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Як оцінити якість освіти в школі:
•	практичне застосування системи моніторингу 
в управлінській діяльності
•	управлінський моніторинг щодо вивчення особ
ливостей учнів
•	методика векторного аналізу

Особливості сучасного НВП

Н авіщо визначати якість освіти? Актуальність 
цього питання полягає в тому, що сучасна 
освіта потребує відповідних методів управ-

ління. НАПН України вже кілька років працює над 
розробкою основних напрямів керівництва якістю 
та розвитком змісту освіти. Особлива увага при-
діляється створенню всеукраїнської системи оцінки 
якості й ефективності освіти.

У чому ж суть цього процесу?
По-перше, це збирання, обробка й аналіз стати-

стичної інформації.
По-друге, це проведення якісних дослідів стану 

освіти: вивчення рівня навчальної діяльності учнів, 
умінь і навичок, пізнавальних інтересів і мотивації 
до навчання; вплив навчального навантаження 
на здоров’я школярів тощо.

Підсумком моніторингових досліджень є аналіз, 
який повинен бути прозорим. Усе це впливає 

на розвиток навчального закладу зокрема й освіти 
в цілому.

Ми сьогодні говоримо про якість освіти в Україні, 
тобто про речі, без яких не може розвиватися наша 
держава. Нові технології оцінки якості освіти до-
зволяють удосконалювати управлінську діяльність 
керівника навчального закладу, включати в роботу 
продуктивніші методи управління закладом. Сучасна 
освіта потребує руху вперед.

Слушним є зауваження Єфіма Когана, керівника 
департаменту науки і освіти адміністрації Самарської 
області (Росія): «Якість освіти поділяється на якість 
умов і якість результату. Перше полягає в здатності 
закладу створити у своїх стінах освітні траєкторії, 
які відповідають здібностям та інтересам учнів 
при обов’язковому виконанні державних стандартів. 
Друге — в оцінці відповідності результатів споді-
ванням. У цьому визначенні розкрито два основні 
компоненти якості: обов’язковий (стандартний) 
і варіативний (визначається навчальним закладом)».

З огляду на те, що розвиток України визначається 
в контексті європейської інтеграції з орієнтацією 
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на фундаментальні цінності західної культури 
(парламентаризм, права людини, права націо-
нальних меншин, лібералізацію, обмеження ролі 
держави в суспільстві та інші складові як атрибути 
цивілізованого суспільства), ми будуємо навчально-
виховний процес з урахуванням нових цінностей 
і парадигм.

Вирішуючи глобальні завдання, варто поставити 
питання про те, чим ознаменований сучасний етап 
розвитку суспільства. У соціально-політичній сфері 
це перехід від тоталітаризму до демократії; в еко-
номіці — від адміністративно-командної системи 
планового господарства до соціально орієнтованої 
ринкової економіки; у житті кожної людини — перехід 
від споживчих, споглядальних позицій до функцій 
активного суб’єкта господарської діяльності. Такі 
зміни вимагають відновлення соціальних пріоритетів 
особистості. Школа — це та інституція, що відповідає 
за реконструкцію всіх соціально-психологічних від-
носин. Тож методична робота повинна будуватися 
за принципом відновлення й перегляду застарілих 
поглядів і позицій.

Декілька слів про заклад, який я очолюю і в якому 
проводилася оцінка якості освіти.

Основною метою роботи загальноосвітнього 
НВК № 19 є надання можливості кожному учневі 
отримати якісну освіту, підготуватися до дорослого 
життя, стати конкурентоспроможним в умовах 
ринкової економіки для комфортного існування 
в інформатизованому суспільстві.

Підрозділи школи знаходяться за різними адре-
сами, на великій відстані один від одного. Це дуже 
ускладнює проходження інформаційних потоків 
і отримання оперативної інформації про стабільність 
роботи закладу в цілому та його філій зокрема.

Формування особистості починається з моменту 
народження й продовжується все життя. Резуль-
тативність цього процесу залежить від уміння 
організовувати поступовий безперервний процес 
розвитку дитини зі збереженням традицій і цінно-
стей.

Дуже важливо, щоб досвід життя в дошкільному 
дитинстві мав логічну реалізацію під час переходу 
до школи. Розуміючи важливість цієї проблеми, 
педагогічний колектив уже багато років працює над 
нею, розв’язуючи питання наступності між кожним 
ступенем школи. Усі ці роки школа продовжує йти 
шляхом оновлень у системі дошкільно-шкільної 
освіти, ставлячи перед собою мету підвищення 
якості освіти кожної дитини з максимальним ура-
хуванням її здібностей, нахилів, інтересів, стану 
здоров’я.

Ураховуючи фактори й умови, які впливають 
на якість знань, школа всі роки планує свою роботу 
за напрямами, що відповідають цим факторам:

•	здоров’я і здоровий спосіб життя всіх учасників 
навчально-виховного процесу;

•	реалізація інваріантної й варіативної частин 
навчального плану, додаткових годин розвивального 
навчання, гурткової й студійної роботи за принципами 
гуманізації, наступності, поступовості тощо;

•	робота з педагогічними кадрами;
•	моральне й духовне виховання;
•	розвиток естетичних почуттів, творчих здібно-

стей, нахилів та інтересів;
•	наступність у навчанні, вихованні й розвитку 

дітей дошкільних груп і учнів школи І—ІІІ сту-
пенів;

•	робота з батьками;
•	вивчення запиту на освітні послуги з боку бать-

ків і суспільства;
•	планування образу випускника на всіх ступенях 

школи-комплексу.

Аналізуючи ці фактори та умови, педагогічний 
колектив працює над реалізацією таких завдань:

•	планування роботи школи за напрямами, що ві-
дображають фактори, які впливають на якість освіти 
кожної дитини;

•	організація процесу навчання, виховання 
й розвитку кожної дитини з дошкільного віку з макси-
мальним урахуванням її здібностей, нахилів, інтересів 
і стану здоров’я;

•	створення системи управління якістю освіти 
кожної дитини з дошкільного віку до випускних 
класів.

Шкільний менеджмент

Інструментарій оцінювання якості освіти
Продовження. Початок на с. 1
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Як не на словах, а на ділі побудувати освітній 
процес так, щоб кожна дитина самореалізувалася 
як у навчанні, так і в позаурочному житті? Як ор-
ганізувати роботу педагогічного колективу, щоб 
усім учасникам освітнього процесу було комфортно, 
щоб результат діяльності був максимально якісним? 
Як відстежити цю результативність на рівні кожного 
учня й кожного вчителя? Ці та багато інших запитань 
постійно постають перед керівництвом закладу.

Технології моніторингового супроводу якості 
освіти

Школа за останні п’ятнадцять років повністю 
пройшла шлях формування свого стилю роботи 
за принципом диференціації. Вона має і свої техноло-
гії медико-профілактичного, навчального, виховного 
супроводу.

Збереження здоров’я кожного вихованця
Реалізація технології передбачає покрокову роботу, 

що сприяє створенню системи заходів з удоскона-
лення медико-профілактичного супроводу процесу 
навчання та виховання (схема 1), а саме:

•	детальне вивчення стану здоров’я дитини з мо-
менту народження;

•	підтримка тісного зв’язку зі спеціалістами-ліка-
рями у випадках складних діагнозів;

•	розширення можливостей медико-профілактич-
них заходів шляхом матеріальної допомоги від бать-
ків, приватних підприємців, шефів;

•	створення умов для індивідуально-групового 
навчання дітей, які часто хворіють;

•	розробка індивідуальних маршрутів освіти 
кожної дитини з урахуванням стану її здоров’я;

•	використання методів нетрадиційної медицини;
•	створення умов для кращого фізичного розвитку 

(адаптація програм до умов відділень школи, розши-
рення спортивних секцій, співпраця з колективом 
басейну «Славутич»).

Продуктом цього експерименту є технологія вну-
трішньокласної диференціації (див. схему 2 на с. 14).

Якість морально-духовного виховання
Робота над якістю морально-духовного виховання 

теж неможлива без нововведень. Школа розробила 
свою технологію виховання дітей за інтересами, 
яка передбачає чотирирівневий режим виховання 
з урахуванням здібностей, нахилів дітей і запитів 
батьків (див. схему 3 на с. 14).

Динаміка розвитку кожного учня та його рівень 
вихованості фіксується педагогами й психологами 
завдяки веденню щоденників спостережень, пси-
холого-педагогічних карт, карт досягнень у класах 
і групах.

Такий підхід до організації виховної роботи привів 
до змін у структурі управлінської діяльності й ме-
тодичної роботи:

•	розроблено нові форми й методи роботи з педка-
драми з підготовки їх до реалізації завдань технологій;

•	поставлено нові завдання перед психологічною 
службою.

Усе це знаходить відображення в покроковому 
описі «Технології виховання за інтересами».

Є досвід роботи з відстеження динаміки змін освіт-
ніх результатів кожного вихованця й результативності 
діяльності кожного педагога за період навчання учнів 
і роботи вчителя. Ці відомості дають можливість 
проаналізувати якість роботи МО, школи взагалі 
та з кожного предмета зокрема, побудувати справжній 
диференційований підхід як у навчанні та вихованні 
учнів, так і в методичній роботі вчителів.

Комп’ютеризація моніторингового супроводу 
якості освіти

За всі ці роки зібрано величезну кількість ма-
теріалів, що створюють систему роботи за означеними 
проблемами. Через особливість закладу ці матеріали 
зберігаються в різних віддалених філіях, тому опера-
тивна робота з ними значно ускладнюється, а отже, 
ускладнюється й отримання загальної картини роботи 
комплексу в цілому.

Створення чіткої системи управління, яка б забез-
печила успішне функціонування закладу, за таких 
умов є досить складним завданням.

Актуальність цього питання пов’язана із суча-
сним етапом розвитку шкільної освіти в Україні, 
на якому найважливішою проблемою є забезпе-
чення її якості. Управління — це той інструмент, 
який забезпечує досягнення цілей як стабільного 
функціонування, так і якісного розвитку шкільних 
освітніх систем.

Модернізація керування ЗНЗ пе
редбачає переведення управління 
на моніторинговий режим
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У Національній доктрині розвитку освіти визначе-
но завдання системи управління закладами, а саме: 
«...налагодження високопрофесійного, аналітичного, 
інформаційного супроводу управлінських рішень, 
подолання розрізненості адміністративних даних». 
Модернізація керування ЗНЗ передбачає переведення 
управління на моніторинговий режим, який буде ре-
альним фактором системних змін у шкільній практиці.

Ефективність освітнього процесу залежить 
від:

•	якості та оперативності здійснення моніторин-
гових досліджень;

•	можливості своєчасно виявляти тенденції ос-
вітнього процесу;

•	оперативного реагування;
•	прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Для забезпечення ефективної управлінської 

діяльності на основі моніторингу необхідним є ство-
рення системи інформаційно-аналітичної підтримки. 

Водночас зростаюча складність завдань, які постають 
перед системою освіти, унеможливлює управління 
оновленою системою за допомогою старих методів 
і підходів, робить неминучим перехід на новий які-
сний етап створення систем управління, адекватних 
проблемам сучасності. Без застосування ІКТ ці про-
блеми розв’язати неможливо.

В основу моніторингу в НВК покладено пріори-
тет особистісно орієнтованого підходу в навчанні 
та вихованні, який:

•	є центром педагогічного процесу;
•	головною дійовою особою робить особистість 

дитини;
•	направляє процес освіти на створення позитив-

ного освітнього середовища, спрямованого на реалі-
зацію особистісних потенціалів учня та вчителя.

