в майбутньому дорослому житті.за курс середньої школи та глибокі знання з предметів додаткової освіти, особистості орієнтованої на високі моральні цінності, здатної самореалізуватись в майбутньому дорослому житті.

І.І.        Формування фізично – здорової особистостіФормування фізично – здорової особистості..  

ІІ. ІІ.   Розвиток творчих здібностей кожної дитини  Розвиток творчих здібностей кожної дитини..

ІІІ.  Формування творчо – працюючого колективу педагогів – однодумців.ІІІ.  Формування творчо – працюючого колективу педагогів – однодумців.  

ІІVV. Оптимальна організація навчально – виховного процесу. Оптимальна організація навчально – виховного процесу  школи –   комплексу за інтерактивними технологіямишколи –   комплексу за інтерактивними технологіями..

VV. .     Диференціація виховного процесу в Диференціація виховного процесу в 

школі – комплексі за чотирма динамічними групамишколі – комплексі за чотирма динамічними групами..

VIVI..    Вдосконалення системи управління школи – комплексуВдосконалення системи управління школи – комплексу..  

ЗавданняЗавдання ЗНВК  № 19 ЗНВК  № 19::



Унікальність ЗНВК  № 19Унікальність ЗНВК  № 19

Дошкілля

1 – 4 класи
5 – 9 класи

10 – 11 класи

Єдиний навчальний план

Наступність змісту освітніх програм  

Наступність в формах та методах викладання 
предметів

Календарно-тематичне планування в дошкільних 
групах

Власні шкільні технології:

Впровадження в діяльність закладу  інтерактивних та  комп”ютерно-
інформаційних технологій

Наступність в професійній підготовці

Супроводження

Навчання

Виховання

Управління



Проблемна та методична теми ЗНВК №19 Проблемна та методична теми ЗНВК №19 

Реалізація системи 
моніторингового 
супроводу управління 
якістю освіти дошкільно-
шкільних ланок школи-
комплексу в умовах 
переходу на 12-річний 
термін навчання та 
профілізації старшої 
школи на основі створеної 
комп'ютерній програми 

Проблемна тема:

Методична тема:

Формування компетентно 
освіченої особистості шляхом 
впровадження інформаційних и 
інтерактивних технологій 
управління, навчання, розвитку, 
виховання в умовах школи-
комплексу.



Управління кінцевими результатами роботи освітнього 
закладу

Рівень 
здоров’я

Рівень 
морального 
и духовного 
виховання 

Рівень 
базової та 
додатково

ї освіти 

Рівень 
підготовки до 
продовження 
навчання та 

праці в 
ринкових 
умовах

Рівень 
підготовки до 
сімейного та 
суспільного 

життя

Рівень 
формування  

умов для 
реалізації 

навчальних 
потреб

Головні фактори, які впливають 
на якість кінцевих 
результатів.

1.Якість медичного обслуговування, 
харчування, фізично-оздоровчої 
роботи.

2.Якість морального виховання в процесі 
соціалізації  особистості.

3.Якість навчання, базового та 
додаткового.

4.Якість формування неперервної  
системи освіти та підготовці до праці 
в нових ринкових умовах.

5.Якість взаємодії  з сім’єю , знання 
психології та бита сім’ї, традицій 
суспільства.

6.Якість вивчення запиту на навчальні 
послуги.

Умови успішного досягнення кінцевих 
результатів.

1.Система диспансеризації з лікуванням, раціональне 
харчування.

2.Система сфер зовнішньої та внутрішньої діяльності 
людини, пов’язаних з соціумом.

3.Система викладання, виховання (цілі, зміст, форми 
та методи).

4.Система неперервної  навчальних послуг(вибір, 
альтернатива)

5.Система взаємодії, партнерської співпраці з сім’єю 
та усіма інститутами суспільства.

6.Система навчальних послуг з урахуванням потреб 
та запиту галузями та сферами.

За П.І. Третяковим



Організація управління ЗНВК №19 спрямована на Організація управління ЗНВК №19 спрямована на 
підвищення якості освіти, яку не можливо підвищення якості освіти, яку не можливо 

здійснювати без точної та повної інформації про різні здійснювати без точної та повної інформації про різні 
аспекти керованого об'єкту.аспекти керованого об'єкту.

Освітній моніторинг ЗНВК №19 – постійне Освітній моніторинг ЗНВК №19 – постійне 
спостереження за об'єктами з метою виявлення його спостереження за об'єктами з метою виявлення його 

відповідності результату.відповідності результату.

