
Моніторингові відстеження в опорній школі -  

комунальний заклад освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області» 

 

Нормативні документи з питання 

проведення моніторингових відстежень: 

 Конституція України; 

 Закони України «Про освіту», “Про загальну середню освіту», Національна доктрина 

розвитку освіти, Державні стандарти початкової, базової, повної середньої освіти та інші 

нормативні документи по реформуванню освіти в Україні; 

 Указ Президента України від 18 квітня 2008 р. №244/2008 “Про невідкладні заходи 

щодо функціонування та розвитку освіти в Україні”; 

 Наказ №745 від 21 вересня 2004 р. “Про організаційні заходи щодо запровадження 

зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів”; 

 Наказ № 105 від 18 лютого 2005 р. «Про моніторинг якості початкової освіти”; 

  Наказ №108 від 22 лютого 2005 р. “Про проведення моніторингу стану фізичного, 

психічного й морального здоров’я учнів та інфраструктури навчальних закладів, яка 

забезпечує збереження здоров’я школярів”; 

  Постанова Кабінету Міністрів України “Про невідкладні заходи щодо 

запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. N 1312; 

  Положення про Український центр оцінювання якості освіти;  

  «Про становлення й розвиток системи моніторингу якості освіти в Україні» (За 

результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Моніторингові дослідження 

як інформаційна база в системі управління якістю освіти". ) 

  Наказ №937 від 16.10.2009 р. «Про затвердження нормативно-правових актів щодо 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2010 році»; 

 Наказ №570 від 26.06.2009 р. «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних 

досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 

2010 р.»;  

 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти» 

04.07.2005 р. №1013; 

 Статут школи; 

 Програма розвитку освіти закладу на період 2008-2012 роки; 

 Положення про внутрішній моніторинг у Солонянській середній загальноосвітній 

школі №1 (затверджено рішенням педагогічної ради школи 28.01.2008 року, протокол №3). 



Мета проведення моніторингових відстежень: 

 

1. Визначення результативності навчання та виховання учнів. 

2. Перевірка відповідності змісту освіти сучасним вимогам суспільства. 

3. Визначення ефективності використання ресурсів. 

4. Створення сприятливих умов для виявлення і підготовки здібної та обдарованої молоді. 

5. Виявлення та підтримка творчих педагогів, підняття їх престижу. 

6. Удосконалення педагогічних технологій. 

7. Проведення порівняльного аналізу діяльності класних колективів, учнів та встановлення 

рейтингу. 

8. Удосконалення діяльності навчального закладу, вироблення та коригування 

управлінських рішень. 

9. Планування та прогнозування розвитку навчального закладу, у тому числі й у складі 

Солонянського освітнього округу. 

10. Визначення позитивного іміджу, престижності та конкурентоспроможності навчального 

закладу.  

  

 

Основні завдання  

проведення моніторингових відстежень: 

 

1. Визначення якості навчальних досягнень учнів, рівня їхньої соціалізації. 

2. Сприяння підвищенню якості загальної середньої освіти. 

3. Вивчення зв'язку між успішністю учнів і соціальними умовами їхнього життя, 

результатами роботи педагогів, рівнем соціального захисту, моральними цінностями, 

потребами особистості та держави. 

4. Оцінювання якості кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, 

лабораторного, ресурсного забезпечення навчального закладу. 

5. Створення необхідних умов для творчої діяльності учасників НВП, реалізації 

особистісно орієнтованої системи освіти, адаптованої до рівнів і особливостей розвитку 

учнів. 

6. Впровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій для 

оновлення змісту освіти та форми організації НВП.  

 



План роботи опорної школи  

із питань моніторингу якості освіти 

на 2010-2011 навчальний рік  

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Терміни  

виконання 

Відповідальний 

Підготовчий етап 

1.  Створення творчої групи по організації та 

проведенню моніторингу якості освіти 

До 20 вересня 

2010 року 

Бондар В.А. 

2.  Обговорення стратегічних напрямків роботи. 

Складання плану роботи творчої групи на 2010-

2011 навчальний рік  

Вересень  

2010 року 

Чащіна В.О., 

Бондар О.М. 

3.  Вивчення можливостей участі представників 

органів громадсько-державного управління 

школи у проведенні моніторингових 

відстежень. 