Аналіз отриманої у процесі моніторингу інформа-
ції показав, що вона в структурі управлінського циклу 
займає особливе місце: з неї розпочинається й нею 

Схема 1
Технологія медико-профілактичного супроводу навчання, 

виховання та розвитку особистості
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особливостей 
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кожної дитини

Спостереження 
педіатра

Спостереження 
профільними 
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програма
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стану здоров’я 
та рухової 

підготовки дітей

Щоденники 
спостережень

Робота 
з кадрами

Ре
ко

ме
нд

ац
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Педагогічні ради

Семінари

Консультації

МО педагогів

Малі педради

Самоосвіта

Медико-
профілактичне 
оздоровлення

Щеплення

Фізіолікування

Загальний кварц

Тубус-кварц

Інгаляції 
носа, зіва

ЛФК

Гімнастика 
при порушенні 

постави

Загальний масаж

Точковий масаж

Нетрадиційне 
оздоровлення

Фізкультурно-
спортивна 

робота

Оздоровча 
гімнастика

Ранкова зарядка

Пробудження

Фізхвилинки

Фізпаузи

Заняття 
з фізичної 
культури

Спортивні свята 
й розваги

Спортивні секції

Дні здоров’я

Комп’ютерна 
програма

Динаміка змін 
стану здоров’я

Аналіз рухової 
підготовки

Аналіз 
захворюваності

Корекційна 
робота

Рекомендації

Карти здоров’я

Самомасаж Розчини трав Оксигенотерапія

Дихальна гімнастика Вітамінні чаї

Аналіз резуль-
тативності 

роботи
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Схема 2
Технологія внутрішньокласної диференціації

Вивчення особистості

Стан здоров’я дитини
Рівень психічних 

процесів:
•	пам’яті;
•	уваги;
•	уяви

Інтелектуальний рівень

Базовий компонент 
умінь і навичок 

із предмета
Рівень працездатності
Мотивація навчальної 

діяльності
Темперамент

Сімейні стосунки

Паспорт здоров’я.
Карта темпераментів.

Психолого-
педагогічна карта.

Паспорт здібностей 
класу

Визначення 
критеріїв 

оцінювання 
навчальних 
досягнень

Творчий, 
високий

Науковий, 
достатній

Загально-
освітній, 
середній

Варіативний, 
початковий

Підготовка педагогів (вимоги 
до професійних умінь)

Вивчення програми з предмета 
на кожному етапі навчання

Формування програмових 
вимог за 4-ма рівнями

Поділ класу на різнорівневі групи

Володіння методикою 
підготовки та ведення уроку 
в режимі різнорівневих груп

Оцінювання дітей у режимі 
внутрішньокласної диференціації

Методика підготовки різнорівневих 
дидактичних контрольних, 

самостійних робіт

План із самоосвіти за проблемною темою

Ведення щоденників спостережень і карт досягнень

Тематичний облік знань

Створення 
навчальної 

моделі вчителя

Поділ учнів 
за рівнями 
здібностей

Кількісні 
й відсоткові 

дані учнів класу 
за рівнями 
здібностей

Будування графіка 
та діаграми 

на початок року

Аналіз 
адекватності 

рівня здібностей 
і кінцевого 
результату

Проведення 
контрольних зрізів

Аналіз досягнень 
і визначення 

рівня здібностей 
на різних етапах

Аналіз 
адекватності 

рівня здібностей 
чи результату 

навчання на етапах 
і в кінці року

Корекційна робота

Схема 3
Основні параметри вивчення особливостей дитини для організації 

індивідуального підходу в навчанні та розвитку

Медичні 
показники 

здоров’я

Поглиблений 
огляд вузько-
профільних 
спеціалістів

Диспансеризація

Поглиблений 
щоквартальний 
огляд лікарем

Щоденне 
спостереження 

медичним 
персоналом

Поточний 
щотижневий 

огляд лікарем-
педіатром

Паспорт здоров’я

Психофізичні особливості

Темперамент

Рухливість,
урівноваженість

Основний 
тип нервової 

системи

Працездатність

Стомлюваність

Діагностика

Психолого-
педагогічні 

спостереження

Бесіда з батьками

Вивчення 
медичних 
показників

Щоденник 
спостережень

Темп і загальний 
рівень розвитку

Розумовий розвиток

Ви
вч

ен
ня

 п
си

хі
чн

их
 

пр
оц

ес
ів

Ба
зо

ви
й 

пр
ед

ме
тн

ий
 

ко
мп

он
ен

т з
на

нь
, 

ум
ін

ь 
і н

ав
ич

ок

Рі
ве

нь
 ін

те
ле

кт
уа

ль
ни

х 
ум

ін
ь

Діагностика

Спостереження

Зрізи

Анкети батьків

Експертна оцінка

Паспорт розвитку

Формування 
самооцінки

Емоціо-
нально-
вольова 
сфера

Інтереси 
й нахили

Сімейні 
стосунки

Мотивації 
навчальної 
діяльності

Діагностика
Спостереження

Бесіди з батьками

Аналіз участі в позаурочній 
діяльності

Індивідуальна 
психолого-

педагогічна карта 
розвитку дитини

Характеристика

Рівень особистого розвитку
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закінчується будь-який управлінський цикл, що скла-
дається з послідовно взаємопов’язаних функцій.

Практичне застосування системи 
моніторингу в управлінській діяльності

Після розробки системи моніторингу перед закла-
дом постала проблема її впровадження.

Проблема. Кваліметричний підхід вимагає про-
ведення великої кількості розрахунків, що забирає 
багато часу в усіх учасників моніторингових до-
сліджень на всіх рівнях. Інформація, отримана після 
стартового контролю, узагальнюється на рівні закладу 
протягом певного проміжку часу, за який вона втрачає 
свою актуальність. Особливості закладу, зокрема те, 
що він складається з основної школи та двох філій, 
віддалених територіально, ще більш ускладнює 
узагальнення й аналіз інформації. Крім того, ручна 
обробка статистичних відомостей веде до неминучих 
помилок. А помилка в підрахунках на рівні учня 
веде до значних помилок на рівні класу, паралелі, 
закладу. Проведений аналіз неякісної й несвоєчасної 
інформації призводить (на етапі вироблення мети 
й формування завдань) до неконкретності, розплив-
частості, а інколи й до необґрунтованості прийнятих 
рішень. Це сприяє прискоренню проходження потоків 
інформації й підвищенню вимог до її коректності.

Що потрібно? Усе це є можливим тільки за умови 
використання нових інформаційних технологій, 
тобто за умови застосування або створення елек-
тронної бази даних. Було розглянуто такі програмні 
комплекси:

•	«Net-школа»;
•	«АРМ “Директор”»;
•	«Укрнет»;
•	«Система управління школою»;
•	«Адмінмонітор».

В усіх комплексах певною мірою реалізовується фун-
кція підтримки управлінської діяльності. Проте жодна 
з цих програм не дозволяє автоматизувати діа гностику 
розумового, фізичного й духовного розвитку учнів.

Необхідність ведення електронного журналу, 
що не має офіційного статусу в країні, значно збільшує 
навантаження на вчителів, які протягом уроку повинні 
заповнювати ще й звичайний журнал. Відсутність 
комп’ютерів у кабінетах, поєднаних у єдину локаль-
ну мережу (заклад поки що не має такої фінансової 

можливості), робить використання таких програм 
неефективним і ресурсозатратним. Але головною 
проблемою при виборі комп’ютерної бази стало 
те, що стандартні програми не враховують:

•	особливостей навчального закладу, орієнтовано-
го на рейтингову систему, що не відповідає напряму 
діяльності НВК;

•	психологічних аспектів розвитку кожного учня 
й стану його здоров’я, що є головним у роботі закладу.

Як база даних про кожного вихованця може 
своєчасно допомогти управлінцям простежити 
за ситуацією неадекватності рівня здібностей 
рівню навченості дитини? Як знайти причину? 
Хто в цьому винен? Як організувати роботу 
з ліквідації проблеми? Як створити умови 
для комфортного життя в школі, якщо не все 
гаразд з оцінками?

Використання комп’ютерної техніки як засобу 
підвищення ефективності навчально-виховного 
та управлінського процесів сприяло створенню ін-
формаційної бази даних діяльності школи, технологій, 
орієнтованих на розв’язання адміністративних про-
блем, які є специфічними саме для освітнього закладу:

•	систематизація та обробка за допомогою 
комп’ютера всієї шкільної документації;

•	створення аналітичної інформації про роботу на-
вчального закладу (графіки, діаграми, таблиці тощо).

Велика кількість діагностичних матеріалів, створе-
них за допомогою комп’ютера, є базою для організації 
в школі інформаційно-аналітичного центру (ІАЦ) 
навчально-виховної роботи. Метою діяльності ІАЦ 
є інформаційно-аналітичне й довідково-статистичне 
забезпечення роботи закладу освіти.

Інформаційно-аналітичний центр (ІАЦ) — 
це форма організації навчально-виховного процесу 
з учителями, яка забезпечує управління педагогічним 
процесом, що складається з діяльності, спрямованої 
на підвищення педагогічної майстерності вчителів, 
з одного боку, і якості навчання учнів — з іншого.

В ІАЦ створено портфоліо на кожного вчителя 
з метою:

•	сприяння поєднанню навчання з оцінюванням;
•	забезпечення учнів, учителів і батьків детальною 

інформацією про розвиток навчально-виховної роботи 
того чи іншого вчителя;

•	заохочення вчителів до участі в оцінюванні 
власної роботи й тримання в полі зору прогресу 
в навчанні кожного учня;

•	формування бази для оцінювання якості різно-
планових проявів у роботі вчителів, діагностичного 
й моніторингового дослідження їхньої роботи.

Школа створила комп’ютерну управлінську 
програму «Моніторинговий супровід якості освіти 

Для забезпечення на основі 
моніторингу ефективної управлінсь
кої діяльності необхідним є створен
ня системи інформаційноаналітичної 
підтримки

?
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учнів та результативність роботи вчителів школи 
через комп’ютерну базу даних». Захист цієї програми 
було представлено директором школи як дипломну 
роботу під час навчання в магістратурі Національного 
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова 
за спеціальністю «керівник навчального закладу».

Апробація програми в школі проходить успішно. 
Вона презентована на шкільному рівні, на рівні 
управлінні освіти району, міста, області.

Управлінська комп’ютерна програма. 
При розробці програмного комплексу управлінської 
комп’ютерної програми, адаптованої ЗНВК, було 
поставлено такі вимоги:

•	програма має враховувати територіально- 
географічні особливості навчального закладу, тобто 
працювати автономно в кожній філії, де повинна 
містити тільки необхідну для певної частини закладу 
інформацію й водночас поєднувати повну інформацію 
про весь заклад на комп’ютері директора школи;

•	програма повинна працювати адекватно 
як на сучасній техніці, так і на порівняно застарілій, 
тому що оновлення техніки одночасно на всіх філіях 
закладу вимагає великих капіталовкладень;

•	обсяг уведеної інформації повинен бути 
мінімальним і не переобтяжувати вчителів та ад-
міністрацію закладу, проте інформація для аналізу 
має бути максимальною й надаватися в зручній формі;

•	бажано організувати можливість уведення 
інформації в базу даних не тільки безпосередньо, 
а й через офісні програми, що надасть можливість 
залучати до процесу заповнення бази помічників, 
секретаря, учителів або робити це вдома;

•	результати роботи програми повинні легко 
трансформуватися, форматуватися й передаватися 
в будь-яку офісну програму;

•	база даних повинна бути повною для здійснення 
корекційної роботи щодо неадекватності результатів 
діяльності.

Розглянувши всі ці вимоги, ми дійшли виснов-
ку: організація бази даних може бути розробленою 
на основі електронних таблиць Microsoft Excel. 
Ця програма є офісною, тому легко пов’язується 
з текстовим редактором Word, у якому найчастіше 
складаються й передаються звіти до РВО і РМК. 
Електронні таблиці Microsoft Excel без додаткових 
операцій суміщаються в усіх операційних системах 
як на нових, так і на застарілих комп’ютерах. Ово-
лодіння навичками роботи в їх середовищі не викликає 

особливих проблем. Програма налагоджується на ме-
режу й легко автоматизується за допомогою сучасних 
мов візуального програмування.

Система управління базою даних написана мовою 
С++, що значно полегшує доступ до інформації. 
При цьому програма легко налагоджується на основ-
ній базі як на безпосередній мережевий доступ 
до віддаленої інформації, так і на варіант поєднання 
баз даних окремих філій за допомогою електронної 
пошти, що є дуже актуальним при нестабільній роботі 
мережі Інтернет. Самостійна розробка комп’ютерної 
програми надала також можливість для її подальшого 
вдосконалення.

