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Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів 

 

Відповідно до Указу Президента України від 20.03.2008 №244/2008 

«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», постанов 

Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1095 «Деякі питання 

запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти» (зі змінами), від 31.12.2005 №1312 «Про невідкладні заходи щодо 

запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти» (зі змінами) та розпорядження від 16.10.2008 №1352-р «Про 

затвердження комплексного плану заходів з розвитку освіти в Україні на 

період до 2011 року», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012–2021 роки та наказів Головного управління освіти і науки  Черкаської 

облдержадміністрації від 30.10.2012 №577 «Про комплексну перевірку 

роботи відділу освіти Драбівської райдержадміністрації та підпорядкованих 

йому навчальних закладів», від 12.11.2012 №593«Про комплексну перевірку 

роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації та 

підпорядкованих йому навчальних закладів», від 21.01.2013 №01-03/06 «Про 

організаційні заходи щодо проведення моніторингового дослідження рівня 

навчальних досягнень учнів 11, 9, 4-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів Городищенського та Чорнобаївського районів», комплексного 

програмно-цільового проекту «Основні напрями моніторингових досліджень 

у системі загальної середньої освіти Черкаської області» на 2011 – 2014 рр. та 

інших нормативних документів, у яких визначаються основні напрями 

створення системи моніторингу якості освіти, протягом 2012-2013 

навчального року лабораторією-центром зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти Черкаського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних працівників проведено регіональні 

моніторингові дослідження, до яких залучено більше 4-х тисяч учнів 

чотирьох районів. 

Відповідно до п. 4 Положення про золоту медаль «За високі досягнення 

у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584 зі 

Змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 03.05.2012 № 528, та наказу Департаменту освіти і науки 

Черкаської облдержадміністрації від 17.04.2013 № 148 «Про проведення 

контрольних робіт для випускників загальноосвітніх навчальних закладів – 

претендентів на нагородження Золотими або Срібними медалями» 24, 25 

квітня 2013 року були проведені контрольні роботи з української мови, 

математики та історії України для випускників загальноосвітніх навчальних 



закладів-претендентів на нагородження Золотими або Срібними медалями 

семи районів та міст області, а саме: міст Золотоноша, Канів, Золотоніського, 

Жашківського, Звенигородського, Кам’янського, Шполянського районів (див. 

таблицю 1). 

Таблиця 1 
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Городищенський 19-21.02.2013 127 131 251 178 101 81 869 

Чорнобаївський 19-21.02. 2013 175 154 313 253 133 122 1150 

Катеринопільський 13-15.11.2012 90 87 234 141 80 51 683 

Драбівський 13-15.11.2012 107 108 337 275 127 148 1102 

м. Канів 24, 25.04.2013    24 16 7 47 

Шполянський 24, 25.04.2013    52 32 20 107 

Жашківський 24, 25.04.2013    38 24 14 76 

Кам’янський 24, 25.04.2013    36 15 22 73 

Золотоніський 24, 25.04.2013    23 10 13 46 

м.Золотоноша 24, 25.04.2013    26 14 12 52 

Звенигородський 24, 25.04.2013    35 16 19 70 

Усього  499 480 1135 1081 568 509 4272 

 

Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів 11-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів області з української мови, 

математики та історії України проведено з метою здійснення систематичного 

контролю за якістю навчальних досягнень учнів, підвищення рівня знань, 

умінь і навичок учнів із навчальних дисциплін та рівня ефективності 

викладання предметів. Поставлені цілі й завдання виконано повністю. 

Розроблено інструментарій моніторингового дослідження; проведено 

перевірку його надійності і валідності.  

Результати дослідження дають підстави для таких висновків:  



1. Одинадцятикласники засвоїли програмовий матеріал переважно на 

достатньому рівні (див. таблицю 2). 

