
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
 

 

 

 

 

 



 

ПРОБЛЕМА 

ПРОЕКТУ: 
Забезпечення якісного регулювання 

діяльності освітнього закладу через 
монiторингове вiдслiдкування. 

МЕТА 

ПРОЕКТУ: 

 
Пiдвищення якостi системи освіти. 

 

ЗАВДАННЯ 

ПРОЕКТУ: 

1. Створити координацiйну Раду вiдслiдкування 

освітніх досягнень. 
 

2. Розробити модель монiторингу якостi  освiти. 
 

3. Розробити систему показникiв якостi 

навчання для  предметiв, якi вiдслiдковуються. 
 

4. Розробити методику проведення монiторингу 

якостi освiти i технологiю обробки його 

результатiв. 
 

5. Встановити вiдповiднiсть рiвня навчальних 

досягнень учнiв вимогам державних  стандартiв. 
 

6. Виявити динамiку iндивiдуальних  досягнень 

учнiв. 
 

7. Визначити графiк монiторингового 

дослiдження. 
 

8. Провести дослiдження рiвня педагогiчної 

майстерностi викладачів. 
 

9. Навчити педагогiчнi кадри управлiнню на 

основi монiторингу. 

 

10. Розробити індивідуальні програми розвитку 

учнів на основі аналізу моніторингових досліджень.  

 

ПРОГНОЗУЮ- 

           ЧИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 

НА РIВНI УЧНІВ 
 

− Самовдосконалення, самореалiзацiя та 

рефлексія особистостi. 
НА РIВНI ПЕДАГОГIВ 

 

− Підвищення рiвня професiйної культури. 
 

− Залучення до дослiдницької роботи в напрямку 



покращення  змiсту освiти. 
 

− Підвищення рівня майстерності та професійної 

самосвідомості на основі самооцінки педагогічної 

діяльності. 

 

НА РIВНI ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 
 

− Одержання порiвняльного аналiзу результатiв 

монiторингу та їх спiвcтавлення з програмними 

показниками. 
 

− Виявлення причин, що гальмують  розвиток  

якостi освiти з базових предметiв. 
 

− Встановлення реальних рiвнів сформованостi 

навчальних компетенцiй. 
 

− Забезпечення просування учня в рiвнях 

навчальних досягнень. 
 

− Розробка та запровадження корекцiйних 

програм в навчальний процес. 
 

− Створення програм розвитку якостi освiти з 

базових предметiв. 
 

− Удосконалення управлiння освітнім процесом. 

 

 

ТЕРМІН  ПРОВЕ-

ДЕННЯ 
2020– 2025рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНЦЕПТУАЛЬНI    ПОЛОЖЕННЯ 
 

- З м i с т     т а    с у т н i с т ь - 

 

  В освітньому процесi кожен викладач та заклад в цiлому 

створюють освiтнє середовище, до якого належить також  система 

педагогiчної взаємодiї  педагог - учень, з допомогою якої вiдбувається 

процес  навчання. Результатом впливу  освiтнього середовища на 

учня  є навченiсть, вихованiсть, розвиток, якi планувались закладом 

при створеннi освiтнього середовища. Отож виникла необхiднiсть 

об’єктивного вiдслiдкування  результативностi впливу освiтнього  

середовища на  учня на протязi освітнього процесу та надiйної  

експертної  оцiнки дiяльностi закладу. А це передбачає формування  

монiторингу якостi освiти. 

  Монiторинг являє собою неперервне тривале спостереження за 

станом якостi освiтнього середовища, його впливом на учня та 

управлiння ним шляхом своєчасного iнформування педагогiчних 

працiвникiв, батькiв i учнів про можливi несприятливi, критичнi та  

недопустимi ситуацiї. 