Функціональними завданнями бази даних на-
вчального закладу є:

•	підвищення ефективності роботи педагогічних 
колективів, керівників і фахівців системи освіти 
за рахунок якості й оперативності автоматизованого 
вирішення управлінських, методичних і облікових 
завдань;

•	оперативне забезпечення органів управління 
достовірною інформацією про діяльність усіх 
підрозділів навчального закладу;

•	зменшення інформаційних потоків із нижньої 
управлінської ланки до верхньої.

Структура бази даних навчального закладу повин-
на супроводжувати такі інформаційні напрями, як:

•	нормативні документи в галузі освіти;
•	основні документи школи;
•	локально-правові акти школи;
•	методична робота;
•	педагогічні кадри;
•	учні школи;
•	організація освітнього процесу;
•	освітні напрями школи;
•	батьки та соціальне оточення;
•	органи самоуправління;
•	психологічний блок.

Саме тому обов’язковими складовими бази даних 
навчального закладу повинні бути:

•	кінцеві результати роботи школи;
•	внутрішньошкільний контроль;
•	моніторингові дослідження;
•	підсумки роботи вчителів;
•	підсумки роботи школи за рік;
•	навчальний план.

Не існує досягнення, яке не можна 
було б покращити.

С. Рамішвілі

Самостійна розробка комп’ютерної 
програми надає можливість для її по
дальшого вдосконалення
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Вимоги до баз даних:
•	отримання інформації з бази даних повинно бути 

нескладним і доступним для пересічного користувача, 
якими переважно є освітяни;

•	 інтерфейс обміну інформацією теж повинен 
бути достатньо гнучким і адаптивним. Результати 
роботи мають однаково подаватися як на сучасних 
комп’ютерах із великими можливостями, так 
і на комп’ютерах із меншими можливостями, оскільки 
більшість закладів освіти має різнорівневу техніку;

•	при проектуванні бази даних навчального закла-
ду слід ураховувати можливість подальшого узагаль-
нення інформації на рівні району, міста, області, тобто 
результати роботи повинні легко трансформуватися 
в будь-яку програму зі зміною вимог до форми по-
дання звіту;

•	 інформація, що зберігається в базі даних, повин-
на бути надійно захищеною від несанкціонованого 
знищення чи пошкодження;

•	найбільшою проблемою при проектуванні бази 
даних є визначення обсягів інформації про керований 
об’єкт: недостатня кількість інформації призводить 
до неправильної її інтерпретації і, як результат, 
до прийняття помилкових управлінських рішень; 
надлишкова інформація ускладнює її обробку й уза-
гальнення і, як результат, зменшує ефективність 
використання.

Для повноти відображення освітнього процесу 
електронна база даних освітнього закладу повинна 
мати такі частини:

•	блок статистичних даних про учнів;
•	блок статистичних даних про кадри ЗНЗ;
•	матеріально-технічний блок;
•	аналітико-статистичний блок про рівні досяг-

нень учнів і їхні психологічні особливості;
•	методично-плановий блок;
•	блок формування звітів.

Ураховуючи різноманітну спрямованість 
і пов’язані з цим особливості навчальних закладів, 
кожен із блоків для певного навчального закладу пови-
нен мати своє інформаційне заповнення, спрямоване 
на задоволення індивідуальних потреб. Цей фактор 
сьогодні значно ускладнює створення районних, 
міських та обласних мереж баз даних.

Отже, електронна база даних в управлінні ЗНЗ — 
це комп’ютерна програма (з інформацією й програмою 
її обробки) для забезпечення управління навчальним 
закладом як відкритою системою, що забезпечує ре-
алізацію права громадян на загальну середню освіту.

Етапи розробки моніторингу
Моніторинг має три організаційні етапи:
•	підготовчий;
•	практичний;
•	аналітичний.

Підготовчий етап включає:
•	визначення параметрів, за якими буде дослідже-

но роботу системи;
•	розробку підходів до отримання інформації;
•	визначення вагомості критеріїв і факторів.
На цьому етапі розробки моніторингу при спів-

ставленні показників рівня освітнього процесу 
з метою роботи закладу одразу ж було враховано, 
що формою первинного узагальнення отриманої ін-
формації буде комп’ютерна обробка даних. Водночас 
було розроблено систему введення даних. При цьому 
враховано:

•	можливості учасників моніторингового процесу 
щодо кількості інформації, яку необхідно вводити 
в комп’ютер;

•	перспективи навчання вчителів роботі 
з комп’ютером і програмою з метою спрощення вве-
дення даних і зменшення навантаження на операторів, 
секретаря, адміністративних працівників.

Практичний етап передбачає збирання й уза-
гальнення інформації про керований об’єкт.

На цьому етапі моніторингу:
•	корегувалися показники;
•	розроблялися заходи щодо прискорення збору 

інформації та підвищення її точності й відповідності 
реальному стану освітнього процесу;

•	відпрацьовувалися терміни передачі інфор-
мації, аналізу й реагування на відповідні управ-
лінські рішення, а також терміни й відповідальні 
особи стосовно контролю за виконанням цих 
рішень.

Як уникнути формального ставлення до моніто-
рингових досліджень? Нами були розроблені ци-
клограми реагування адміністративних працівників, 
психолога, керівників предметних МО і класних 
керівників. На цьому ж етапі створено й механізм 
розгляду питань, що виникли в результаті моніто-
рингових досліджень, на нарадах при директорові, 
педагогічних радах, засіданнях предметних МО, 
співбесідах з учителями й учнями, виховних годинах 
у класах, на батьківських зборах.

Аналітичний етап передбачає аналіз зібраної 
інформації й вироблення управлінського рішення, 
спрямованого на корекцію процесу. Він мав місце 

База даних в управлінні ЗНЗ — 
це комп’ютерна програма для забез
печення управління навчальним за
кладом як відкритою системою
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через рік після запровадження комп’ютерного су-
проводу моніторингових досліджень у НВК, де було:

•	розглянуто питання відповідності отриманої кар-
тини про стан освітнього процесу реальному стану;

•	виявлено ступінь об’єктивності та адекватності 
підібраних показників, їх вплив на процес підвищення 
якості освіти й спрямування освітнього процесу 
на досягнення мети закладу;

•	проаналізовано реальні можливості всіх учасни-
ків щодо користування отриманою з комп’ютерної 
бази даних інформацією.

Найважливіші показники діяльності 
системи освіти в управлінні

Для побудови ефективної системи освітнього 
моніторингу необхідно визначити найбільш важливі 
для управління показники діяльності системи освіти.

В управлінні школою прийнято виділяти, 
як мінімум, дві групи показників:

•	загальні;
•	специфічні.
Загальні показники притаманні всім типам 

закладів і учнівським колективам (наприклад, 
рівень навченості учнів із предметів базового 
компонента).

Специфічні показники мають значення тільки 
для конкретних учнівських колективів або на окремих 
етапах дослідження.

При доборі показників діяльності системи слід 
ураховувати такі властивості:

•	стійкість показника протягом тривалого часу;
•	реальність і об’єктивність показника;
•	наявність обґрунтованих і наукових технологій 

його оцінювання;
•	збільшення навантаження всіх учасників 

моніторингового процесу при збиранні, узагальненні 
й аналізі інформації про даний показник.

Сукупність найбільш стійких і реальних показ-
ників розглядається як системоутворюючий фактор 
у цілому. Порівняння мети діяльності з її фактичною 
реалізацією дозволяє визначити конкретні шляхи 
корекції діяльності учасників педагогічного процесу 
на різних його етапах.

Тимчасова характеристика педагогічної системи 
складається з трьох взаємопов’язаних періодів, 
що зумовлені:

•	віковими й індивідуально-психологічними 
особливостями розвитку дітей;

•	уведенням трьох ступенів середньої загальноос-
вітньої школи, які охоплюють 11—12 років спільної 
роботи школи й учня.

Кожен ступінь має свої специфічні завдання, 
але загальна спрямованість діяльності підпорядко-
вується основній меті — розвитку особистості учня. 
На кожному ступені навчання доцільна діяльність 
сприяє накопиченню нових кількісних характеристик 
особистості й подальшому їх переходу в нові якісно-
особистісні утворення.

Рівні управління
Структурні компоненти системи освіти пред-

ставлені двома підсистемами:
•	керуючою (адміністрація, педагогічний колек-

тив);
•	керованою (учнівський колектив).
До структурних компонентів належать зміст, 

форми, методи, засоби педагогічної діяльності.

Вирішальна роль відводиться керуючій підсистемі, 
структура якої в більшості загальноосвітніх навчаль-
них закладів має чотири рівні управління:

•	перший рівень, що визначає стратегічні напрями 
розвитку школи:

— директор школи, призначений державним 
органом чи обраний колективом;

— керівники ради школи, учнівського комітету, 
громадських об’єднань;

•	другий рівень:
— заступники директора школи;
— соціальний педагог;
— шкільний психолог;
— відповідальний за організацію суспільно ко-

рисної праці;
— старші вожаті;
— помічник директора школи з господарської 

частини;
— органи та об’єднання, які беруть участь у са-

моуправлінні;
•	третій рівень:
— учителі;
— вихователі;
— класні керівники, що виконують управлінські 

функції щодо учнів і батьків, дитячих об’єднань, 
гуртків у системі позакласної роботи;

•	четвертий рівень, що свідчить про суб’єкт-
суб’єктний характер стосунків між педагогами 
й учнями, — органи класного й загальношкільного 
учнівського самоуправління.

Мета навчального закладу, умови його функціо-
нування й структурні компоненти не існують самі 
по собі. Вони вплітаються в діяльність педагога, 

Для побудови ефективної системи 
освітнього моніторингу необхідно ви
значити найбільш важливі для управ
ління показники діяльності системи 
освіти
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утворюючи при цьому функціональні компоненти 
педагогічної системи:

•	аналіз;
•	планування;
•	організація;
•	контроль.
Функціональні компоненти внутрішньошкільного 

управління значною мірою визначаються структур-
но-функціональними компонентами педагогічного 
процесу.

Отже, основними показниками діяльності ЗНЗ 
було визначено:

•	рівень матеріально-технічного забезпечення;
•	рівень кадрового забезпечення;
•	рівень навченості учнів.
Динамічна група учнів формується за такими 

показниками, як:
•	рівень активності самореалізації;
•	рівень здоров’я;
•	психологічні особливості.

Створена таким чином система моніторингу 
охоплює всі основні процеси в навчальному закладі, 
є адаптивною, гнучкою й стосується різних рівнів 
управління:

•	управлінської діяльності адміністрації школи 
(адміністративного моніторингу);

•	якості роботи вчителів, їхньої управлінської 
діяльності в навчально-виховному процесі (педаго-
гічного моніторингу);

•	рівня навченості учнів і самоорганізації вчи-
телів, діяльності учнів із самоуправління процесом 
засвоєння знань (психологічного моніторингу);

•	рівня та якості вихованості учнів і рівня їхньої 
активності в культурно-виховних заходах та поза-
шкільній освіті, що має велике значення для адаптації 
в довкіллі.

Оцінювання рівнів
При формуванні загальної оцінки кожного напряму 

враховуються рівні можливостей і результативності 
діяльності. Оцінювання рівнів проводиться за спе-
ціально дібраними показниками, які роками виро-
бляються в навчальному закладі й беруться за основу 
при організації моніторингу. Однак при такому підході 

до створення моніторингової системи ми зіткнулися 
з проблемою неоднозначного суб’єктивного підходу 
до оцінювання окремих показників.

Найменш динамічним є показник матеріально-тех-
нічного забезпечення закладу. Він корегується тільки 
на початку навчального року. Зміни в показниках 
у цьому напрямі вносяться за необхідністю.

Також на початку навчального року вносяться 
суттєві корективи в робочі навчальні плани, тарифіка-
цію педагогічних працівників, робочий план закладу 
й статистичну інформацію про учнів і педагогів 
школи.