 

Таблиця 2 

 

Р
ів

н
і 

н
а
в

ч
а
л

ь
н

и
х
 

п
р

о
г
р

а
м

 

11 клас 

Математика Українська мова Історія України 
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Стандарт 

Академічний 19,8 29,7 23,8 26,7 
5,2 24,1 48,3 22,4 6,2 23,1 61,5 9,2 

Профіль 0,8 16,7 52,5 30 0 12,5 87,5 0 

Стандарт 

Академічний 14,49 35,51 28,3 21,74 
2,8 29,6 39,9 27,7 0 19,8 71,7 8,5 

Профіль 0 21,3 50,8 27,9 12,5 50 31,3 6,25 

Стандарт 

Академічний 
2 53 38 7 2,9 34,4 48 12,7 2 56,1 35,8 6,1 

Стандарт 

Академічний 
7,5 62,5 21,3 8,8 5,7 24,7 39,7 30,5 10,5 57,9 26,3 5,3 

П
р

ет
ен

д
ен

т
и

 н
а
 н

а
г
о
р

о
д

ж
ен

н
я

 

З
о
л

о
т
и

м
и

 а
б
о
 С

р
іб

н
и

м
и

 

м
ед

а
л

я
м

и
 

3,1 3,1 21,9 71,9 
0 

0 76,9 23,1 
0 

46,2 38,4 15,4 

0 0 14,3 85,7 
0 

5,7 77,1 17,1 
0 

33,3 66,7 0 

0 6,3 37,5 56,2 
0 

8,3 50 41,6 
0 

31,6 57,9 10,5 

0 18,7 37,5 43,8 
0 

8,7 73,9 17,4 
0 

18,2 63,6 18,2 

0 33,3 46,7 20 
0 

10,5 73,7 15,8 
0 

14,3 64,3 21,4 

0 50 20 30 
0 

11,1 61,1 27,8 
0 

0 42,9 57,1 

0 54,2 33,3 12,5 
0 

11,5 63,5 25 
0 

0 35 65 

 

2. Більшість учнів навчальних закладів підтвердила результати 

внутрішньошкільного оцінювання.  

Моніторингові дослідження виявили певні труднощі у виконанні тестів 

учнями. Тому з метою усунення недоліків необхідно вчителям математики: 

 передбачити час на ґрунтовніше вивчення таких навчальних тем: 

«Показникова та логарифмічна функції. Логарифмічні рівняння», 



«Тригонометричні рівняння», «Первісна та інтеграл», «Похідна та її 

застосування»; 

 посилити увагу до формування в учнів навичок: 

 виконання дій із дійсними числами; 

 розв’язування текстових задач зі стереометрії; 

 розв’язування тригонометричних, показникових, логарифмічних 

рівнянь та нерівностей; 

 знаходження значень логарифмічних виразів та виразів із коренями; 

 обчислення інтегралів; 

 спрощення виразів із застосуванням формул скороченого множення; 

 на уроках більше уваги приділяти формуванню в учнів навичок роботи 

з текстовими задачами, а саме логічному обґрунтуванню етапів розв’язання; 

 застосовувати дослідницько-пошукові, творчі завдання для активізації 

роботи учнів щодо формування навичок логічного мислення.  

Із метою усунення виявлених проблем пропонуємо вчителям 

математики під час підготовки майбутніх випускників користуватися такими 

посібниками:  

1. Мерзляк А. Г. Тригонометрія: Вчимося розв’язувати задачі / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. – К.: Генеза, 

2008. – 352 с.: іл. 

2. Капіносов А. М. Математика: Посібник для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання / А. М. Капіносов, Г. І. Білоусова, 

А. Я. Гап’юк, С. В. Мартинюк, Л. І. Олійник, П. І. Ульшин, О. Й. Чиж; за 

ред. проф. В. В. Корольського – 4-е вид., переробл. і доповн. – Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2013. – 416 с.   

3. Нелін Є. П. Математика: комплексна підготовка до зовнішнього 

незалежного оцінювання / Є. П. Нелін, О. М. Роганін. – Х.: Гімназія, 2010. – 

288 с.: іл. 