  Монiторинг якостi освiти, який  вiдслiдковує  змiни в рiвнi 

пiдготовки учня по запланованому  предмету на протязi всього курсу 

та змiни в розвитку, дає змогу здiйснити  корекцiю результатiв, а 

також покликаний забезпечити  викладача всiєю необхiдною 

iнформацiєю, яка дасть  змогу застосовувати найсучаснiшi освiтнi 

технологiї й  цим покращити результати якостi освiти. 

 

Складовi монiторингу:       - збiр iнформацiї 

 

                                              - зберiгання iнформацiї 

 

                                              - обробка iнформацiї 

 

                                              - аналiз iнформацiї 

 

  Монiторинг якостi освiти - це сукупнiсть неперервних 

контролюючих дiй, якi дозволять спостерiгати та корегувати по 

необхiдностi просування учня вiд незнання до знання. 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГIЯ МОНIТОРИНГУ 
   
  Основний показник системи знань i умiнь  учнiв з навчального предмета є    

рiвень навчальних досягнень. 

 Технологiя вiдслiдкування навчальних досягнень учнів реалiзується вiдповiдно 

до розроблених логiчно-структурних  схем з кожного предмета  та включає 

контролюючi дii та результат навчання . 

  При проведеннi монiторингу  необхiдно мати вiдповiдну, бажано 

автоматизовану, систему обробки даних. 

  В основу вимiрювальних засобiв, використаних пiд час проведення 

монiторингу, покласти  стандартнi контрольнi роботи, якi входять в курс  

окремого предмета визначеного курсу. 

 Вимiрювальнi матерiали монiторингу повиннi передбачити одержання 

iнформацiї, яка  буде мати вiдношення як  до окремого учня, так i в цiлому до 

групи. Це дозволить провести обгрунтоване корегування процесу навчання, 

направленого на його iндивiдуалiзацiю. 

  Вимiрювальний засiб  (тест, наприклад), який використовується в ходi 

монiторингу, повинен супроводжуватись технологiчним  пакетом, до якого 

входить: 

1) набiр завдань для учнiв з необхiдними iнструкцiями  для їх виконання; 

2) набiр iнструкцiй  про порядок  проведення  тестування та фiксацiї 

первинної iнформацiї; 

3) алгоритми переведення первинної iнформацiї в  числову; 

4) опис засобiв iнтерпретацiї отриманої числової iнформацiї; 

5) опис цiлей, для яких призначений даний вимiрювальний засiб; 

6) критерiї оцiнювання та алгоритм проведення оцiнювання на пiдставi 

рекомендованих  критерiїв. 
 

Критерiї якостi педагогiчних вимiрювань: 
 

− об’єктивнiсть (результат, що не залежить вiд стану, особистих рис та 

кiлькостi тих, хто його проводить); 

− надiйнiсть (рiвень стiйкостi результатiв); 

− точнiсть (коливання результатiв вимiрювання пiдпорядкованi чiтким 

статистичним закономiрностям). 

 
Методи педагогiчного вимiрювання : 

 
− спостереження; 

− усна форма перевiрки; 

− письмова форма перевiрки; 

− спiвбесiда; 

− тестування; 

− анкетування; 

− дiагностичнi  завдання; 

− експертна оцiнка. 

 



Вiдслiдкування проходить в двох напрямках: 

 
− рiвень розвитку учня; 

− ступiнь вiдповiдностi реальних навчальних досягнень учнiв державним 

освiтнiм стандартам.   

 

Кiнцевий результат монiторингу якостi освiти оцiнюється за  рiвнями  

навчальних  досягнень учнiв: 

 

− перший ( ознайомлення) - початковий 

 

− другий ( репродуктивний) - середнiй 

 

− третiй (  продуктивне перетворення ) - достатнiй 

 

− четвертий - творчий. 

 

В управлiннi освітнім  процесом доцiльно  використовувати графiчний 

варiант iнформацiї, який дозволить наглядно проаналiзувати динамiку просування  

учня в навчальному процесi,  використовуючи  базу даних: 

а) незмінні 

(рiк народження, вiдомостi про батькiв i т.д.); 

б) перемiннi  

(клас, психо-соцiометрична iнформацiя); 

в) змiннi  

(iнформацiя про навчальнi досягнення з предмета).  