Отримана й проаналізована на відповідному 
рівні інформація спонукає до дії. Оперативно за ре-
зультатами її аналізу плануються корекційні заходи 
й поточний контроль. З урахуванням результатів 
моніторингових досліджень складається план роботи 
школи на навчальний рік і плани роботи підрозділів 
школи, плануються методичні заходи й навчання 
педагогічних працівників, пишуться накази, розпо-
рядження, рекомендації, поради тощо.

Отже, освітній моніторинг — це цілеспрямова-
не, спеціально організоване безперервне стеження 
за функціонуванням і розвитком освітнього процесу 
та його окремих елементів із метою своєчасного ух-
валення адекватних управлінських рішень на основі 
аналізу зібраної інформації й педагогічного прогнозу.

Учнівський моніторинг
База даних
Однією з важливих складових частин комп’ютерної 

бази даних є найбільш повна інформація про учнів 
навчального закладу. При супроводі бази даних дуже 
важливим є момент отримання оперативної інфор-
мації.

Відомості про учнів у базу даних уносяться 
за такими параметрами:

•	прізвище, ім’я та по батькові учня;
•	число, місяць і рік народження;
•	стать;
•	клас;
•	домашня адреса, телефон;

Освітній моніторинг — це ціле
спрямоване, спеціально організова
не безперервне стеження за фун
кціонуванням і розвитком освітнього 
процесу та його окремих елементів 
із метою своєчасного ухвалення адек
ватних управлінських рішень
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•	ПІБ батьків дитини та місце їхнього працевла-
штування;

•	профіль навчання;
•	номер особової справи;
•	серія та номер свідоцтва про народження або 

паспорта;
•	 ідентифікаційний код;
•	група здоров’я.

За допомогою фільтрів ці дані можна використо-
вувати:

•	як алфавітний довідник (здійснювати пошук 
за статтю, роком народження, місцем проживання, 
місцем працевлаштування батьків, станом здоров’я 
тощо);

•	для формування звітів по ЗНЗ.
При цьому списки класів формуються автома-

тично.
Отримані таким чином статистичні дані корегу-

ються класними керівниками при внесенні навчальних 
досягнень учнів. Наприкінці року учні автоматично 
переводяться до наступного класу, усі відомості 
про них зберігаються в базі даних.

Моніторинг навчальних досягнень учнів
Для проведення моніторингу навчальних досяг-

нень учнів використовуються такі показники:
•	результати досягнень учня за попередній рік 

(автоматично формуються програмою);
•	результати стартового контролю;
•	проміжні результати в середині І семестру (може 

бути результат контрольної роботи або тематичного 
оцінювання);

•	бал за І семестр;
•	проміжні результати контролю в середині ІІ се-

местру;
•	бал за ІІ семестр;
•	бал за рік;
•	результати державної підсумкової атестації 

у випускних класах.

За даними основних предметів автоматично 
вираховується основний рівень учня та формується 
паспорт навчальних досягнень класу.

Усі відомості даються автоматично пофарбовани-
ми у відповідні кольори, що полегшує сприйняття:

•	червоним кольором виділено оцінки високого 
рівня;

•	зеленим — достатнього рівня;

•	синім — середнього рівня;
•	не зафарбовуються оцінки початкового рівня 

навчання.
Таким чином, класний керівник може побачити 

зниження рівня навченості кожного учня й своєчасно 
провести корекційну роботу, надати допомогу, а в разі 
необхідності проконсультуватись із психологом щодо 
індивідуального підходу.

Крім навчальних паспортів класів, після кожного 
контролю автоматично формуються списки учнів, які:

•	перейшли на нижчий рівень навчання;
•	знизили рівень з окремих предметів;
•	мають низький рівень навчання;
•	претендують на відзнаку (навчаються на висо-

кому рівні).

Таким чином, програма класифікує учнів за рів-
нями навченості. Кольори допомагають прискорити 
процес аналізу інформації:

•	зелений і синій — показують зниження з до-
статнього рівня навченості на середній;

•	червоний і зелений — зниження з високого рівня 
на достатній;

•	синій і білий — зниження із середнього рівня 
навченості на початковий.

З метою відстеження роботи предметних кафедр 
та вчителів-предметників формуються списки тих 
учнів, які знизили рівень навченості більше ніж 
на 2 бали з окремих предметів і потребують додат-
кової уваги вчителів-предметників. Поряд із назвою 
предмета в списку зазначається прізвище вчителя 
(це спрощує планування корекційної роботи).

Списки учнів, що потребують додаткової уваги, 
беруться на контроль адміністрацією закладу й клас-
ним керівником.

Також комп’ютерна база автоматично формує 
списки учнів, що навчаються на початковому рівні, 
і списки учнів, що мають високі досягнення з навчаль-
них предметів і претендують на відзнаку.

Корекційна робота
Контроль дає позитивні результати тоді, коли 

охоплює всі сторони педагогічного процесу, коли 
здійснюється партнерство керівників шкіл, учителів 
і вихователів, спрямоване на кінцевий результат. Тому 
результативність роботи вчителів тісно пов’язується 
з результатами рівня навченості учнів.

При проведенні моніторингу дуже важливим 
є момент отримання оперативної інформації про хід 
навчально-виховного процесу. У навчальних паспор-
тах класів фіксуються виділені кольором за рівнями 
навченості оцінки кожного учня з основних предметів. 
Щоб ці дані не залишилися непоміченими, після 
кожного контролю автоматично формуються списки 
учнів, які перейшли на нижчий рівень навченості, 
що автоматично виділяється відповідним кольором:

Однією з важливих складових ча
стин комп’ютерної бази даних є най
більш повна інформація про учнів 
навчального закладу
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•	червоним — високий;
•	зеленим — достатній;
•	синім — середній;
•	не зафарбованим залишається початковий рівень 

навченості.

Корекційна робота з ліквідації неадекватності 
рівня навченості рівню здібностей кожного учня 
протягом навчального року має такий алгоритм: 
учитель — учень — психолог — аналіз — заступник 
директора — МО — учитель.

Якщо за результатами стартового контролю 
є зниження рівня навченості учня, то першим етапом 
корекційної роботи буде такий алгоритм: учень — 
класний керівник — психолог.

Класний керівник, отримавши інформацію 
про зниження рівня навченості учня, проводить робо-
ту разом із психологічною службою закладу з метою 
виявлення причин зниження рівня навченості. Якщо 
вони виявляються, то надається допомога й прово-
диться відповідна корекційна робота.

Структура роботи психологічної служби
Інформація, обмежена лише рівнем навчальних 

досягнень учнів, не дає повної картини про на-
вчально-виховний процес. Діяльність психологічної 
служби дає можливість побачити не тільки результати 
освітнього процесу, а й можливі причини зниження, 
надає реальні дані для роботи психолога.

Алгоритм роботи психологічної служби закладу 
такий: психолог — батьки — учень — учитель — ви-
явлення сімейного стану — вивчення причин — бесіда, 
рекомендації — бесіда з батьками — індивідуальна ро-
бота — аналітична робота — рекомендації батькам — 
діагностика, анкетування — відображення результатів.

Створена система роботи ЗНЗ дає можливість 
отримати інформацію про навчальні досягнення 
кожного учня поряд з інформацією психологічного 
й медичного змісту.

У закладі розроблено схему діяльності психолога, 
у якій передбачено структуру його діяльності щодо 
аналізу неадекватності рівня навчальних досягнень 
учнів рівню їхніх можливостей.

Циклограма діяльності психолога щодо ви-
вчення неадекватності рівнів здібностей учнів 
рівням їхньої навченості

1. Робота з учнем:
•	вивчення списку учнів, що знизили рівень 

навченості;

•	 індивідуальна бесіда з учнем щодо виявлення 
причин зниження рівня навченості;

•	діагностика відставання.
2. Робота з батьками:
•	бесіда з батьками;
•	виявлення сімейного стану;
•	рекомендації батькам.
3. Робота з учителями:
•	бесіда з педагогами;
•	надання рекомендацій у карті обліку;
•	аналітична робота.
4. Відображення результатів моніторингу 

в аналітичних матеріалах за результатами семе-
стрів та року.

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

Учень знаходиться під контролем класного керів-
ника до проходження ІІ етапу контролю.

1. Робота з учнем:
•	вивчення списку учнів, які знизили рівень показ-

ників початкового й  стартового контролю;
•	аналіз стану здоров’я цієї категорії дітей і кіль-

кість пропущених уроків;
•	бесіда з лікарем.

2. Індивідуальна робота:
•	 індивідуальні бесіди з учителями, з предметів 

яких учні знизили рівень навченості, з метою вияв-
лення можливих причин;

•	 індивідуальна бесіда з батьками;
•	 індивідуальна бесіда із психологом.
3. Відображення результатів:
•	висновок і складання плану дій щодо усунення 

причин зниження (фіксується в карті обліку корек-
ційної роботи);

•	 інформація на нараді при заступниках дирек-
тора щодо проведення корекційної роботи та її на-
слідків.

У середині І семестру як результат контрольної 
роботи або тематичного оцінювання при зниженні 
рівня навченості другим етапом корекційної роботи 
є такий алгоритм: учень — класний керівник — 
психолог — учитель.

У цей період здійснюється корекційна робота 
з учнями, які мають зниження в навчанні, із залу-
ченням учителя-предметника, що аналізує навчальні 

Контроль дає позитивні результати 
тоді, коли охоплює всі сторони педа
гогічного процесу

Від правильного виховання дітей 
залежить добробут усього народу.

Дж. Локк
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можливості учня й складає план корекційної роботи 
щодо усунення причин неадекватності рівня здібно-
стей рівню навченості.

Інформація для аналізу надходить керівникові 
МО, який забезпечується відповідними циклог-
рамами, пам’ятками з обробки отриманих резуль-
татів, поелементного аналізу й корекції діяльності 
учня.

Циклограма діяльності керівника МО щодо 
вивчення неадекватності рівнів здібностей рівням 
навченості учнів

Аналіз-корекція:
•	вивчення списку учнів, що знизили рівень 

навчання;
•	вивчення списку вчителів, з предметів яких учні 

знизили рівень навченості;
•	 індивідуальна бесіда з учителями-предметни-

ками щодо виявлення причин зниження учнем рівня 
навченості;

•	аналіз стану шкільної документації (журналів, 
поурочних планів, зошитів для контрольних робіт, 
робочих зошитів) учителя-предметника;

•	відвідування уроків із метою виявлення індиві-
дуального підходу до учня;

•	корекційні контрольні завдання;
•	розгляд питання на засіданні МО;
•	висновки, пропозиції й звіт заступникові дирек-

тора.
Керівниками МО складаються плани для аналізу 

корекційної роботи з учнями під час етапу проміжного 
контролю (табл. 1).

Третім етапом корекційної роботи є обробка 
інформації про зниження рівня навченості учня 
з предметів за семестр і рік, що має такий алгоритм: 
учитель — заступник директора — аналіз — психо-
лог — МО — учень — учитель.

Інформація для аналізу надходить заступникові 
директора, психологу, керівникові МО, класному 
керівнику, учителеві-предметнику.

Заступник директора, отримавши інформацію 
для аналізу, може побачити лише загальні тенденції 
й напрями корекційної діяльності, тому що він 
не є фахівцем з усіх предметів.

Йому на допомогу приходить керівник ШМО, який 
має інформацію про основні напрями та специфіку 
роботи з предмета.

Протягом корекційної роботи не всі учні можуть 
скорегувати свою оцінку, тож на учнів, у яких 
є труднощі та які потребують посиленої уваги, 
складаються індивідуальні карти обліку корекційної 
роботи.

Після проведення кожного поточного контролю 
й спланованої роботи інформація надається для аналі-
зу заступникові директора, який використовує цикло-
граму своєї діяльності для обробки моніторингової 
інформації.