З української мови найскладнішими для учнів видалися завдання з 

розділів: «Фонетика», «Орфографія», «Пунктуація» та «Синтаксис». 

Вчителям необхідно звернути увагу на формування в одинадцятикласників 

змістовних ліній предметної (комунікативної) компетентності з української 

мови, зокрема:  

 мовна лінія (системні знання про мову як засіб вираження думок і 

почуттів людини та формування мовних умінь і навичок); 

 діяльнісна лінія (співставляти вміння та навички, стратегії, що 

визначають мовленнєву діяльність). 



Завдання на вимірювання рівня розвитку комунікативної компетентності 

підтвердили невідповідність конкретних здатностей, сформованих у 

випускників, програмовим вимогам, суть яких полягає в наступному: 

 розпізнавання вивчених орфограм; знаходження й виправлення 

орфографічних помилок на вивчені правила (правильно писати слова з 

м’яким знаком, подвоєними літерами та за умов спрощення у групах 

приголосних і чергування звуків, вживати велику літеру; пояснювати 

значення фразеологізмів та добирати до них синоніми, антоніми; аналізувати 

правильність відображення фонетичного запису слів); 

 знаходження і виправлення орфоепічних і лексичних помилок на 

вивчені правила; 

 обґрунтування вживання розділових знаків за допомогою вивчених 

правил; правильній постановці розділових знаків у реченні при ускладненні; 

 розуміння структури речення та встановлення відповідності між 

реченнями та їх видами. 

У зв’язку з виникненням утруднень під час  виконання учнями таких 

завдань, учителям варто систематично використовувати орфографічні 

тренажери на зазначені вище правила. З метою поглиблення навичок 

постановки розділових знаків при ускладненні речень учням необхідно 

пропонувати творчі завдання на поширення речень відокремленими 

конструкціями та вставним словом чи реченням за вказаною ознакою. 

Особливу увагу слід зосередити на дидактичних можливостях методу вправ 

(вправи без інструкцій (на «відкриття правил»), варіанти вправ із елементами 

програмування, вправи, що вимагають добору або перестановки, утворення 

слів і речень за схемами, алгоритмами, добирання прикладів із художньої, 

публіцистичної, науково-популярної літератури за запропонованою 

орфограмою чи пунктограмою, вправи на артикулювання звуків, 

деформована вимова яких спричиняє появу орфографічних помилок тощо). 

Вчителям варто опрацювати варіанти навчання учнів застосовувати на 

практиці здобуті знання, формувати навички самоконтролю, орфографічної 

та пунктуаційної пильності, що допоможе подолати головні причини 

існування орфографічних і пунктуаційних помилок в учнівських роботах. 

Пропонуємо до використання збірник Авраменко О. М., Блажко М. Б. 

Українська мова і література: Довідник. Завдання в тестовій формі. І. – 2-е 

видання, виправл., доповн.,  К,: Грамота, 2012. – 560 с. 

Спостерігається певна закономірність у недостатній сформованості в 

учнів знань, умінь і навичок із історії України, що впливає на формування 

відповідних компетентностей. Серед завдань високого рівня важкими для 



одинадцятикласників виявилися ті, в яких учні мали впізнати за описом 

історичного діяча і встановити відповідність між поняттям і його 

характеристикою та співвіднести подію з її описом. Тому вчителям варто 

звернути більше уваги на вивчення учнями фактичного матеріалу, роботі з 

понятійним апаратом, аналізу життєдіяльності історичних діячів. 

Актуальною залишається проблема щодо формування в учнів окремих 

складників хронологічної компетентності – вміння працювати з історичними 

подіями у часі, визначати наслідки події, та аксіологічної, зокрема вміння 

аналізувати, виділяти головне, співставляти тощо. 

На допомогу вчителям історії пропонуємо посібники:  

1. Історія України [Навчальний посібник] / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, 

В. С. Власов. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 

566 с.  

