
   ТОВ «НВЦ «УКРЕКСПЕРТ» вул.Чорновола, 37, м.Рівне, ukrexpert.nvc@gmail.com; ukrexpertnvc.com  1 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

 Важливим засобом, що може підвищити якість початкової освіти є 

моніторинг навчальних досягнень учнів. Завданнями педагогічного моніторингу в 

закладі є: 

- проаналізувати й оцінити результати навчання; 

- оцінити ефективність освітнього процесу з погляду державного стандарту 

професійно-технічної освіти для учнів з особливими освітніми потребами; 

- проаналізувати успішність навчання з урахуванням особливостей учнів; 

- встановити рівень соціалізації учнів з особливими освітніми потребами; 

- узагальнити позитивний педагогічний досвід. 
 

Форми і методи моніторингу досягнення учнями 
результатів навчання 

 

1. Моніторинг рівня навченості учнів 
Завдання моніторингу: 

Очікування результати 

1. Отримання об’єктивної інформації про якість знань учнів з:  

- дослідження якості знань учнів та їх відповідність державному стандарту для 

дітей з особливими освітніми потребами; 

- підтримка мотивації навчання; 

- дотримання викладачів вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів з 

предметів інваріативної складової навчального плану; 

- базових дисциплін в закладі в цілому, окремих груп та кожного учня. 

2. Коригування освітнього процесу та його навчально-методичного забезпечення 

на основі результатів досліджень. 

Інструментарій: 

- навчально-виробничі роботи; 

- лабораторно-практичні роботи; 

- анкетування; 

- навчальна документація; 

- спостереження. 

При визначенні навчальних досягнень учнів аналізуванню підлягають: 

- характеристика відповіді учнів; 

- якість знань; 

- ступінь сформованості загально-навчальних і предметних умінь та навичок; 

- рівень володіння розумовими операціями; 

- ступінь самостійності учнів з особливими освітніми потребами в навчальній 

діяльності. 

Напрямки моніторингу: 

- моніторинг результативності навчання; 

- предметний моніторинг. 

 

Моніторинг результативності навчання: 

- проміжний; 
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- вихідний. 

Предметний моніторинг: 

- вхідний (нульовий)-(проміжний період); 

- проміжний (контрольний замір)-(заключний період). 

Корекційна робота за результатами моніторингу: 

- корегування викладачами календарного та поурочного плану; 

- складання індивідуального маршруту для кожного учня; 

- спільна робота викладацького складу.; 

2. Моніторинг стану викладання предметів інваріативної складової 

навчального плану. 

Завдання: 

1. Оцінка стану освітнього простору закладу освіти. 

2. Встановлення причино-наслідкових зав’язків, що спричинюють проблеми в 

організації освітнього процесу. 

3. Отримання викладачами методичної допомоги з метою підвищення їх 

професійної майстерності. 

4. Поліпшення стану викладання предмету. 

- дослідження дотримання викладачами державних вимог до викладання предмету; 

- об’єктивне оцінювання роботи викладача; 

- дослідження рівня навчальних досягнень учнів з предмету; 

- з’ясування раціонального використання в процесі навчання навчально-

матеріальної бази. 

Критерії моніторингу: 

- програмно-методичне забезпечення; 

- організація освітнього процесу на уроках; 

- моделювання уроку; 

- результативність навчання учнів з предмету; 

- дотримання правил безпеки праці. 

Інструментарій: 

- аналіз уроку викладача; 

- співбесіда з викладачем; 

- зрізи знань учнів; 

- анкетування викладачів та учнів; 

- самоаналіз уроку викладачем. 
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