Циклограма діяльності заступника директора 
щодо вивчення неадекватності рівнів здібностей 
учнів рівням їхньої навченості

Діяльність заступника директора:
•	вивчення списку учнів, що знизили рівень 

навченості;
•	визначення списку вчителів, з предметів яких 

учні знизили рівень навченості;
•	розподіл завдань з аналізу вивчення рівнів здіб-

ностей і навченості учнів за циклограмами діяльності:
— керівникові МО;
— класному керівникові;
— психологу;
•	 індивідуальні консультації й бесіди з класними 

керівниками, керівниками МО, психологом;
•	 індивідуальна робота з учнями та їхніми батька-

ми (в особливих випадках);
•	аналіз карти обліку корекційної роботи з учнем 

і зведення відомостей, наданих класними керівниками, 
керівниками МО і психологом у карту управлінського 
моніторингу;

•	відображення результатів моніторингу в аналітич-
них матеріалах за результатами семестрів і року.

Таблиця 1
Аналіз та план корекційної роботи  

з усунення причин неадекватності рівня здібностей учнів  
рівню їхньої навченості

Учитель  
Предмет  

Клас ПІБ 
учня

Рівень 
здібностей

Рівень 
навченості План корекційної роботи

Рівень навченості 
після корекційної 

роботи
1. Індивідуальна робота з учнями на уроці.
2. Диференційовані домашні завдання.
3. Консультації для учнів із предмета.
4. Бесіда з батьками.
5. Тестовий контроль кожної теми.
6. Контроль за виконанням домашніх завдань
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Відомості про проведення корекційної роботи 
та її результати фіксуються (табл. 2).

Результати проведеної корекційної роботи можна 
переглянути на діаграмі, яку дають адміністраторові 
школи для її миттєвого аналізу. Вона відображає 
систему роботи психолога, класного керівника, керів-
ника МО, учителя-предметника й дає змогу вносити 
зміни у планування їхньої роботи.

Підсумок
Використання комп’ютерної бази даних надає 

можливість без додаткових витрат часу надавати 
учасникам моніторингового процесу отриману ін-
формацію в різних інтерпретаціях, а саме:

•	для класних керівників формується паспорт 
класу, у якому надається інформація про навчальні 
досягнення учнів, їхню зайнятість у позашкільній 
освіті, психологічні особливості, здоров’я;

•	для адміністрації закладу формується звіт про рі-
вень навченості в класах і паралелях із предметів ба-
зового компонента, а також автоматично формуються:

— списки учнів, які претендують на відзнаку;
— списки учнів, що значно (з переходом на більш 

високий рівень) підвищили рівень навчання;
— списки учнів, що знизили загальний рівень 

навчання, а також із окремих предметів із зазначенням 
прізвищ учителів, які викладають цей предмет;

•	для керівників предметних МО формуються 
звіти по класах і паралелях про рівень навчальних 
досягнень учнів, звіт про результати роботи кожного 
вчителя-предметника зокрема та МО взагалі.

Аналіз інформації
Тричі на рік (після проведення стартового конт-

ролю, за результатами першого семестру й наприкінці 

року) вся отримана моніторингова інформація аналі-
зується заступником директора; складається аналітич-
на довідка, на підставі якої видається наказ директора 
по навчальному закладу.

Таким чином, інформація про рівень освітнього 
процесу додатково аналізується, що дає можливість 
для поточної корекції, завдяки якій можна усувати 
проблеми ще до їх загострення.

Організована система моніторингу в закладі дозво-
ляє мати цілісну об’єктивну картину стану освітнього 
процесу.

При введенні мінімального обсягу інформації 
адміністрація закладу, керівники предметних МО, 
психологічна служба, класні керівники й учителі-
предметники мають достатню інформацію для аналізу 
об’єктів моніторингових досліджень і планування 
корекційних заходів.

Використання комп’ютерних технологій при-
скорює отримання необхідної інформації й гаран-
тує точність і адекватність, що робить її більш 
цінною.

Зменшення розрахункових операцій сприяє 
оптимізації реальної роботи з покращення якості 
освіти.

Таблиця 2
Управлінський моніторинг щодо вивчення неадекватності 

рівня здібностей учнів рівню їхньої навченості
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К/п П/д Б Б В/р
Б; Поу/п П/р Ін/р Б

Використання комп’ютерної бази 
даних надає можливість без додат
кових витрат часу надавати отри
ману інформацію різним учасникам 
моніторингового процесу в різних ін
терпретаціях

Примітки:
•	Кп — консультація педагога;
•	 Б — бесіди;
•	В/у — відвідування уроків;
•	К/п — календарне планування;

•	Поу/п — поурочне планування;
•	 Ін/р — індивідуальна робота;
•	П/д — психологічна діагностика;
•	П/р — психологічні рекомендації;
•	В/р — виховна робота.

Замовити книжки видавництва «Шкільний світ» можна  
за тел. 0(44) 284-24-50 або надіславши на номер 0(67) 408-84-73  

smsповідомлення такого змісту: «Хочу замовити книжки»
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Форма подання інформації дозволяє побачити 
проблеми в той час, коли корекційна робота є най-
ефективнішою.

Моніторинг психологічних особливостей учнів
Крім навчальних паспортів класів, комп’ютерна 

програма може сформувати паспорт особистісного 
розвитку учнів класу, ураховуючи їхні психологічні 
особливості.

Основними параметрами вивчення особистості 
дитини для організації індивідуального підходу 
у вихованні та розвитку є такі:

•	рівень особистого розвитку;
•	формування самооцінки;
•	емоціонально-вольова сфера;
•	 інтереси та нахили;
•	мотивація навчальної діяльності;
•	сімейні стосунки;
•	діагностика;
•	спостереження;
•	бесіди з батьками;
•	аналіз участі в позаурочній діяльності;
•	психолого-педагогічна карта розвитку дитини;
•	характеристика: медичні показники здоров’я, 

психологічні особливості, розумовий розвиток.

До паспорта особистісного розвитку входять:
•	аналіз стану здоров’я дітей;
•	розподіл за групами здоров’я;
•	психологічні особливості (темперамент, інтро-

версія, психологічна стійкість);
•	аналіз рівня психічних процесів (уваги, пам’яті, 

мислення);
•	рівень інтелектуальних здібностей;
•	аналіз рівня вихованості учнів;
•	переважний рівень навчальних можливостей;
•	рівень самореалізації учня та його соціальна 

активність;
•	ставлення батьків до навчально-виховного 

процесу.

Первинне внесення таких даних здійснюють:
1. Шкільний лікар визначає групу здоров’я й тип 

захворювання.
2. Класний керівник відмічає активність учнів 

класу за напрямами:
•	гуманітарним;
•	художньо-естетичним;
•	спортивним;

•	за участю в шкільних, класних і районних захо-
дах, оцінюючи її за 4-бальною системою, де:

— 4 — високий рівень активності й результатив-
ності;

— 3 — достатній;
— 2 — середній;
— 1 — низький.
Середній бал із цієї частини потім буде занесений 

у паспорт особистісного розвитку як рівень активно-
сті й самореалізації.

3. Соціально-психологічна служба проводить 
діагностику рівня вихованості учнів, типу темпе-
раменту, рівня розвитку мислення, пам’яті й уваги, 
а також емоційної стабільності; здійснює внесення 
отриманих даних у паспорт особистісного розвитку 
класного колективу.

Карта темпераментів учнів ___ класу
Сангвініки:  

(ПІБ учнів)
Холерики:  

(ПІБ учнів)
Флегматики:  

(ПІБ учнів)
Меланхоліки: 

(ПІБ учнів)

Опитування на уроках слід вести в першу чергу.
Під час уроків потрібно створювати умови для ін-

дивідуальної реалізації знань через рівневі завдання 
з метою відстеження успіхів дітей.

Необхідно обмежити взаємодію дітей, ураховувати 
рівень їхньої самостійності під час навчальної діяль-
ності, роботи в групах чи парах.

При потребі можна не обмежуватися рамками 
одного класу, а отримати узагальнену інформацію 
по школі.

Аналіз рівня психічних процесів
Психологічною службою на початку року про-

водяться обстеження кожного учня, під час якого 
визначається рівень їхніх психічних процесів: пам’яті, 
уваги, уяви, розвитку мови. Ці дані заносяться 
до комп’ютерної програми, а також до навчального 
паспорта класу.

На малих педрадах і консультаціях психолог 
дає пояснення щодо вибору методів роботи 
з певним учнем згідно з його віковими особли-
востями, готує рекомендації для індивідуальної 
роботи на уроках та в повсякденному житті кожної 
дитини.

Протягом року аналізується динаміка змін роз-
витку цих психічних процесів шляхом спостережень 
і діагностичної роботи за такими методиками:

•	«Оцінка стійкості уваги» Є. І. Рогової;
•	«Оцінка обсягу уваги» з використанням таблиць 

Горбова;

Комп’ютерна програма може сфор
мувати паспорт особистісного розвит
ку учнів з урахуванням їхніх психоло
гічних особливостей
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•	«Оцінка переключення уваги» з використанням 
таблиць Горбова-Шульте.

Рекомендації для корекції уваги учнів
Нижче середнього чи низький рівень
1. Враховуйте час найбільшої ефективності 

уваги впродовж уроку. Стійка увага зберігається 
від 8-ї до 23-ї хв уроку, тому доцільно подавати 
мнемонічний матеріал саме в цей час.

2. Спостерігайте за зовнішніми виявами спрямова-
ності уваги дитини. Спрямовуйте її залежно від виду 
роботи.

3. Враховуйте, що в умовах тривалої концентрації 
на одноманітному слабкому подразнику виникає 
ефект коливання уваги. Періодично включайте в лек-
ційний матеріал проблемні завдання, що потребують 
розумових зусиль.

4. Не відволікайте учнів, якщо ви дали завдання, 
що потребує концентрації уваги: не ходіть по класу, 
не продовжуйте пояснень тощо.

5. Зосередженню уваги допоможе просте за-
питання, яке ви можете поставити після відповіді 
дитини: «На яке запитання ти щойно відповідав?». 
Допомагає сконцентрувати увагу й просте повто-
рення завдання.

6. Давайте більше завдань для роботи з підручни-
ком, оскільки єдиним організатором уваги при цьому 
є зміст матеріалу, а не зовнішні чинники.

7. Вчасно використовуйте вправи на відпочинок.

Середній рівень
1. Частіше використовуйте спосіб взаємної пере-

вірки письмових завдань, який сприяє концентрації 
уваги учнів.

2. Посилюйте увагу дітей через певні проміжки 
часу відповідними завданнями, оцінними судженнями 
тощо.

3. Враховуйте, що збільшення обсягу елементів, які 
сприймаються, викликає зменшення уваги, і навпаки.

Високий рівень
1. Враховуйте, що занадто частий перехід від од-

нієї діяльності до іншої втомлює. Використовуйте 
розподіл уваги не більше, ніж на 2—3 об’єкти.

2. Частіше урізноманітнюйте форми роботи й зав-
дання. Це активізує не тільки увагу, а й інші психічні 
процеси дитини.

3. Пам’ятайте, що нове й незвичне привертає увагу.

Психологічною службою разом з учителями про-
водиться діагностика розвитку в учнів здібностей 
аналізувати, комбінувати, планувати й розміркову-
вати. Це дає змогу спланувати індивідуальний підхід 
до кожної дитини й дібрати необхідний рівень завдань 
відповідно до рівня вмінь. Усі дані аналізуються 
й корегуються за потребою.

Вихованість учнів
У паспорт особистісного розвитку також включено 

розділ «Вихованість».
Під рівнем вихованості розуміємо ступінь сформо-

ваності (відповідно до віку) найважливіших якостей 
особистості. Кожен показник має свій рівень його 
сформованості:

•	високий;
•	достатній;
•	середній;
•	низький.
При виведенні оцінки рівня вихованості учня 

враховується педагогічний інструментарій його 
залучення до самооцінки (таблиці 3, 4).