2. Власов B. C., Кульчицький С. В. Історія України: комплексне 

видання. – К.: Буква ЛТД, 2012. – 336 с. 

3. Історія України в опорних таблицях / За заг. ред. Поліщук Ю. М. / 

Поліщук Ю. М.,  Іващенко О. М. – К.: Генеза, 1999. – 134 с.  

4. Білоцерківський В. Я. Історія України [Навчальний посібник] / 

В. Білоцерківський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 c. 

5. http://history.franko.lviv.ua/dovidnyk.htm – електронні довідники з 

історії України.  

Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів 9-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів області з предметів 

природничо-математичного циклу показало, що дев’ятикласники засвоїли 

навчальний матеріал на середньому рівні. У більшості шкіл знання учнів 

оцінюються вчителями об’єктивно, тому і оцінка за моніторинг відповідає 

шкільному оцінюванню (див. таблицю 3).  

 

Таблиця 3 

Райони 
Оцінка за 

моніторинг 

Річна/ 

семестрова 

оцінка 

Рівні 

Початковий Середній Достатній Високий 

1 5,1 6,8 16,3 62,7 20,6 0,4 

2 5,3 6,6 15,1 59,9 24,0 0,9 

3 7,3 6,5 2,8 32,3 50,6 14,3 

4 6,9 6,5 6,1 35,1 44,4 14,4 

 

http://history.franko.lviv.ua/dovidnyk.htm


Аналіз результатів виконання інтегрованого тесту виявив, що переважна 

більшість учнів найкраще виконала завдання з математики. Найменше балів 

дев’ятикласники набрали з хімії (див. діаграму 1). 
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За результатами дослідження встановлено, що у дев’ятикласників на 

середньому рівні сформовано вміння працювати із завданнями прикладного 

характеру за зразком завдань міжнародних порівняльних моніторингових 

досліджень. Успішно впоралися учні із завданнями на відтворення знань, а 

найскладнішими виявилися завдання, що потребували застосовування 

теоретичних знань у практичній діяльності, порівняння та класифікацію 

об'єктів, на розуміння природи як цілісної системи. Утруднення в учнів 

виникали в завданнях із математики на розв’язування квадратичних 

нерівностей; із фізики – на розрахунок електричного кола з визначенням 

параметрів та завдання на установлення відповідності між основними 

носіями заряду і середовищем; із хімії – на визначення слабких електролітів 

та завдання високого рівня складності на встановлення відповідності між 

видом оборотного хімічного процесу і зміщенням хімічної рівноваги, на 

складання електронного балансу окисно-відновної реакції, обчислення 

загальної суми коефіцієнтів; із біології – на застосування знань щодо 

профілактики захворювань органів дихання та про побудову тонкого 

кишківника; з географії – на відтворення знань із розділу «Населення 

України», в якому вивчається тема «Кількість розміщення і густота 



населення, його вікова та статева структура», де розглядаються поняття 

внутрішньої і зовнішньої міграції та механічний рух міграції.  

Корисними для вчителів під час викладання природничо-математичних 

дисциплін будуть запропоновані нижче посібники. 

Із математики: 

1. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра, 9 

(підручник).  Гімназія, 2009 

2.  Возняк Г. М., Литвиненко Г. М., Мальований Ю. І. Алгебра, 9 

(підручник).  Навчальна книга – Богдан, 2009 

3.  Кравчук В. Р., Підручна М.В., Янченко Г.М. Алгебра, 9 

(підручник).  Підручники і посібники, 2009 

4. Бевз Г.П., Бевз В. Г. Алгебра (підручник).  Зодіак – ЕКО, 

ВД «Освіта», 2009, 2011 

5. Роганін О. М., Каплун О. І. Математика: Практичний довідник. – 

Харків: ФОП Співак Т. К., 2009 

Із фізики: 

1. Ляшенко Я .О. Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання 

[Текст]: навч. посіб.: у 2-х ч. Ч.1. Механіка. Термодинаміка. Електростатика / 

Я. О. Ляшенко, О. В. Хоменко.  Суми: СумДУ, 2013.  224 с.  