Спiввiдносний динамiчний  аналiз можливий тiльки при  порiвняннi  базових 

та змiнних даних на кожного учня. 

 

Базовi данi - 1 - 2  рази на рiк 

Змiннi данi -  3 рази на рiк (стартовий, промiжний, пiдсумковий). 

Новизна запропонованої моделi вiдслiдкування освітніх  досягнень учнiв у  

− зростаннi рiвня об’єктивностi зiбраної iнформацiї  завдяки наявностi трьох 

напрямків однотипних даних,  якi збираються, обробляються i аналiзуються 

навчальним закладом; 

− доповненнi кiлькiсних  параметрiв якостi освітнього процесу якiсними завдяки 

психолого-соцiологiчним вiдслiдкуванням; 

− визначеннi  нових вимог щодо змiсту  контрольних завдань для учнiв; 

− корекцiйнiй роботi на пiдставi результатiв  вiдслiдкування навчальних 

досягнень учнiв, яка спрямована  на окремого викладача та учня. 

 

 

 

 

 

 



                                        

ЕТАПИ  МОНIТОРИНГУ 
 

2020- 2021  

НОРМАТИВНО-УСТАНОВЧИЙ 
− вивчення лiтератури з вибраної  проблеми; 

− розробка проекту та моделi освітнього монiторингу; 

− визначення мети та завдання; 

− визначення вимiрювального iнструментарiю; 

− розробка моделi зведеної таблицi психометричної iнформацiї про рiвень 

розвитку учнів. 
2021 -2022 

АНАЛIТИКО-ДIАГНОСТИЧНИЙ 

− збiр iнформацiї за дiагностичними методиками; 

− кiлькiсна та якiсна характеристика отриманих результатiв; 

− педагогiчнi висновки. 
2022 - 2023 

 

ПРОГНОСТИЧНО-ДIЯЛЬНIСНИЙ 

− прогнозування розвитку об’єкту дослiдження; 

− розробка плану корекцiйних дiй; 

− навчання педагогiчного колективу корекцiйним дiям з вибраної проблеми; 

− корекцiя педагогiчного  процесу. 
 

2023 - 2025 

 

ПIДСУМКОВО - УПРАВЛIНСЬКИЙ 

− отримання iнформацiї щодо проведення монiторингу; 

− аналiз результатiв проведеної роботи; 

− спiввiдношення отриманих результатiв з нормативними показниками; 

− визначення  ефективностi проведеної роботи та побудова висновкiв.  
 

 ДЖЕРЕЛА  ДОСЛIДЖЕННЯ 
− матерiали адмiнiстративних контрольних робiт; 

− дослiднi курси; 

− журнали теоретичного навчання; 

− творчi дослiднi роботи за навчальними дисциплiнами; 

− корекцiйнi програми; 

− програми самореалiзацiї; 

− зведена вiдомiсть успiшностi знань учнiв; 

− карта навчальних можливостей учнiв; 

− узагальнення результативностi роботи  викладачiв. 
  



 

  
 

МОНIТОРИНГ  

ЯКОСТI ОСВIТИ 

(базовий) 

НАПРЯМОК: 

- ступiнь вiдповiдностi реальних навчальних досягнень 

учнiв державним освiтнiм стандартам. 
                                   МЕТА: 

- виявити iндивiдуальну  траєкторiю навченостi  учнів 

навчальної групи; 

- провести  корекцiйнi  заходи щодо  полiпшення якостi 

навченостi.   
КIНЦЕВИЙ ПРОДУКТ  НАВЧАННЯ – 

 

        с и с т е м а      з н а н ь  
 

 

МОНIТОРИНГ 

РЕФЛЕКСИВНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ ТА 

ВИКЛАДАЧІВ НА ЗАСАДАХ 

ТЕХНОЛОГІЇ 

САМООСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НАПРЯМОК: 
 

-вiдслiдкування процесу органiзацiї самоосвiтньої 

дiяльностi учнiв та викладачів з метою формування 

самоосвітніх компетентностей, подальшого 

вдосконалення навчальних  досягнень учнів та профе-

сiйного зростання викладачiв.                              

