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Про деякі результати моніторингу якості освіти протягом І семестру 2010-2011 навчального року 

 

На час завершення І семестру 2010-2011 навчального року у школі навчалось 632 учні, 

об’єднаних у 29 класів. Із них - десять 1-4 класів, тринадцять 5-9 класів, шість 10-11 класів. Окрім 

цього, двоє учнів навчаються за індивідуальними програмами. 

Динаміка зміни середнього по школі балу рівнів навчальних досягнень учнів за результатами 

навчання у першому семестрі за 5 останніх періодів наступна: 

 
Як видно із діаграми, педагогічним колективом школи забезпечена стабільність у оцінюванні 

рівнів навчальних досягнень. Деяке збільшення середнього балу у цьому навчальному році у 

порівнянні із аналогічним періодом минулого навчального року пояснюється тим, що, на відміну від 

попереднього періоду, коли значна частина навчального часу була використана не зовсім оптимально 

через незалежні від педагогічного колективу причини – двічі оголошувався карантин у зв’язку із 

складною перед епідемічною ситуацією, у нинішньому навчальному році навчально-виховний 

процес не переривався. Тому можна вважати, що середнє значення рівня навчальних досягнень учнів 

залишається стабільним. Це, в свою чергу, є певним свідченням стабільної роботи учнівсько-

педагогічного колективу школи. 

Рівні навчальних досягнень учнів 2-11 класів учителі оцінили за допомогою 8682 оцінок. 

Кількісний аналіз оцінок рівнів навчальних досягнень учнів відображено на діаграмі. Найбільш 

популярні оцінки достатнього рівня (7–9 балів) – 3623. Далі за популярністю йдуть оцінки високого 

рівня (10–12 балів) – 2902, середнього рівня (4–6 балів) – 2026 та низького рівня (1–3 бали) – 137. 

Звільнені від занять фізкультурою (у тому числі й тимчасово, отримали оцінку «зараховано») – 98. 

Відсутні учні, не атестовані з деяких предметів. 

Динаміка зміни СБ за результатами навчання у І семестрі
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У відношенні індивідуальних навчальних досягнень учнів цікавими будуть наступні факти: 

 47 учнів 2–11 класів (близько 8,3% від загальної кількості учнів) завершили навчальний 

семестр із оцінками лише високого рівня 

 У розрізі класів: 

o 2А клас – 7 учнів; 

o 2Б клас – 7 учнів; 

o 2В клас – 3 учні; 

o 3А клас – 3 учні; 

o 3Б клас – 3 учні; 

o 4А клас – 6 учнів; 

o 4Б клас – 3 учні; 

 Всього по молодшій віковій групі (2-4 класи) – 32 учні. 

o 6А клас – 2 учні; 

o 6В клас – 1 учень; 

o 7Б клас – 1 учень; 

o 8А клас – 2 учні; 

 Всього по середній віковій групі (5-8 класи) – 6 учнів. 

o 9А клас – 1 учень; 

o 10Б клас – 1 учень; 

o 10В клас – 1 учень; 

o 11А клас – 5 учнів; 

o 11В клас – 1 учень; 

 Всього по старшій віковій групі (9-11 класи) – 9 учнів. 

 Найвищий показник середнього балу рівня навчальних досягнень мають: 

o Серед учнів молодшої вікової групи (2-4 класи): 

 Демченко Катерина (2А клас) – 12,00 балів 

 Крівіч Наталія (2А клас) – 12,00 балів 

 Под’ячева Єлизавета (2А клас) – 12,00 балів 

o Серед учнів середньої вікової групи (5-8 класи): 

 Явдошляр Юлія (8А клас) – 11,19 балів 

o Серед учнів старшої вікової групи (9-11 класи): 

 Крещик Сергій (11А клас) – 11,41 балів 

Окрім моніторингу рівня навчальних досягнень, протягом першого семестру 2010–2011 

навчального року проводився також і моніторинг ефективності організації роботи класних 

колективів 1–11 класів.  

Оцінювання рівнів навчальних досягнень
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У молодшій віковій групі найкращі показники ефективності організації роботи класних 

колективів (мінімальне значення суми місць за середнім балом та за рейтинговим місцем) 

продемонстрував 1Б клас (Тищенко Т.Г.) та 4А клас (Скулінець Г.В.) – по 3 пункти.  

У середній віковій групі найкращі показники ефективності організації роботи класних 

колективів (мінімальне значення суми місць за середнім балом та за рейтинговим місцем) 

продемонстрував 5А клас (Дубовик Ю.П.) – 2 пункти. 

У старшій віковій групі найкращі показники ефективності організації роботи класних 

колективів (мінімальне значення суми місць за середнім балом та за рейтинговим місцем) 

продемонстрував 10А клас (Баглай В.Г.) – 2 пункти. 

Інформація із поточним ходом моніторингу розміщувалась в учительській та на 

інформаційному стенді школи. Класним керівникам рекомендовано систематично аналізувати дану 

інформацію та доводити її до відома усіх учасників навчально-виховного процесу, у тому числі й 

батьків під час проведення батьківських зборів у ході єдиних батьківських днів.  

Підведення підсумків моніторингу ефективності організації роботи класних колективів буде 

зроблено на підсумковій педагогічній раді, але вже зараз рекомендуємо проаналізувати свої 

показники протягом 4 місяців 2010-2011 навчального року, визначити слабкі позиції та у тісній 

співпраці із батьківським та учнівським активом вжити заходів щодо ліквідації прогалин. 

Розпочинається ІІ семестр, а тому для учнів нинішніх 7 і 9 класів традиційно стартує комплекс 

заходів по підготовці до свідомого вибору профілю подальшого навчання. Рекомендація для класних 

керівників, учнів та батьків даної вікової групи – посилити індивідуальну відповідальність при 

виконанні комплексу робіт по проведенню ранньої профілізації та визначення профілю для 

подальшого навчання. 

Перед педагогічним колективом школи поставлене завдання забезпечити підготовку учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації, моніторингових робіт на 

час завершення навчального року. Тому потрібно організувати та провести роботу таким чином, щоб 

максимально ефективно скористатись усіма доступними можливостями щодо підвищення якості 

освіти: уроками, заняттями міжкласних факультативів, індивідуальними тематичними 

консультаціями, заняттями в Солонянському освітньому окрузі. 

 