2. Боровий М. О. 100 конкурсних задач із фізики: Довід. для учнів 

серед. шкіл та абітурієнтів вузів / М. О.Боровий, І. В. Островський, 

С. М. Пастушенко– К.: Діал, 2001.– 103 с. 

3. Гельфгат И. М., Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А .1001 задача по 

физике с ответами, указаниями, решениями / И. М.Гельфгат, 

Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик – 4-е изд., стереотип. – Х.: Гимназия, 1998.– 

351с. 

4. Гончаренко С. У. Фізика: Методи розв‘язування 

задач / С. У. Гончаренко – 2-е вид. – К.: Либідь, 1996.– 128 с. 

Із біології: 

1. Барна І. В. Біологія. Задачі та розв’язки: Навчальний посібник / 

І. В. Барна, М. М. Барна, Л. С. Барна.  5-те вид. – Тернопіль: Мандрівець, 

2008. – 384 с. 

2. Барна І. В. Біологія. Методика розв’язування задач: Навчальний 

посібник / І. В. Барна. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 216 с. 

3. Барна І. В. Біологія: Комплексна підготовка до зовнішнього 

незалежного оцінювання / І. В. Барна. – Тернопіль: Підручники і посібники, 

2013. – 512 с. 

4. Барна І. В. Біологія: Тестові завдання для підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання / І. В. Барна. – Тернопіль: Підручники і посібники, 

2013. – 416 с. 



5. Соболь В. І. Біологія. Довідник + тести. Повний повторювальний 

курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. / Валерій Соболь. 

– Кам’янець-Подільський; ФОП Сисин О. В., 2010. – 706 с. 

Із хімії: 

1. Березан О. Хімія Тестові завдання для підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. – 304 с. 

2. Березан О. Органічна хімія: Довідник-посібник. – Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2012. – 208 с. 

3. Березан О. В. Органічна хімія: Посібник для вчителів хімії та учнів 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, слухачів і викладачів підготовчих 

відділень вузів / Березан О. В. – К.: Абрис, 2000. – 304 с. 

4. Грабовий А. К. Методика розв’язування розрахункових задач з хімії 

– Черкаси: Відлуння-Плюс, 2004. – 214 с. 

5. Григорович О. В. Зовнішнє оцінювання. Хімія. Комплексна 

підготовка / О. В. Григорович, О. Ю. Мацаков. – Х.: Веста, 2010. – 272 с. 

6. Неділько С. А., Попель П. П. Загальна й неорганічна хімія: задачі та 

вправи: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – 400 с. 

7. Толмачова В. С, Ковтун О. М., Дубовик О. А., Фіцайло С. С. 

Номенклатура органічних сполук: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2011. – 12 с. 

8. Ярошенко О. Г., Новицька В. І. Завдання і вправи з хімії: Навчальний 

посібник. Вид. 5-е., виправлене й доповнене з прикладами розв’язків задач. 

К.: Станіца-Київ, 2003. – 234 с. 

Із географії 

1. Гілецький Й. Р. Фізична географія: навчальні матеріали / 

Й. Р. Гілецький. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 360 с. 

2. Гілецький Й. Р. Фізична географія: збірник тестів / Й. Р. Гілецький. – 

Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 368 с.: іл. 

Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень в учнів 4-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів області показало, що 

сформованість компетенцій із читання та природничо-математичних 

дисциплін у четвертокласників відповідає достатньому та високому рівням 

(див. таблицю 4). 
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1 0,71 2,5 10,7 9,0 1,3 18,2 47,4 33,1 

2 0,8 8,7 59,8 30,7 1,5 25,2 45,8 27,5 

3 1,1 11,2 41,6 46,1 0 17,3 49,4 33,3 

4 5,6 17,8 49,5 27,1 0 23,9 42,9 32,9 

 

Різниця результатів тестування та семестрового оцінювання рівня знань 

учнів 4-х класів із читання та інтегрованого тесту всіх районів коливається 

переважно у межах статистичної похибки.  