 МЕТА: 

- сформувати  готовність до самоосвіти через 

виховання в особистостi прагнення до постійного 

вдосконалення своїх знань, умінь самостійно 

здійснювати пізнання та його організовувати. 
 

ЗАВДАННЯ: 

1.Створити  

 а) модель моніторингу самоосвітньої  діяльності учнів; 

   б) систему формування самоосвітньої   

компетентності  учнів. 

2. Розробити систему управлінської діяльності  щодо 

забезпечення  якості освіти на основі розвитку 

самоосвітніх умінь та навичок в період моніторингових 

досліджень в умовах модульно-розвивальної системи. 

3. Спрямувати роботу викладача на  

  а) створення передумов виникнення в учнів потреби 

освоїти  щось нове, важливе для себе; 

 б) оволодіння прийомами раціональної самоосвітньої 

діяльності  учнів. 

4. Залучити  учнiв та викладачів до самоаналізу, 

саморегуляції та самоосвіти. 

5. Відслідкувати  динаміку 

 а) формування самоосвітніх умінь учнів, готовності 

викладачів до здійснення процесу організації самоосвіти 

учнів в рамках моніторингу якості освіти; 

 б) індивідуальних досягнень учнів та викладачів. 

6. Спрямувати роботу методичної служби на  

підвищення професійного рівня викладачів заходами 

самоосвіти, виявити індивідуальну траєкторію   



 

 

 

 

 

 

ОЧIКУВАНИЙ 

ПОЗИТИВНИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

професійної     діяльності, 

визначити рейтинг та скоригувати діяльність 

кожного. 
  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 

-формування самоосвітньої компетенції учнів 

(загальнонавчальні та спеціальні вміння та навички); 

-формування самоосвітньої компетенції викладачів 

(рівень професійного зростання); 

-рівень освітніх можливостей; 

-темпові показники освітньої діяльності учнів; 

- рівень успішності. 
 

КРИТЕРІЇ: 
 

-високий рівень задоволеності учнів особистою 

навчальною діяльністю; 

-творчий настрій учнів та педагогів; 

-природний зв’язок між урочною та  позаурочною 

предметною діяльністю; 

 -сучасні підходи та методики викладання. 
  

 

IНСТРУМЕНТАРIЙ  МОНIТОРИНГОВИХ 

ДОСЛIДЖЕНЬ 
             
− тести навчальних досягнень (контрольнi завдання);              

− методики      вивчення    мотивацiї    освітньої      та самоосвiтньої    дiяльностi;             

− психодiагностичнi   методики     вивчення    особистостi учня та викладача;            

− питальники;   

− анкети. 



 

ЕТАПИ  ВПРОВАДЖЕННЯ 

МОНIТОРИНГУ  

САМООСВIТНЬОЇ 

ДIЯЛЬНОСТI 

УЧНIВ   ТА 

ВИКЛАДАЧІВ 

 

 

 

 

(І блок) 

2020 - 2021 н.р.   
 

- п i д г от о в ч и й - 
 

ЗАВДАННЯ: 
 

1. Вивчити можливостi забезпечення освiтнього 

процесу об’єктивною iнформацiєю щодо впливу 

самоосвiтньої дiяльностi учнiв на якiсть освiти. 

2. Створити належнi умови щодо впровадження 

проекту монiторингу якостi освiти в освітньому 

закладі. 

3. Створити координацiйну раду з проблеми 

монiторингу. 

4. Вивчити рiвнi розумового розвитку учнів. 

5. Визначити рiвнi творчого потенцiалу викладачiв. 