Під час уроків потрібно створювати 
умови для індивідуальної реалізації 
знань через рівневі завдання з метою 
відстеження успіхів дітей

Таблиця 3
Якості особистості, які потрібно виробити в собі, щоб досягти успіху

(для класних керівників 6—9х класів)

Якості особистості Я оцінюю себе 
разом із батьками

Мене оцінює 
вчитель

Підсумкові 
оцінки

1. Ерудиція (начитаність і глибокі знання в галузі науки):
•	міцність і глибина знань;
•	культура мови;
•	доказовість і аргументованість суджень;
•	кмітливість;
•	використання додаткових джерел
2. Ставлення до праці:
•	старанність і сумлінність;
•	самостійність;
•	уважність;
•	ощадливість;
•	звичка до самообслуговування
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Якості особистості Я оцінюю себе 
разом із батьками

Мене оцінює 
вчитель

Підсумкові 
оцінки

3. Я і природа:
•	турбота про рослин, тварин, землю;
•	дбайливе ставлення до природи в повсякденній діяльності та праці;
•	допомога природі
4. Я і суспільство:
•	виконання правил внутрішнього розпорядку;
•	виконання правил поведінки для учнів;
•	відповідність нормам і правилам людського співжиття;
•	милосердя як протилежність жорстокості;
•	участь у житті класу й школи
5. Естетичний смак:
•	акуратність і охайність;
•	культурні звички в житті;
•	унесення естетики в життя;
•	уміння знаходити прекрасне в житті;
•	відвідування культурних центрів
6. Я (ставлення до себе):
•	я керую собою, своєю поведінкою;
•	умію організовувати свій час;
•	дотримуюся правил особистої гігієни;
•	піклуюся про здоров’я;
•	у мене немає шкідливих звичок

Оцінка результатів проводиться за 5-бальною шкалою:
•	5 — завжди;
•	4 — часто;
•	3 — рідко;
•	2 — ніколи;
•	1 — у мене інша позиція
За кожним критерієм якості особистості виводиться одна середньоарифметична оцінка. Унаслідок цього 

кожний учень має 6 оцінок. Потім 6 оцінок складаються й діляться на 6. Середній бал і є умовним рівнем 
вихованості.

Середній бал:
•	5—4,5 — високий рівень вихованості (В);
•	4,4—4 — достатній рівень вихованості (Д);
•	3,9—2,9 — середній (задовільний) рівень вихованості (С);
•	2,8—2 — низький рівень вихованості (Н).

Таблиця 4
Якості особистості, які треба виробити, щоб добре навчатися й поводитися

(для учнів 1—2х класів)

Якості особистості Я оцінюю себе 
разом із батьками

Мене оцінює 
вчитель

Підсумкові 
оцінки

1. Допитливість:
•	мені цікаво навчатися;
•	я люблю мріяти;
•	мені цікаво знаходити відповіді на незрозумілі запитання;
•	мені подобається виконувати домашні завдання;
•	я прагну одержати гарні оцінки
2. Працьовитість:
•	я старанний у навчанні;
•	я уважний;
•	я допомагаю іншим і сам звертаюся по допомогу;
•	мені подобається допомагати батькам і виконувати домашню роботу;
•	мені подобається чергування в школі
3. Дбайливе ставлення до природи:
•	до землі;
•	до рослин;
•	до тварин

Закінчення
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Якості особистості Я оцінюю себе 
разом із батьками

Мене оцінює 
вчитель

Підсумкові 
оцінки

4. Моє ставлення до школи:
•	я виконую правила для учнів;
•	я доброзичливий у стосунках із людьми;
•	я беру участь у справах класу
5. Гарне в моєму житті:
•	я акуратний у справах;
•	я охайний;
•	мені подобається все гарне;
•	я ввічливий у стосунках із людьми
6. Як я ставлюся до себе:
•	я керую собою;
•	я дотримуюся санітарно-гігієнічних правил догляду за собою;
•	у мене немає шкідливих звичок

Оцінка результатів за 5-бальною системою:
•	5 — завжди;
•	4 — часто;
•	3 — рідко;
•	2 — ніколи;
•	1 — у мене інша позиція.
За кожним критерієм якості особистості виводиться середньоарифметична оцінка. Унаслідок кожний учень 

має 6 оцінок. Потім вони складаються й діляться на 6. Середній бал і є умовним визначенням рівня вихованості.

Середній бал:
•	5—4,5 — високий рівень вихованості (В);
•	4,4—4 — достатній рівень вихованості (Д);
•	3,9—2,9 — середній рівень вихованості (С);
•	2,8—2 — низький рівень вихованості (Н).

Система поєднання самооцінки з оцінкою дозво-
ляє учневі корегувати свої стосунки з оточуючими, 
керувати собою, займатися самовихованням, щоб 
досягти кращих результатів і успіху. Досвід викори-
стання оцінки вихованості й процедура її виставлення 
переконує в тому, що це стимулює в підлітків про-
цеси самопізнання, викликає бажання та прагнення 
до саморозвитку й самовиховання, що позитивно 
позначається на формуванні особистості.

Класні керівники 5-х класів використовували 
під час визначення рівня вихованості методику 

Н. П. Капустіна, за якою дитина оцінює себе разом 
із батьками. Її оцінює і вчитель. Виводиться підсум-
кова оцінка. Потім за середнім балом визначається 
рівень вихованості.

Класні керівники 6—8-х класів використовували 
діагностичну програму рівнів вихованості учнів 
М. І. Шилової. Користуючись цією програмою, 
класний керівник на основі педагогічних спостере-
жень визначає рівень вихованості учнів і заповнює 
зведений аркуш даних вивчення рівня вихованості 
учнів (табл. 5 а, б, в).

Таблиця 5
Дані вивчення рівня вихованості учнів ___ класу
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в)

ПІБ учня Інтелектуальний 
рівень Милосердя Відповідальність Справедливість Характер Середній 

бал
Рівень 

вихованості

Примітка: Під час визначення рівня вихованості за кожним показником необхідно користуватися діагностичною 
таблицею. Оцінка записується умовною позначкою:

Я — яскраво виявляється (5 балів);
В — виявляється (4 бали);
СВ — слабко виявляється (3 бали);
НВ — не виявляється (2 бали).

Підсумкова оцінка виводиться як середньоарифметичне (сума балів ділиться на 11):
5—4,5 бали — високий рівень вихованості;
4,5—3,9 бали — достатній рівень вихованості;
3,8—2,9 бали — середній рівень вихованості;
2,8—2 бали — низький рівень вихованості.

Підсумок:
У класі ____ учнів.
З них мають:
•	високий рівень вихованості (В) — ____ осіб;
•	достатній рівень вихованості (Д) — ____ осіб;
•	середній рівень вихованості (С) — ____ осіб;
•	низький рівень вихованості (Н) — ____ осіб.

Істотний вплив на розвиток особистості учня має класний колектив. Кожен окремий учень, у свою чергу, 
має вплив на розвиток колективу, у якому він знаходиться.

Справжнє становлення особистості можливе лише тоді, коли вихованець освоїть мистецтво жити в ко-
лективі, але при цьому залишиться самим собою, індивідуальним, органічним, незалежним і вихованим 
(табл. 6).

Таблиця 6
Система ціннісних орієнтацій для учнів 9—11-х класів

(для класних керівників 10—11х класів)

Критерії оцінки й показники Самооцінка Оцінка батьків Оцінка експертної 
групи

Підсумкова 
оцінка

Інтелектуальний рівень:
•	ерудиція;
•	культура мовлення;
•	логіка мислення;
•	доказовість;
•	аргументація;
•	самостійність
Моральна позиція:
1. Милосердя:
•	доброта й жалісливість;
•	доброта й жаль до родини, близьких, друзів.
2. Відповідальність:
•	обов’язок перед батьками й старшими;
•	обов’язок перед суспільством.
3. Справедливість:
•	рівність;
•	відповідність нормам внутрішньошкільного 
життя;
•	дотримання закону.
4. Характер:
•	щедрість щодо слабких, хворих, бідних;
•	уміння прощати;
•	чесність
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Система сполучення самооцінки із зовнішньою 
оцінкою дозволяє учневі корегувати свої стосунки 
з оточуючими, керувати собою, займатися самови-
хованням, щоб досягти кращих результатів і успіху.

У підсумку кожен учень має 5 оцінок. Їх сума 
ділиться на 5.

Середній бал визначає рівень вихованості:
•	5—4,5 бали — високий рівень вихованості;
•	4,4—3,9 бали — достатній рівень вихованості;
•	3,8—2,9 бали — середній рівень вихованості;
•	2,8—2 бали — низький рівень вихованості.

Висновок... Ефективне виховання й навчання, 
що формує освічену, культурну, високоморальну, 
творчо активну й соціально зрілу особистість, немож-
ливі без знань індивідуальних особливостей кожного 
учня й постійного відстеження його особистого 
розвитку, оцінки рівня вихованості та спонукання 
до саморозвитку й самовиховання.

Ураховуючи відомості про рівні вихованості в па-
спорті особистісного розвитку, комп’ютерна програма 
автоматично ділить учнів класу на динамічні групи.

Моніторинг психологічних особливостей учнів до-
помагає в реалізації виховної мети НВК — формуванні 
конкурентоздатної творчої особистості, спроможної 
до самовизначення, самореалізації та самовдоскона-
лення, з урахуванням її індивідуальних особливостей 
за принципом диференціації у вихованні, навчанні 
й розвитку.

Під рівнем вихованості мають на увазі ступінь 
сформованості найважливіших якостей особистості. 
Дані заносяться до комп’ютерної програми. Динаміку 
рівнів вихованості можна спостерігати за допомогою 
діаграм, таблиць (табл. 7).

Аналіз взаємин учнів, без якого неможливе їхнє 
розуміння, — важливе завдання педагога.

Психолог допомагає вчителеві визначити міжо-
собистісні стосунки в класі для того, щоб допомогти 

доцільно розподілити й організувати спільну діяль-
ність дітей з урахуванням їхнього індивідуального 
статусу в класі.

Уся виховна робота в ЗНВК планується за ре-
зультатами психолого-педагогічної діагностики, 
попереднього прогнозування й на основі даних 
паспорта особистісного розвитку учнів класу. 
На основі виховних завдань складається план ро-
боти.

Під час планування для кожного класу врахо-
вуються:

•	склад динамічних груп (схема 4);
•	вікові й індивідуальні особливості учнів;
•	фактично існуючі умови й можливості їх вико-

ристання;
•	виховне середовище.
У процесі планування передбачаються не тільки 

фактори та обставини, які можуть позитивно впли-
нути на процес спільної діяльності й спілкування, 
але й контроль та аналіз за процесом і результа-
тами розвитку й вихованості, що забезпечуватиме 
інформацію про фактичний стан справ і даватиме 
змогу прийняти обґрунтовані управлінські рі-
шення.

Згідно з критеріями вивчення особистості, кожен 
класний керівник уявляє учнівський колектив поділе-
ним на динамічні групи. Комп’ютерна база даних 
це здійснює автоматично.

Таблиця 7
Рівні вихованості учнів

Клас Кількість учнів Високий Достатній Середній Низький

Оцінювання:
1. Ознайомити школярів із ціннісними орієнтаціями, обговоривши їх на різних заняттях (класних годинах, 

диспутах, усних журналах, круглих столах).
2. За критерієм «Інтелектуальний рівень» вивести середню оцінку, а за критерієм «Моральна позиція» 

виставляється підсумкова оцінка за кожний показник.
3. Експертна група обирається самими учнями (2—3 учні, 1—2 вчителі).
4. Оцінка результатів проводиться за 5-бальною системою:
5 — завжди;
4 — часто;
3 — рідко;
2 — ніколи;
1 — у мене інша позиція.

Справжнє становлення особисто
сті можливе лише тоді, коли вихова
нець освоїть мистецтво жити в ко
лективі, залишаючися самим собою, 
індивідуальним, органічним, неза
лежним
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Усі зібрані відомості відображаються ком п’ютер-
ною програмою в «Паспорті особистісного розвитку 
класу», що є джерелом інформації для кожного 
педагога щодо організації у виховному процесі ди-
ференційованого підходу.