Вересень 2010 

року 

Бондар В.А., 

Олійник Ю.О., 

Верболоз Л.В., 

Скоропад О.О. 

4.  Систематичне відстеження новинок науково-

педагогічної літератури з проблем освоєння 

наявного досвіду 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Чащіна В.О., 

Бондар О.М. 

5.  Розробка моделей, схем, рекомендацій, порад по 

застосуванню на практиці моніторингових 

досліджень; коригування їх у процесі 

використання 

Вересень 

2010 року; далі – 

протягом 2010-

2011 навчального 

року (за 

потребою) 

Чащіна В.О. 

6.  Індивідуальна робота членів творчої групи. 

Вивчення структури і форм типових тестових 

завдань при здійсненні моніторингових 

відстежень 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Члени творчої 

групи 

7.  Розробка та апробація комп’ютерної програми 

для обробки статистичної інформації 

Вересень – 

жовтень 2010 

року 

Бондар О.М. 

8.  Вивчення можливостей застосування 

моніторингових відстежень у роботі 

Солонянського освітнього округу 

Вересень – 

жовтень 2010 

року 

Пушко І.В., 

заступники з НВР 

шкіл 

Солонянського 

освітнього округу 

Практичний етап 

1.  Апробація рекомендацій, розроблених на основі 

теоретичних положень, коректування їх в 

процесі практичного застосування, створення 

власного досвіду з даного питання 

Жовтень 2010 

року – квітень  

2011 року 

Чащіна В.О., 

Бондар О.М. 

2.  Підготовка та апробація матеріалів для 

проведення моніторингових відстежень якості 

освіти 

Вересень, 

листопад, квітень 

Завідуючі 

предметними 

кафедрами 

шкільних 

методичних 

об’єднань 

3.  Проведення моніторингових контрольних робіт 

у 2-11 класах (початковий, проміжний, кінцевий 

етапи).  

Вересень, грудень 

2010 року,  

травень 2011 року 

Чащіна В.О., 

вчителі-

предметники 



№ 

п/п 

Зміст заходів Терміни  

виконання 

Відповідальний 

4.  Проведення моніторингових досліджень із 

інших аспектів навчально-виховного процесу 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Чащіна В.О., 

Бондар О.М. , 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В., 

Колосова І.В. 

5.  Здійснення моніторингових відстежень при 

роботі зі здібними та обдарованими дітьми 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Пушко І.В. 

6.  Здійснення моніторингових відстежень у 

процесі формування профільних класів (9 

класи) та класів із поглибленим вивченням 

окремих предметів (7 класи) 

Січень – червень 

2011 року 

Пушко І.В. 

7.  Обробка результатів моніторингових 

відстежень, підготовка узагальнень 

Вересень, грудень 

2010 року,  

травень 2011 року 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В. 

8.  Оновлення інформації на стенді «Моніторинг 

якості освіти» 

Грудень 2010 

року,  

травень 2011 року 

Чащіна В.О. 

9.  Внесення інформації до контенту 

внутрішкільного сайту щодо здійснення 

моніторингових відстежень 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року  

Бондар О.М. 

10.  Участь членів творчої групи у семінарах, 

конференціях, тренінгах, виставках тощо з 

питань організації та проведення 

моніторингових відстежень. Обмін досвідом. 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Члени творчої 

групи 

Аналітичний етап 

1.  Оформлення довідок за результатами 

моніторингу, вироблення рекомендацій, 

доведення даної інформації до відома усіх 

учасників навчально-виховного процесу 

(вчителі, учні та їх батьки) 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Чащіна В.О. 

2.  Поширення створеного досвіду з питання 

проведення моніторингових досліджень 

Квітень – травень  

2011 року 

Чащіна В.О., 

Бондар О.М. 

3.  Консультування представників адміністрації 

шкіл району щодо впровадження 

моніторингових досліджень, обробки 

інформації, оформлення довідок, вироблення 

рекомендацій різним категоріям учасників 

навчально-виховного процесу 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Чащіна В.О., 

Бондар О.М. 

4.  Презентація власного досвіду (повідомлення 

про даний досвід, його пропаганда) 

До березня 2011 

року 

Чащіна В.О., 

Бондар О.М. 

5.  Підведення підсумків роботи творчої групи за 

2010-2011 навчальний рік, оформлення звітної 

документації.  

Червень 

2011 року 

Чащіна В.О., 

Бондар О.М.  

 


