
Аналіз результатів здійснення моніторингових досліджень 

У 2016/2017  навчальному році моніторингова діяльність вчителів та адміністрації здійснювалася на виконання 

Національної  стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 

25.06.2013 № 344/2013, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1283 «Про затвердження Порядку 

проведення моніторингу та оцінки якості освіти», обласної  програми  розвитку освіти «Новий освітній простір 

Харківщини» на 2014-2018 роки,наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 

09.07.2014 № 331 «Про проведення моніторингових досліджень якості освіти у 2014/2015-2016/2017 навчальних 

роках»,  відповідно до плану роботи ліцею на 2016/2017 навчальний рік,  з метою підвищення якості загальної 

середньої освіти, оцінювання її результативності, визначення ефективності управлінських рішень, вивчення умов, що 

впливають на результативність діяльності. Заклад брав участь у моніторингових дослідженнях державного, 

регіонального  та районного рівнів: моніторинг якості поглибленого та профільного навчання (КВНЗ «ХАНО»), 

моніторингове дослідження якості навчальної літератури для учнів 9-х класів (відділ освіти Нововодолазької РДА. 

Відповідно до програми моніторингових досліджень протягом року проведені  моніторингові дослідження якості 

освіти  за напрямами:  

- управлінська діяльність; 

- організація навчально-виховного процесу; 

- організація методичної  роботи; 

- результативність навчально-виховного процесу. 

У рамках моніторингу за напрямом «Управлінська діяльність»  протягом  вересня-жовтня 2016 року проведено 

моніторинг якості кадрового складу педагогічного колективу; моніторинг мережі навчального закладу та матеріально-

технічного забезпечення  закладу. З листопада 2016 року по березень 2017 року здійснювався моніторинг  фахової 

майстерності вчителів, які атестуються. Одним з інструментаріїв  цього моніторингу були кваліметричні моделі оцінки 

якості навчально-виховного процесу та комплексної оцінки і самооцінки уроку. 
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Тиндик Олена  
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Результати моніторингу були враховані під час складання характеристик до атестаційних листів. 

У рамках моніторингу за напрямом «Організація навчально-виховного процесу» здійснювався моніторинг якості 

навчально-виховного процесу з української мови і літератури (протягом року), 

 

Результат оцінки якості НВП з української мови –  достатній рівень (0,74) 

З математики у 5-6 класах (лютий 2017 року),  
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Оцінка якості навчально-виховного процесу  з української мови у 2016/2017 навчальному році



 

Результат оцінки якості НВП з математики  – достатній рівень (0,73) 

З біології (листопад 2016 року), 

 

Результат оцінки якості НВП з біології  – високий  рівень (0,90) 

 

 з іноземної мови (англійської) 1-11 класи (листопад 2016 року),  
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Оцінка якості навчально-виховного процесу  з математики
у 2016/2017 навчальному році
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Результат оцінки якості НВП з англійської мови  -  достатній  рівень (0,69) 

З  російської мови в 1-4 класах (грудень 2016 року),  

 

Результат оцінки якості НВП з російської мови у 1-4х класах  – достатній  рівень (0,70) 

 

З трудового навчання 1-4 класи (січень 2017 року),   
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Оцінка якості навчально-виховного процесу  з англійської мови 
у 2016/2017 навчальному році
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Оцінка якості навчально-виховного процесу  з російської мови у 1-4-х класах
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Результат оцінки якості НВП з трудового навчання у 1-4х класах  – достатній  рівень (0,74) 

З мистецтва і образотворчого мистецтва (березень 2017 року), 

 

Результат оцінки якості НВП з образотворчого мистецтва і мистецтва   – достатній  рівень (0,73) 

У рамках моніторингу за напрямом «Організація методичної  роботи» здійснено моніторинг  діяльності 

методичного об’єднання вчителів початкових класів. За результатами моніторингу діяльність методичного об’єднання 
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Оцінка якості навчально-виховного процесу  з трудового навчання у 1-4-х класах
у 2016/2017 навчальному році
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оцінена на достатньому рівні, вказано на неналежний рівень роботи щодо створення банків даних,  методичного 

супроводу інноваційної діяльності та поверхневий аналіз результативності роботи.  

 

У  рамках моніторингу за напрямом «Результативність навчально-виховного процесу» здійснювався моніторинг 

навчальних досягнень за І семестр, за рік;  результатів  участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних 

предметів,  МАН, турнірах;  результатів ДПА,  ЗНО. Результати моніторингу  відображені  в аналізі роботи ліцею за 

2016/2017  навчальний рік. 

Питання  впровадження моніторингу в роботу вчителів розглядалося на засіданнях МО; поновлено 

інструментарій моніторингових досліджень; вивчався досвід проведення моніторингових досліджень, висвітлений у 

педагогічній пресі.  

0,15

0,24
0,20

0,11

0,70

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1. Нормативно-правове та 
інформаційне забезпечення 

методичної роботи

2. Організаційне забезпечення 
методичної роботи

3. Здійснення методичної роботи 4. Експертно-аналітична 
діяльність

Загальна оцінка в частках 
одиниці

Оцінка діяльності методичного об'єднання вчителів початкових класів
2016/2017 навчальний рік