У паспорті використовуються певні кольори.
Значення кольорів може бути таким:
•	рожевий колір — учні першої динамічної групи;
•	зелений колір — учні другої динамічної групи;
•	блакитний колір — учні третьої динамічної 

групи;
•	чорний колір — учні четвертої динамічної групи.
Ця інформація є конфіденційною для учнів і їхніх 

батьків. Користуватися нею може лише класний керів-
ник і адміністрація навчального закладу.

Комп’ютерна програма дозволяє аналізувати 
динаміку розподілу учнів на динамічні групи в пара-
лелях і в класах (у відсотках), у загальному по школі 
(у кількісному співвідношенні).

Медична служба школи
За результатами досліджень медична служба шко-

ли дає рекомендації щодо покращення стану здоров’я 
учнів.

Кожного року в школі проводяться поглиблені 
медичні огляди дітей. Їх результати узагальнюються 
щодо навантажень у картах здоров’я класу (табл. 8) 
з індивідуальними рекомендаціями лікарів. Усі пе-
дагоги зобов’язані керуватися ними під час роботи 
з дітьми як на уроці, так і в позаурочній діяльності.

Комп’ютерна програма дозволяє відслідковувати 
групи здоров’я не тільки в межах одного класу, 
а й школи взагалі.

Кадри
База даних
База даних навчального закладу містить великий 

обсяг статистичної інформації про вчителів. У лічені 
хвилини можна знайти інформацію про кожного 
педагогічного працівника:

•	ПІБ учителя, рік народження, освіта;
•	назва навчального закладу та рік його закінчення;
•	педагогічний стаж;
•	кваліфікаційна категорія;
•	курсова перепідготовка;
•	назва предмета, який викладає;
•	класи, у яких викладає.
За цими даними автоматично формується стати-

стична звітність про педагогічних працівників закладу 
(за віком, категоріями, освітою, стажем). Крім того, 
використання електронних таблиць дає можливість 
оперативно отримувати будь-які списки працівників.

Усі зміни в даних про вчителів ураховуються в усіх 
звітах, що дозволяє в будь-яку мить мати достовірну 
інформацію чи відслідкувати динаміку змін у стати-
стичній інформації.

Тарифікація вчителів
Одним із проблемних питань під час створення 

електронних баз даних залишається тарифікація 
вчителів, яка пов’язана з розподілом годин між 
ними. Трудомістким і обмеженим у часі є процес 
тарифікації педагогічних працівників, а в закладі, 
що складається з трьох філій, він утричі складніший. 
Автоматизація цього процесу зменшує затрати часу 
до одного дня. Відомості про педагогів зі шкільної 
бази автоматично потрапляють у програму тарифіка-
ції, що включає:

•	мережу школи;

Схема 4
Критерії розподілу учнів на динамічні групи у процесі виховання

До цієї групи належать найбільш активні учні, які прагнуть 
до використання всіх можливостей для свого всебічного розвитку: 

у них яскраво виражена потреба в пізнавальній діяльності, 
прагнення вести суспільну роботу, бажання приносити користь 

працею, використовувати свої інтереси на користь колективу

До цієї групи належать школярі з вибірковим ставленням 
до позаурочних занять: учні перебірливо ставляться до змісту 

і форм позаурочної діяльності; у них яскраво виражені інтереси 
до спорту, мистецтва, технічної творчості, а найменшу увагу 

вони приділяють обов’язковим навчальним заняттям

Перша динамічна група
Позитивно мотивована група

з акцентом на суспільно 
особистісне затвердження

Друга динамічна група
Позитивно мотивована група

з акцентом на особистісно 
суспільне затвердження

До цієї групи належать школярі з пасивним ставленням 
до позаурочної діяльності: вони виконують роль пасивних слухачів, 

спортивних уболівальників, формальних виконавців; до школи їх 
залучає не сам предмет знань, а спілкування з товаришами

Третя динамічна група
Пасивно мотивована група

До цієї групи належать школярі з демотивованим ставленням 
до позаурочних занять: педагогічно занедбані діти та учні, які прагнуть 

«вільного життя» без педагогічного контролю вдома чи на вулиці

Четверта динамічна група
Негативно мотивована група  

(група ризику)
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•	типові навчальні плани;
•	програму тарифікації;
•	звіт годин.

Мережа школи формується автоматично при вне-
сенні даних про учнів у паспорти класів.

Навчальні плани складаються за Типовими 
навчальними планами, затвердженими МОН Украї-
ни. Ураховуючи специфіку закладу й запит учнів, 
до робочих навчальних планів і варіативної складової 
вносяться регіональні курси, факультативи й спец-
курси. При цьому автоматично враховується поділ 
класів на групи.

У програмі тарифікації проти кожного прізвища 
педагогічного працівника виставляється кількість 
годин у кожному класі. При цьому автоматично 
кон тролюється кількість нерозділених годин, які за-
носяться як вакансії. У разі якщо помилково поділили 
більше годин, ніж відведено, у рядку про вакансії 
з’являється сигнал про помилку. Кількість розділе-
них годин постійно порівнюється з кількістю годин 
за робочими навчальними планами.

Розподіл годин також зводиться в єдину таблицю 
тарифікації.

Автоматично складається звіт годин.
Програма тарифікації має вигляд, як у табли-

ці 9 на с. 32.

Внутрішньошкільний контроль
Оцінка та самооцінка методичного рівня
З метою удосконалення методичної роботи в закладі 

в рамках внутрішньошкільного контролю щорічно 
виставляється оцінка й самооцінка методичного рівня 
кожного вчителя. За методикою доктора педагогічних 
наук Г. В. Єльникової цей процес є дуже трудомістким 
і вимагає великої кількості розрахунків. Тому в базі даних 
передбачено блок аналізу методичного рівня вчителів.

На початку року за допомогою анкетування всіх 
працівників закладу (див. табл. 10 на с. 33) підра-
ховуються коефіцієнти вагомості обраних критеріїв, 
факторів і створюється адаптивна модель педагогічної 
діяльності вчителя.

При цьому всі показники перераховуються й пере-
даються у програму оцінки діяльності автоматично. 
Ці дані узагальнюються по діяльності кожного 
вчителя.

Вироблені таким чином показники вагомості 
критеріїв і факторів дозволяють оцінити методичний 
рівень кожного вчителя з урахуванням головної мети 
закладу, ураховуючи думку всього колективу.

Програмою розраховуються і кваліметричні 
показники.

Модель кваліметричного стандарту діяльності 
вчителя

Автоматично формується базова модель кваліме-
тричного стандарту діяльності вчителя з урахуванням 
даних вагомості факторів, що виявляються в учителів 
під час професійної діяльності. Вони змінюються 
в діапазоні від нуля до одиниці відповідно до потреб 
сьогодення та індивідуальної майстерності кожного 
вчителя.

За аналогічною програмою також розраховують-
ся й будуються діаграми вагомості з усіх факторів 
кваліметричного стандарту.

Кожний учитель, ураховуючи вагомість критеріїв 
і свою професійну майстерність, здійснює самооцінку. 
Внесення даних у комп’ютерну програму здійснюєть-
ся в певній формі (рис. 1 на с. 32).

Але занесені дані самооцінки вчителя до анкети 
є суб’єктивними. Щоб уникнути необ’єктивності 
в оцінюванні, за виробленими параметрами 

Таблиця 8
Стан здоров’я учнів (рекомендації лікаря)

Клас ПІБ

І група здоров’я
1. Загальний стан.
2. Режим дня.
3. Профілактичні щеплення й реакція Манту згідно з наказом МОЗУ від 03.02.06 № 48.
4. Профілактичні засоби в міжсезоння (фітотерапія, ароматерапія, вітамінотерапія).
5. Загартування й оздоровлення влітку

II група здоров’я
1. Дієта.
2. Режим дня, що захищає.
Щоденний відпочинок 1—1,5 год, заняття фізкультурою в період ремісії в основній групі.
3. Диспансеризація з проведенням протирецидивної терапії двічі на рік.
4. Профілактика ГРВІ в міжсезоння.
5. Щеплення за віком згідно з наказом МОЗУ № 48 від 03.02.06
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здійснюється оцінювання діяльності вчителів пред-
ставниками адміністрації, керівниками МО та іншими 
вчителями.

Усі ці відомості зводяться в діаграму результатів 
самооцінки та об’єктивної оцінки вчителів, що дає 
змогу використовувати інформацію для планування 
методичної роботи всіма структурними підрозділами 
школи.

Ця програма дозволяє проаналізувати рівень 
професійної підготовки вчителів і використати ін-
формацію під час атестації.

Векторний аналіз уроку
Робота з педагогічними кадрами не обмежуєть-

ся тільки внесенням даних про вчителів і їхню 

Таблиця 9
Тарифікаційний список учителів та інших працівників на 1 вересня ____ року

Показники на початок навчального року 1—4-ті класи 5—9-ті класи 10—12-ті класи Разом
Кількість класів на 1 вересня
Кількість класів-комплектів на 1 вересня
Кількість учнів на 1 вересня
Загальна кількість годин викладацької роботи 
на тиждень за тарифікацією, зокрема:
•	кількість годин за навчальним планом;
•	кількість додаткових годин;
•	усього годин;
•	у зв’язку з поділом класів на групи при проведенні 
занять з:
— іноземної мови;
— трудового навчання;
— фізичної культури;
— початкової військової підготовки;
— української мови в школах із російською мовою 
навчання;
— неперервного курсу інформатики;
— індивідуального навчання

Рис. 1. Фрагмент програми внесення даних «Самооцінка критеріїв учителем»

у

С
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професійну підготовку. Однією з функцій адміністра-
ції закладу є внутрішньошкільний контроль.

У НВК для визначення ефективності проведення 
уроків упроваджено методику векторного аналізу.

Методика векторного аналізу уроку — це управ-
лінська технологія внутрішньошкільного контролю 
якостей освітніх послуг, яку ми використовуємо 
на основі системного підходу до спостереження 
й аналізу уроку.

Автором цієї технології є кандидат педагогічних 
наук, доцент обласного Інституту післядипломної 
педагогічної освіти м. Івано-Франківська Оксана 
Малиновська.

Векторний аналіз уроку є однією зі складових 
комп’ютерної програми (рис. 2).

Так, ефективність уроку розглядається за двома 
секторами: проектним, модельним.

Функціональним призначенням проектного 
сектору є орієнтація на визначення ефективності 
підготовки вчителя до уроку. У цьому секторі увага 
звертається на такі показники, як:

•	орієнтація на розвиток особистості:
— вектор 1 — особистісно орієнтований тип 

стосунків;
— вектор 2 — опора на особистий досвід шко-

лярів;

— вектор 3 — конструювання діалогічної струк-
тури уроку;

— вектор 4 — моделювання особистісної форми 
змісту;

•	процес цілеформування:
— вектор 5 — правильність визначення мети 

й завдань уроку щодо теми;
— вектор 6—відповідність добору змісту щодо 

мети, завдань і теми;
— вектор 7 — доцільність вибору типу чи струк-

тури щодо мети й завдань уроку;
— вектор 8 — оптимальність добору методів, 

засобів, форм роботи щодо мети й завдань уроку.

Функціональним призначенням модельного 
сектору є орієнтація на визначення ефективності 
проведеного уроку. У цьому секторі увага звертається 
на такі показники, як:

•	процес цілепокладання:
— вектор 9 — повідомлення теми, мети уроку;
— вектор 10 — оформлення завдань уроку;
— вектор 11 — прийняття особистісно значущих 

завдань школярами;
— вектор 12 — цілереалізація: досягнення мети 

й завдань уроку;
•	активізація пізнавальної діяльності:
— вектор 13—орієнтація школярів на самостійну 

пошукову діяльність;
— вектор 14 — використання інтерактивних 

методів;
— вектор 15 — формування пізнавальної актив-

ності школяра;
— вектор 16 — технологічність знань.
За статистичними даними, за списками, 

що формуються автоматично на початку року 
й корегуються програмою згідно із самооцінкою 
діяльності вчителя, педагоги умовно поділяються 
на певні групи.

Метою методики векторного аналізу уроку 
є визначення ефективності організації й проведення 
особистісно орієнтованого розвивального уроку.