Об'єкти освітнього 
моніторингу

педагог учень

предмет освітнього моніторингу

Динаміка змін

Корекційна робота

Професійний рівень Результативність роботи Здібності  Рівень 
навченості 



Інформатизація ЗНВК №19 Інформатизація ЗНВК №19 
Інформаційно – аналітичний центрІнформаційно – аналітичний центр

ППЗ

Електрона 
версія 

тарифікації

Електронний 
річний план

Векторний 
аналіз
уроку

Моніторинг
мовленнєвого
розвитку дітей 

дошкільного
віку

Експертиза
діяльності

школи-комплексу

Електронна версія
робочого навчального

плану

Комп'ютерна
програма

інвентаризації

Управлінська
комп'ютерна

програма

Інформатизація



Напрямки роботи ЗНВК №19 за Напрямки роботи ЗНВК №19 за 
факторами, що впливають на факторами, що впливають на 

якість освітиякість освіти
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.

Додаткові
 освітні послуги

Навчальний план
(інваріантна, 

варіативна частини)

Робота з
батьками

Робота з
педкадрами

Виховання
 за інтересами

 з врахуванням
індивідуальних
 особливостей

Здоров'я
 всіх учасників

 освітнього
 процесу

Наступність



Організаційні етапи моніторингуОрганізаційні етапи моніторингу

ПрактичнийПрактичний

АналітичнийАналітичний

ПідготовчийПідготовчий

Аналіз

Обробка інформації, систематизація, аналіз, висновки, 
рекомендації…

Вивчення мети

Визначення 
об’єкта

Визначення 
напрямків

Вибір 
інструментарію

Збір 
інформації:

Співбесіди

Відвідування 
уроків

Контроль ЗУН

Звітування  

та ін.

file:///p1.ppt


Моніторинг якості 
освіти

Адміністративний 
моніторинг

Педагогічний 
моніторинг

Психологічний 
моніторинг

Об’єкт:
Управлінська діяльність 

адміністрації закладу

РЕЗУЛЬТАТ:
Якість роботи вчителів

Об’єкт:
Управлінська діяльність 

вчителів у НВП

РЕЗУЛЬТАТ:
Підвищення навченості 

учнів

Об’єкт:
Самоорганізація  вчителів 

та діяльність учнів по 
самоуправлінню

РЕЗУЛЬТАТ:
Підвищення якості 

вихованості та активності 
учнів

Рівні моніторингового Рівні моніторингового 
супроводженнясупроводження  



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

 ПІДГОТОВЧИЙПІДГОТОВЧИЙ  розроблені підходи до проведення розроблені підходи до проведення 
моніторингових досліджень;моніторингових досліджень;

 вибрані показники стану вибрані показники стану 
освітнього процесу;освітнього процесу;

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

 встановлені кількість і терміни встановлені кількість і терміни 

збору інформації;збору інформації;  
 розроблені циклограми реагування розроблені циклограми реагування 

відповідних структур;відповідних структур;



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

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

досліджень;досліджень;
 проведено відповідну аналітичну роботу проведено відповідну аналітичну роботу 

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

 розроблені терміни контролю за їх виконанням;розроблені терміни контролю за їх виконанням;
 проведено корекційну роботу;проведено корекційну роботу;
 розроблено механізм розгляду питань та розроблено механізм розгляду питань та 

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



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

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

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

 проведено аналіз результативності проведено аналіз результативності 
корекційної роботи проведеної за корекційної роботи проведеної за 
результатом моніторингових результатом моніторингових 
досліджень;досліджень;

 розроблені рекомендації щодо розроблені рекомендації щодо 
удосконалення змісту та процедури удосконалення змісту та процедури 
проведення моніторингових досліджень.проведення моніторингових досліджень.



Висновки за результатами Висновки за результатами 
аналітичного етапуаналітичного етапу

 Організована система моніторингу в закладі дозволяє мати цілісну Організована система моніторингу в закладі дозволяє мати цілісну 
обоб’’єктивну картину стану освітнього процесу.єктивну картину стану освітнього процесу.

 При введенні мінімального обсягу інформації адміністрація закладу, При введенні мінімального обсягу інформації адміністрація закладу, 
керівники предметних методичних об керівники предметних методичних об ’’ єднань, психологічна служба,  єднань, психологічна служба, 
класні керівники, вчителі-предметники мають достатню інформацію для класні керівники, вчителі-предметники мають достатню інформацію для 
аналізу обаналізу об’’єктів моніторингових досліджень та планування корекційних єктів моніторингових досліджень та планування корекційних 
заходів.заходів.