6. Iнформацiйно-методичне забезпечення 

монiторингових дослiджень. 
 

2021 - 2022 н.р. 
 

-п р о д у к т и в н о – к о р и г у ю ч и й - 
 

ЗАВДАННЯ: 

 

1. Вивчити теорiю  самоосвiтньої дiяльностi. 

2. Провести дiагностичне обстеження 

iндивiдуально- психологiчних особливостей учнів. 

3. Вiдслiдкувати процес формування самоосвiти 

умiнь учнiв з метою корекцiї дiяльностi викладача 

та учня. 

4. Визначити рiвень мотивацiї учнiв та викладачiв. 

5. Визначити креативнi нахили суб’єктiв 

педагогiчного процесу. 

6. Розробити та апробувати: а) програми 

самореалiзацiї; б) програми самоосвiтньої творчої 

дiяльностi; в) iндивiдуально -     корекцiйнi проекти 

розвитку учня. 

7. Проводити психологiчнi коригуючi тренiнги з 

набуття вмiнь та навичок самоосвiтньої 

дiяльностi. 

8. Впроваджувати сучаснi технологiї та методики 

педагогiчної взаємодiї та створювати ситуацiї 

успiху в навчальнiй дiяльностi. 

9. Створити умови, за яких суб’єкти педагогiчного 

процесу мали б можливiсть розвиватися. 
 

2022 - 2023 н.р. 
 

-  п i д с у м к о в о – р е з у л ь т а т и в н и й - 
 

ЗАВДАННЯ: 



 

1. Аналiз виконання поставлених завдань щодо 

монiторингу вдосконалення освітніх досягнень 

учнiв на основi самоосвiтньої дiяльностi. 

2. Прослiдкувати динамiку якiсних змiн освітніх 

досягнень учнiв. 

3. Виявити вiдповiднiсть бажаної мети одержаному 

результату. 

4. Розглянути результати дiяльностi учасникiв 

педагогiчного процесу на педагогiчнiй радi та 

рекомендувати запровадження в освітній процес 

позитивного досвiду роботи з означеної теми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      (ІІ блок) 
 

 

 

2023 - 2025 н.р.   
 

                -  п р о д у к т и в н и й  - 
 

1. Удосконалення  інструментарію моніторингових досліджень. 

2. Програмно-методичне забезпечення та супровід  моніторингових   досліджень. 

3. Створення пакету нормативних документів під назвою    

4. «Організація навчально-виховного процесу  в шкільному середовищі» та «Довідник 

заступника директора та керівника методкомісії». 

5. Комп’ютерне  забезпечення обробки моніторингових досліджень. 

6. Сформованість у учнів ключових (життєвих) компетентностей: висока 

спроможність та  життєздатність. 

7. Професійна придатність сучасного вчителя-дослідника: продуктивність праці. 

8. Взаємодія та співпраця суб’єктів педагогічного процесу. 

9. Прагнення  кінцевого  результату. 

 

СКЛАДОВI    САМООСВIТНЬОЇ   ДIЯЛЬНОСТI   

 

− самооцiнка - умiння оцiнити свої можливостi; 

− самооблiк   - умiння брати до уваги наявнiсть своїх якостей; 

− самовизначення - умiння обрати своє мiсце в життi; 

− самоорганiзацiя - умiння знайти джерело пiзнання й адекватнi своїм можливостям 

форми самоосвiти, органiзовувати робоче мiсце та дiяльнiсть; 

− самореалiзацiя - реалiзацiя своїх можливостей;  

− самокритичнiсть - умiння критично оцiнювати достоїнства та недолiки власної 

роботи; 

− самоконтроль - здатнiсть сумлiнно контролювати свою дiяльнiсть; 

− самовиховання та саморозвиток       як результат самоосвiти. 