Завдання методики векторного аналізу уроку:
•	організація системного й систематичного конт-

ролю за якістю освітніх послуг;

Таблиця 10
Ранжування в порядку важливості

№ з/п Зміст Ранг
1 Безперервна освіта
2 Здійснення навчально-виховного процесу
3 Документальне оформлення
4 Підтримка шкільного укладу життя
5 Суспільна активність

Примітка:
•	 найважливіше — 1;
•	менш важливе — 2 і т. п.

Рис. 2. Векторний аналіз

Активізація 
пізнавальної 
діяльності

Орієнтація 
на розвиток 
особистості

Процес 
цілепокладання

Процес ціле-
формування
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•	фіксація ефективності організації й проведення 
уроку;

•	моніторингове відстеження особового професій-
ного зростання педагога;

•	виявлення типових ускладнень у діяльності 
педагога;

•	реалізація проектного підходу до планування 
методичної роботи з педагогічними кадрами на вну-
трішньошкільному рівні.

Комп’ютерна програма дає можливість без додат-
кових затрат проаналізувати урок методом векторного 
аналізу.

За результатами автоматично підраховується 
рівень проведеного уроку й будується його діаграма. 
П’ять відвіданих уроків об’єднуються в загальну 
діаграму.

Усі результати проведених уроків збираються 
в електронну папку вчителя — портфоліо. На кож-
ного вчителя формується технологічна карта, 
інформація з якої використовується при оцінці 
його діяльності за поточний період, навчальний рік, 
5 років (табл. 11).

Інтерпретація результатів ефективності 
уроку:

1 бал — низький рівень;
2 бали — середній рівень;

3 бали — високий рівень;
4 бали — творчий рівень.

До 24 балів — низький рівень;
до 40 балів — середній рівень;
до 56 балів — високий рівень;
до 64 балів — творчий рівень.

Учителі школи відзначають, що розроблений стан-
дарт допомагає проводити самоаналіз і узгоджувати 
свої потреби з нормативними вимогами. При цьому 
підвищується суб’єктність учителя в організації своєї 
діяльності, яка із зовнішньо унормованої переходить 
до внутрішньо мотивованої. Це підкріплюється 
можливістю на основі рефлексії планувати самоосвіту 
й коригувати поведінку, не витрачаючи на це багато 
часу. Таким чином, уся зібрана інформація щодо ре-
зультативності роботи вчителя аналізується й викори-
стовується під час атестації педагогів та в плануванні 
методичної роботи.

Кожен учитель має свою електронну папку — порт-
фоліо, у якій зібрано всі матеріали результативності 
його діяльності в закладі протягом 5 років.

Усі перелічені вище функції бази даних лише авто-
матизують збір і узагальнення статистичної інформації. 
Проте головною метою створення програми є автомати-
зація моніторингової інформації, за результатами аналізу 
якої вносяться корективи в освітній процес із метою 
його вдосконалення й підвищення якості освіти.

Як підсумок...
Важливою складовою освітнього моніторин-

гу є кадрове забезпечення навчального закладу. 
Отже, моніторинг рівня кадрового забезпечення 

Таблиця 11
Технологічна карта векторного аналізу уроку

Дата

У
чи

те
ль

Ка
те

го
рі

я

П
ре

дм
ет

К
ла

с

Тема уроку Мета і завдання уроку
Кіль-
кість 
балів

Рівень  
ефектив-

ності

Чисті 
речовини 
та домішки

•	Сформувати уявлення про відмінності 
між чистими речовинами й домішками;
•	розвивати вміння розрізняти чисті 
речовини й домішки, відокремлювати 
деякі речовини із сумішей;
•	виховувати цікавість і бережливе 
ставлення до навколишнього світу, увагу, 
охайність

Поняття 
про еко-
номічний 
район

•	Сформувати уявлення про особливості 
економічного районування України; 
навчити учнів розуміти причини спеціалі-
зації районів, усвідомлювати необхідність 
виробничо-територіальних зв’язків;
•	розвивати критичне мислення, викори-
стовуючи метод проектів;
•	виховувати почуття патріотизму, 
бережливого ставлення до природи

...

Моніторинг рівня кадрового забез
печення в навчальному закладі здій
снюється через найбільш об’єктивний 
показник рівня навченості учнів
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в навчальному закладі здійснюється через найбільш 
об’єктивний показник — рівень навченості учнів.

Для організації роботи предметних МО форму-
ються звіти з предметів, у які вноситься інформація 
про рівень навчальних досягнень учнів кожного класу, 
паралелі, усіх учнів, яких навчає один учитель.

Формуються звіти, які друкуються й розглядають-
ся на засіданнях предметних МО. Для кожного класу, 
паралелі, МО з кожного предмета підраховується 
середній бал та відсоток учнів, що навчаються 
на високому й достатньому рівнях. Його динаміка 
є показником стану роботи з обдарованими учнями.

Звіти про результативність діяльності кожного 
педагога також формуються автоматично. У них 
підраховується загальний коефіцієнт рівня навченості, 
середній бал, відсоток учнів, які навчаються на ви-
сокому й достатньому рівнях. Ця інформація також 
надається в зручній для аналізу графічній формі.

Отримана інформація п’ять разів на рік передаєть-
ся на розгляд предметних МО, де у процесі аналізу 
виявляються проблемні моменти й шукаються шляхи 
їх подолання. У разі необхідності вчителям надаються 
методичні рекомендації, а якщо проблема має масовий 
характер, то плануються методичні заходи.

З метою відстеження стабільності роботи предмет-
них МО для адміністрації формується звіт по закладу.

Сформовані звіти є автоматично налагодженими 
на передачу інформації районному відділу освіти.

Регламент документації в наших школах є вільним. 
Щоб надавати якісну освіту, потрібно професійно 
збирати інформацію, аналізувати її й використовувати 
для досягнення високих показників виховання і на-
вчання учнів. Відтак, проблема якості управлінської 
інформації є архіактуальною.

Що ж це за інформація? Управлінською інфор-
мацією є статистичні показники рівня навчальних 
досягнень учнів та їхньої вихованості, ефективності 
діяльності вчителів, статистичні дані психологічної 
служби з усіх сфер освітянської діяльності. Лише 
за умови їх відповідності реальному стану справ 
керівник зможе приймати правильні управлінські 
рішення. Проте на збирання такого великого обсягу 
інформації потрібно багато часу, а його зазвичай 
немає. Вирішити це протиріччя можна за умови вико-
ристання можливостей сучасної науково-методичної 
бази.

Інформаційні технології допомагають керів-
никам за короткий час отримати й проаналізувати 

інформацію щодо рівня якості освітньої діяльності 
в навчальному закладі, адже графічний вигляд інфор-
мації (як варіант) легко сприймається й аналізується.

Автор щиро дякує керівникам проекту 
зі створення системи постійного внутрішньо-
шкільного моніторингу та її адаптації до умов 
ЗНВК № 19 Г. В. Єльниковій, доктору педаго-
гічних наук, професору, завідувачу кафедри 
менеджменту освіти ЦІППО НАПН України 
(м. Київ) та О. Малиновській, кандидату 
педагогічних наук, доценту ОІППО (м. Івано- 
Франківськ), заступникам директора НВК 
Л. П. Буркот, Г. В. Сергєєвій та педагогічному 
колективу.

Співставлення результатів роботи шкільних 
підрозділів дає змогу визначити, на що потрібно 
звернути особливу увагу, над чим слід негайно почати 
працювати. За такої організації праці якість освіти 
тільки зростає.

Отже, технологія моніторингового супроводу яко-
сті освіти дозволяє контролювати всі важливі ланки 
навчально-виховної діяльності та вчасно приймати 
виважені управлінські рішення.

Література
1. Адаптивне управління середньою освітою на муніци-

пальному рівні: Збірник методичних праць. — Запоріжжя: 
НМЦ управління освіти і науки Запорізької міської ради, 
2004. — 103 с.

2. Боголюбов В. И. Педагогическая технология: эволю-
ция понятия // Советская педагогика. — 1991. — № 9. — 
С. 123—128.

3. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання 
студентів. — К.: Вересень, 1996. — 129 с.

4. Гончаренко С. У. Український педагогічний слов-
ник. — К.: Либідь, 1997. — 376 с.

5. Горська Г., Чуракова Р. Організація навчально-вихов-
ного процесу в школі. — К.: Знання, 1986. — 112 с.

6. Гуменюк В. В. Інформаційне забезпечення управління 
загальноосвітнім навчальним закладом: Автореф. дис. канд. 
пед. наук: 13.00.01. — К.: Центральний інститут післяди-
пломної педагогічної освіти АПН України, 2001. — 22 с.

7. Гуревич И. Принципы порождают требования // Ди-
ректор школи. — 1993. — № 4. — С. 1—11.

8. Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів 
управлінської діяльності директора загальноосвітньої 
школи: Монографія. — К.: Логос, 1998. — 197 с.

9. Державна програма «Учитель». — К.: Редакції 
загальнопедагогічних газет, 2002. — 40 с.

10. Дмитренко Г. А., Олійник В. В., Онуфрієва 
О. Л. Цільове управління: вимірювання результативності 
діяльності учнів і педагогів: Навч.-метод. посіб. — К.: 
УІ ПКККО, 1996. — 94 с.

11. Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління: 
Курс лекцій. — К.: ЦІППО АПН України, 2003. — 133 с.

Проведення моніторингу дає мож
ливість визначити позитивні тенден
ції функціонування освітньої системи 
й резерви її розвитку

!



36 № 5–6 (629–630), лютий 2011

e-mail: direktor@1veresnya.com.ua

12. Законодавство України про освіту: Збірник за-
конів. — К.: Парламентське видавництво, 2002. — 159 с.

13. Збірник нормативних документів загальної серед-
ньої та дошкільної освіти. — К.: Міністерство освіти 
і науки України, 2002. — 262 с.

14. Звєрєва В. Організаційно-педагогічна діяльність 
керівника школи. — К.: Освіта, 1997. — 124 с.

15. Калинина Н., Лукьянова М. Результативность 
образовательного процесса: психолого-педагогические 
показатели и диагностика // Народное образование. — 
2000. — № 9. — С. 18—29.

16. Конаржевский Ю. А. Внутришкольный мене-
джмент. — М.: Знание, 1993. — 312 с.

17. Майоров А. Н. Мониторинг и проблемы информаци-
онного обеспечения управления образованием // Школьные 
технологии. — 1999. — № 1—2. — С. 58—60.

18. Малиновська О. Методика векторного аналізу уроку: 
проектно-впроваджувальний аспект // Директор школи. — 
2005. — № 3. — С. 12—17.

19. Мірошник Н. Система моніторингу: практика 
впровадження // www.pleyady.kiev.ua

20. Моніторинговий, науково-методичний і організа-
ційний супровід процесу модернізації системи загальної 

середньої освіти в Харківській області: Програми експе-
риментально-дослідної діяльності на 2004—2014 роки 
/ Під ред. Л. Д. Покроєвої, І. В. Гавриш, К. А. Юр’євої. — 
Х.: ХОНМІБО, 2004. — 148 с.

21. Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток 
в Україні: Рекомендації з освітньої політики / Під заг. ред. 
О. І. Локшиної. — К.: К.І.С., 2004. — 160 с.

22. Управління освітою // Національна доктрина розвит-
ку освіти: ІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти. — К., 
2002. — 232 с.

23. Оцінювання якості роботи школи: Порадник. — 
Львів: Інститут політичних технологій, 2001. — 102 с.

24. Пикельная В. С. Управленческие модели в деятель-
ности руководителя школы. — К.: Освіта, 1999. — 98 с.

25. Подмазін С. І. Особистісно орієнтований моніторинг 
діяльності закладів освіти // Директор школи. — 2002. — 
№ 33 (225). — С. 8.

26. Сидоренко О. Л. Організація науково-методичної 
роботи з учителями загальноосвітніх шкіл: Навч. посіб. — 
Х.: ХДПУ ім. Сковороди — Майдан, 1997. — 136 с.

27. Шубін М. А. Внутрішньошкільний контроль. — К.: 
Основа, 1997.