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

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

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



Практичні аспекти Практичні аспекти 
автоматизації управлінської автоматизації управлінської 

діяльностідіяльності

Технічні причиниТехнічні причини
 Географічні особливості закладу Географічні особливості закладу 

(він складається з трьох відділень (він складається з трьох відділень 
розташованих на відстані один від розташованих на відстані один від 
одного).одного).

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

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

Методичні причиниМетодичні причини
 Створена в закладі програма в Створена в закладі програма в першу першу 

чергучергу спрямована на врахування  спрямована на врахування 
психологічних особливостей та психологічних особливостей та 
здібностей  кожного учня та вчителя, здібностей  кожного учня та вчителя, 
а не на проведення статистичних дій.а не на проведення статистичних дій.

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

Аргументація причин створення власної комп’ютерної програми



Моніторинговий супровід якості Моніторинговий супровід якості 
освіти кожного учня та освіти кожного учня та 

результативність роботи вчителів результативність роботи вчителів 
школи через комп'ютерну базу школи через комп'ютерну базу 

даних школиданих школи

Тандура Ганна ОлександрівнаТандура Ганна Олександрівна
Запорізький навчально-виховний комплекс №19 Запорізький навчально-виховний комплекс №19 

Запорізької міської ради Запорізької областіЗапорізької міської ради Запорізької області

Тел. (0612)68-38-24  227-05-54  227-05-64  



Напрями застосування програмиНапрями застосування програми



Структура електронної базиСтруктура електронної бази



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗАМАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

        СКЛАДАЄТЬСЯ З СКЛАДАЄТЬСЯ З 
АВТОМАТИЧНОГО АВТОМАТИЧНОГО 

РОЗРАХУНКУ ФОРМИ РОЗРАХУНКУ ФОРМИ 
ЗНЗЗНЗ





На початку року вносяться На початку року вносяться 
корективи в списки учнів та корективи в списки учнів та 

педагогічних працівників. Все педагогічних працівників. Все 
інше, а саме-мережа класів, інше, а саме-мережа класів, 

віковий склад учнів,  віковий склад учнів,  
розраховуються автоматично.розраховуються автоматично.



Ми маємо можливість відстежувати рівень навчальних досягнень Ми маємо можливість відстежувати рівень навчальних досягнень 
кожного учня закладукожного учня закладу



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

позначається рівень навчальних досягнень учнів.позначається рівень навчальних досягнень учнів.



Автоматично формується навчальний Автоматично формується навчальний 
паспорт класу, в якому підраховується паспорт класу, в якому підраховується 

переважний рівень кожного учняпереважний рівень кожного учня



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



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

навчаннянавчання

Дані за 2007-2008 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 Також за результатами кожного контролю 
автоматично складаються списки учнів, що знизили автоматично складаються списки учнів, що знизили 

рівень знань з окремих предметіврівень знань з окремих предметів



Моніторинг рівня навченостіМоніторинг рівня навченості



В основу моніторингу покладено кваліметричний підхід, В основу моніторингу покладено кваліметричний підхід, 
розроблений доктором наук академіком АПН Українирозроблений доктором наук академіком АПН України

 Г.В.  Єльніковою Г.В.  Єльніковою

За цим підходом кожний бал має свою вагомість:За цим підходом кожний бал має свою вагомість:

1 – 0,08;1 – 0,08;

2 – 0,16;2 – 0,16;

……....

10 – 0,83;10 – 0,83;

11 – 0,91;11 – 0,91;

12 – 1.12 – 1.

Кваліметричний показник рівня навченості тоді Кваліметричний показник рівня навченості тоді 
підраховується за формулой:підраховується за формулой:

ДеДе
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Дані для моніторингу по закладу формуються Дані для моніторингу по закладу формуються 
автоматично з даних, що містяться в паспортах автоматично з даних, що містяться в паспортах 

навчальних досягнень учнів закладунавчальних досягнень учнів закладу



На величину показника рівня навченості впливає багато факторів, як матеріально-На величину показника рівня навченості впливає багато факторів, як матеріально-
технічні умови, здібності та спрямованість учнів, вибір педагогічних технологій технічні умови, здібності та спрямованість учнів, вибір педагогічних технологій 

викладання, фахові здібності вчителя та ін. викладання, фахові здібності вчителя та ін. Тому нас цікавить динаміка змін показника Тому нас цікавить динаміка змін показника 
рівня навченості.рівня навченості.