 

  

ДОСЛIДЖЕННЯ: 

 

 -викладач- 
 

- рiвень творчого потенцiалу; 

-рiвень креативностi педагогiв (оригiнальнiсть, уява, почуття гумору, творче 

мислення, творче вiдношення до професiї); 

-найактуальнiшi обмеження педагогiв; 

-приорiтетнi фактори мотивацiї  педагогiчної дiяльностi; 

-фактори, якi стимулюють або перешкоджають розвитку, саморозвитку 

викладачів; 

- особистiснi якостi   та     професiйне становлення (самовиховання); 

- рiвень  

  а) готовності  викладача до роботи по самоосвіті учнів; 

 б)органiзацiї викладачем самоосвiтньої дiяльностi учнiв.                                                    

 
 



 
  - у ч е н ь – 

 
-сформованiсть самоосвiтньої        компетентностi; 

- рiвень сформованостi iнтелектуальних вмiнь та навичок; 

-сформованiсть самооцiнки учiння; 

-визначення психолого-педагогічних особливостей учнів; 

-рівень саморегуляції під час  організації самоосвітньої діяльності. 

  
 

  
 



РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

 
1. Розробка єдиного плану  проведення монiторингу з основних предметiв. 

 

2. Нормативне забезпечення переведення iснуючої системи управлiння на 

управлiння якостi освiти. 

 

3. Розробка моделей  вiдслiдкування  якостi освiти визначених предметiв. 

 

4. Розробка  iнструментарiю для перевiрки пiдготовки  учнiв з базових  

предметiв. 

 

5. Пiдготовка дiагностичного матерiалу. 

 

6. Розробка технологiї проведення предметного монiторингу. 

 

7. Розробка технологiї обробки його результатiв. 

 

8. Узгодження плана - графiка проведення вiдслiдкування. 

 

9. 9.Органiзацiя постiйно дiючих семiнарiв, тренiнгiв з педагогiчними 

працiвниками з проблем монiторингу.      

 

10. Розробка методичних  рекомендацiй щодо  монiторингових дослiджень. 

 

11. Розробка методичних рекомендацiй з питань управлiння процесом  

вiдслiдкування . 

 

12. Узагальнення монiторингового досвiду. 
 

 

 



ВIДСЛIДКУВАННЯ РIВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ учнів  
 

В ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» 

                                     на  2020 - 2021 н. р. 

 

 
 

ОБ'ЄКТ 

МОНIТОРИНГУ                                    Я К I С Т Ь   О С В I Т И  

 

 

 

  
РIВНI ОЦIНЮВАННЯ 

 
− дiагностичне оцiнювання на початок  навчального року (нульове) 

 

− тематичне оцiнювання (одна тема, промiжне ) 

 

− пiдсумкове оцiнювання на кiнець навчального року 

 

 

№ 

п/п 

             Термiн 

 

Змiстовнi 

етапи 

вiдслiдкування 

 

Вересень, 

жовтень 

Листопад, грудень  Травень 

 

I. 

 

Контролюючий 

Проведення дiаг- 

ностичного оцi-

нювання (за 

єдиним текстом) 

Проведення 

тематичного 

оцiнювання (згiдно  

з графiком ВК) 

Проведення пiд- 

сумкового 

оцiнювання (за 

єдиним текстом) 

 

 

II. 

 

Оцiночно- 

результатив-

ний 

Поелементний  

аналiз  виконання 

завдань. 

Поелементний 

аналiз. 

Порiвняльнi данi 

(дiагностичне, 

тематичне). 

Поелементний 

аналiз. 

Виявлення 

динамiки  iндивi- 

дуальних 

досягнень учнiв i 

викладачів. 

 

 

 

III. 

 

 

Корекцiйно- 

аналiтичний 

Iндивiдуально-

розвивальнi 

програми учнiв. 

Корекцiйно-тех- 

нологiчна карта 

викладачів. 

Корекцiя програм 

учнiв, корекцiйно-

технологiчних  

карт викладача. 