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

висоти стовпчиків діаграми в рамках паралелі.висоти стовпчиків діаграми в рамках паралелі.



Для роботи адміністрації закладу моніторинг Для роботи адміністрації закладу моніторинг 
проводиться 6 разів на рік, а в районний відділ проводиться 6 разів на рік, а в районний відділ 

освіти дані автоматично відбираються тричіосвіти дані автоматично відбираються тричі



Навчальні досягнення учнів відстежуються Навчальні досягнення учнів відстежуються 
разом з психологічними особливостями разом з психологічними особливостями 

кожної дитиникожної дитини



Основні параметриОсновні параметри
 вивчення особливості дитини ЗНВК №19  вивчення особливості дитини ЗНВК №19 

для організації індивідуального підходу в вихованні для організації індивідуального підходу в вихованні 
навчанні та розвиткунавчанні та розвитку

Рівень особистого 
розвитку

Рівень особистого 
розвитку

Формування 
самооцінки

Формування 
самооцінки

Емоціонально-
вольова сфера
Емоціонально-
вольова сфера

Інтереси та 
нахили

Інтереси та 
нахили

Мотивація 
навчальної 
діяльності

Мотивація 
навчальної 
діяльності

Сімейні 
стосунки
Сімейні 
стосунки

ДіагностикаДіагностика

СпостереженняСпостереження

Бесіди з батькамиБесіди з батьками
Аналіз участі у позаурочній 

діяльності
Аналіз участі у позаурочній 

діяльності
Психолого-педагогічна карта 

розвитку дитини
Психолого-педагогічна карта 

розвитку дитини
ХарактеристикаХарактеристика

Медичні показники 
здоров’я

Медичні показники 
здоров’я

Психологічні 
особливості

Психологічні 
особливості

Розумовий розвитокРозумовий розвиток



Автоматично учні розподіляються на 4 динамічні Автоматично учні розподіляються на 4 динамічні 
групигрупи



Стан здоров’я

Стан психічних процесів

Рівень вихованості

Характер взаємовідносин у класі

Рівень соціальної активності

Паспорт 
особистісного 

розвитку 
Класного

 колективу

1 
динамічна 

група

2 
динамічна 

група

3 
динамічна 

група

4 
динамічна 

група



26%

33%

19%

22%

сангвініки

флегматики

меланхоліки

холерики

Аналіз психологічних Аналіз психологічних 
особливостей учнів по НВК №19особливостей учнів по НВК №19



Аналіз  стану здоров’я Аналіз  стану здоров’я 
 учнів  ЗНВК №19 учнів  ЗНВК №19

I гр.
42%

II гр.
47%

III гр.
10%

IV гр.
1%

I гр.

II гр.

III гр.

IV гр.



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

динамічна група)динамічна група)



Схема корекційної роботи щодо ліквідації Схема корекційної роботи щодо ліквідації 
неадекватності рівня навченості рівню неадекватності рівня навченості рівню 

здібності кожного учняздібності кожного учня



CCистема роботи з кадрамиистема роботи з кадрами



За методикою д.п.н. Єльникової Г.В. проводиться За методикою д.п.н. Єльникової Г.В. проводиться 
самооцінка та оцінка діяльності педагогічних самооцінка та оцінка діяльності педагогічних 

працівників закладу в рамках внутрішкільного працівників закладу в рамках внутрішкільного 
контролюконтролю



Проводиться самооцінка діяльності Проводиться самооцінка діяльності 
кожного вчителя  та оцінка кожного вчителя  та оцінка 

адміністрацією, керівником МО, іншими адміністрацією, керівником МО, іншими 
вчителямивчителями



КомпКомп’’ютером видаються результати розрахунків, які ютером видаються результати розрахунків, які 
використовуються при плануванні методичної роботи використовуються при плануванні методичної роботи 

та при проведенні атестацій працівниківта при проведенні атестацій працівників..



Векторний аналіз відвіданих Векторний аналіз відвіданих 
уроківуроків

За результатами автоматично За результатами автоматично 
підраховується рівень підраховується рівень 

проведеного уроку і проведеного уроку і 
будується діаграмабудується діаграма

Відвідані уроки оцінюються за 16 
векторами в 4 домінантах



Відстежується результативність роботи Відстежується результативність роботи 
кожного вчителякожного вчителя

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Сергєєва Г.В. Мацакова О.В. Рогова Л.В. Горська І.С.