Корекцiя програм 

щодо  удоскона-

лення самоосвiти, 

саморозвитку 

учнiв, викладачів. 



 

 

 

IV. 

 

 

Управлiнський 

Планування удос-

коналення дiяль-

ностi закладу 

щодо  пiдвищення 

рiвня м/о та 

творчих груп.  

Обговорення 

результатiв на 

засiданнях м\о,  

нарадах адмiнi- 

страцiї (корекцiя, 

заходи, прогнози) 

 

Вироблення про- 

гностичної 

iнформацiї та 

викорис- 

тання  її у педаго- 

гiчному процесi. 

                                                           
                                                                                                    

 
 

СТУПIНЬ    НАВЧЕНОСТI 

 
 

                                                     АХ + БУ + СZ 

                СНУ     =       ------------------------------- 

                                                   п  * p 
 

 

А = 1          Х - кiлькiсть на 10 -12 б. ( IV р. )          п - кiлькiсть учнiв  

Б = 0,64     У - кiлькiсть на 7-9 б. ( III р.)                р - кiлькiсть предм. 

С= 0,36      Z - кiлькiсть на 4-6 ( II р.)                 

 

  0   -  44 %  - критичний 

45   -  49 %  - низький 

50  -  74 %  - допустимий 

75 i вище    - оптимальний 

 

 

 
 

 

  



 

СИСТЕМАТИЗАЦIЯ  ПСИХОМЕТРИЧНОЇ  IНФОРМАЦIЇ  ПРО  РIВЕНЬ  РОЗВИТКУ  УЧНIВ 

 

 

                                        Т е м п о в i       

                                      п о к а з н и к и 

 М а т е м а т  и к а 

 

П. I. 

учня 

Темп 

читання 

Темп 

рахуван-

ня 

Темп 

письма 

Рiвень 

 IQ 

КЗНI СРК СНУ МУ  МЯН ВРМ БР 

1. 

2. 

3. 

 

           

 

Розшифровка: 

 

IQ       - рiвень iнтелекту 

КЗНI  - коефiцiєнт засвоєння навчальної iнформацiї 

СРК   - середнiй рiвень компетентностi 

СНУ  - ступiнь навченостi учнiв 

МУ    - монiторинг успiшностi 

МЯН - монiторинг якостi навченостi ( III - IV рiвнi) 

ВРМ - вiдсоток розкритого матерiалу 

БР    - бал  розходження 

 

 

 

 



 

РIВЕНЬ   ВИХОВАНОСТI 

учнiв  _______  групи 

 
 

№ 

п/п 

 

П.I. 

учня 

               Риси характеру, їх оцiнка      

___________________________________ 

  1     2     3      4     5     6     7      8    9     10 

 Загальний 

рiвень 

вихованостi  

(сума оцiнок) 

  

 

           

 

I.  Цiнностi, що реалiзуються у процесi життєвої дiяльностi: 

1) гуманнiсть; 

2) ввiчливiсть (чемнiсть); 

3) духовнiсть; 

4) працьовитiсть (стараннiсть); 

5) ощадливiсть; 

6) чеснiсть; 

7) доброзичливiсть; 

8) дисциплiнованiсть; 

9) вiдвертiсть; 

10) чуйнiсть 

 

II. Система оцiнювання: 5 - якiсть проявляється; 4 - якiсть бiльше 

проявляється, нiж не проявляється; 3 - якiсть менше проявляється, 

нiж не проявляється; 2 - якiсть не проявляється. 

 

III.  

                                                                          Е 1 + Е 2 + ... Е Х  

         Рiвень вихованостi групи      (РВ) =  ------------------------ 

                                                                                    п 

 

         де   Е   -   арифметична сума оцiнок; 

               п    -    кiлькiсть учнiв в групi 

 

Р i в н i: 

  

47 - 50 - дуже високий                                      26 - 35 - середнiй 

36 - 46 - достатньо високий                             20 - 25 - низький 
 

 

 
 

 