за попер.рік

старт.контр

кон. за І сем

І семестр

кон. за ІІ сем

рік



Всі дані про діяльність учителя зведені в Всі дані про діяльність учителя зведені в 
електронній картці вчителяелектронній картці вчителя



Адміністрація закладу має можливість Адміністрація закладу має можливість 
відстежувати результативність роботи всіх відстежувати результативність роботи всіх 

предметних кафедрпредметних кафедр



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

Поточний аналізПоточний аналіз
          

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

Аналіз за кінцевими Аналіз за кінцевими 
результатамирезультатами

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



Поточний аналіз інформаціїПоточний аналіз інформації

ТерміниТерміни
Проводиться при вивченні Проводиться при вивченні 

динаміки рівня навчальних динаміки рівня навчальних 
досягнень учнів –6 разів на рік: досягнень учнів –6 разів на рік: 

 стартовий контроль;стартовий контроль;
 контроль в середині І семестру;контроль в середині І семестру;
 за результатами І семестру;за результатами І семестру;
 в середині ІІ семеструв середині ІІ семестру
 за результатами ІІ семеструза результатами ІІ семестру
 за результатами рокуза результатами року

 схема аналізусхема аналізу



Аналіз за кінцевими результатамиАналіз за кінцевими результатами

ТерміниТерміни

Здійснюється двічі на Здійснюється двічі на 
рік :рік :

  кінець – початок року, кінець – початок року, 
аналізується повний аналізується повний 

стан освітньої стан освітньої 
системи, системи, 

результативність результативність 
освітньої та освітньої та 

методичної роботи, методичної роботи, 
адекватність адекватність 
отриманих отриманих 
результатів.результатів.

 схема аналізусхема аналізу



Результати аналізу надаються в аналітичних та Результати аналізу надаються в аналітичних та 
управлінських документахуправлінських документах

 Аналітичні довідки Аналітичні довідки 
заступника директора;заступника директора;

 Аналізи роботи Аналізи роботи 
предметних предметних 
методичних методичних 
обоб’’єднань;єднань;

 Аналізи роботи Аналізи роботи 
вчителів;вчителів;

 ЗвітиЗвіти

 Плани корекційної Плани корекційної 
роботи складаються роботи складаються 
відповідними особами відповідними особами 
на всіх рівнях на всіх рівнях 
управління освітньої управління освітньої 
структури закладу;структури закладу;

 Накази. Накази. 



Переваги використання бази данихПереваги використання бази даних

ВикористанняВикористання  бази данихбази даних в практичній роботі   значно зменшило  в практичній роботі   значно зменшило 
кількість помилок при складанні звітів по класному колективу, з кількість помилок при складанні звітів по класному колективу, з 
предмету, по учителю, по закладу взагалі.предмету, по учителю, по закладу взагалі.

  Основною перевагоюОсновною перевагою використання програми є прискорення  використання програми є прискорення 
інформаційних потоків. інформаційних потоків. 

Врахування психологічних особливостей учнівВрахування психологічних особливостей учнів, стану їх здоров’я, , стану їх здоров’я, 
активності в позаурочній діяльності та додатковій освіті дозволяє активності в позаурочній діяльності та додатковій освіті дозволяє 
автоматизувати особистісно-орієнтований підхід. автоматизувати особистісно-орієнтований підхід. 

Автоматичне складання списків учнівАвтоматичне складання списків учнів, що потребують уваги дозволяє , що потребують уваги дозволяє 
своєчасно помітити  кожну проблему та прийняти своєчасних своєчасно помітити  кожну проблему та прийняти своєчасних 
корекційних заходів. На практиці це дозволило закладу за 2 роки корекційних заходів. На практиці це дозволило закладу за 2 роки 
зменшити до мінімуму  кількість учнів на початковому рівні, зменшити до мінімуму  кількість учнів на початковому рівні, 
зупинити процес зниження знань і тим самим досягти стабільного зупинити процес зниження знань і тим самим досягти стабільного 
росту якості освіти,росту якості освіти, індивідуально будувати освітній шлях кожного  індивідуально будувати освітній шлях кожного 
учня.учня.



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬРЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

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

 реально стабілізувати освітній процес з урахуванням реально стабілізувати освітній процес з урахуванням 
психологічних особливостей і потреб кожного учняпсихологічних особливостей і потреб кожного учня

   спрямувати динаміку рівня навченості учнів з спрямувати динаміку рівня навченості учнів з 
основних предметів базового компоненту в сторону основних предметів базового компоненту в сторону 
стабільного підвищеннястабільного підвищення

   підсилити контроль за учнями, що потребують підсилити контроль за учнями, що потребують 
додаткової уваги.додаткової уваги.
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