Проаналізувавши результати виконання учнями тестових завдань із 

читання, було зроблено такі висновки: 

 не викликали особливих утруднень завдання початкового та 

середнього рівнів, спрямовані на перевірку розуміння учнями змісту 

прочитаного тексту, володіння літературознавчими поняттями на 

елементарному рівні, здатності запам’ятовувати послідовність подій; 

 складним виявилося завдання на вміння узагальнювати зміст 

прочитаного і визначати головну думку тексту;  

 виконання введених до тексту завдань достатнього рівня на вимір 

мовних знань та вмінь (добір синонімів до запропонованих слів, знаходження 

звертання у реченнях) також викликало утруднення у четвертокласників; 

 найскладнішими видалися для учнів тестові завдання відкритого 

типу високого рівня, виконання яких передбачало побудову речень, зв’язних 

коротких висловлювань, обґрунтованих міркувань, конструювання власної 

думки за допомогою різних мовних засобів. Учням занадто складно дати 

аргументовану відповідь за змістом тексту та інтерпретувати його на життєву 

ситуацію, оцінити риси характеру героя тощо. 

Отже, вчителям початкових класів необхідно творчо осмислити і 

реалізувати обґрунтовані сучасною лінгводидактикою різні підходи до 

навчання орфографії і пунктуації (вироблення навичок на основі засвоєння 



теорії граматики і синтаксису; принцип диференційованого підходу до 

засвоєння орфограм і пунктограм, роль списування, зв’язок у навчанні 

пунктуації з розвитком мовлення і мислення, з виробленням навичок 

виразного читання тощо). 

Результати дослідження рівня сформованості предметних компетенцій 

учнів 4-х класів із предметів природного-математичного циклу дають 

підстави для таких висновків:  

 учні успішно виконали завдання на відтворення знань як із 

природознавства, так і з математики; 

 найкраще четвертокласники виконали завдання з математики на 

знаходження невідомого множника і розв’язали задачу на зведення до 

одиниці; 

 найбільше труднощів виникло в учнів під час розв’язання задач на 

рух і знаходження площі, частини від числа та завдання високого рівня з 

логічним навантаженням; 

 із природознавства учні найкраще засвоїли теми «Сонячна система» 

та «Земля – планета сонячної системи», найгірше – «Материки і океани». 

Цікаві завдання на розвиток мисленнєвої діяльності учнів початкових 

класів можна використати з таких посібників:  

1. Корчевська О. П. Навчаємо математики: методика роботи над 

задачами / О. П. Корчевська. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 160 с. 

2. Корчевська О. П. Навчаємо математики. Методика обчислень. 1-4 

класи / О. П. Корчевська. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 160 с. 

3. Олімпіадні завдання з математики для початкових класів / Упорядн. 

Бардакова Ю. Є., Грабовая Г. С., Мінчукова С. І. та ін. – Х.: Вид. група 

«Основа», 2005. – 128 с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання»; Вип. 3 (15)). 

5. Дидактичні та інтелектуальні ігри на уроках читання. 2-4 класи / 

Упоряд. Доміна О. Д. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 124, [4] с. – (Б-ка 

журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 7 (67)). 

6. Творчі завдання для учнів початкових класів. – Х.: Видав. гр. 

«Основа», 2004. – 96 с. – (Серія «Бібліотека журналу „Початкове навчання та 

виховання”»; Вип. 2). 

7. Логіка. Збірник задач. / Укл. М. О. Володарська. – Х.: Торсінг плюс, 

2010. – 256 с. 

8. Гість Ольга, Яцків Олесь. В Країні Міркувань: Посібн. з розвитку 

логічного і творчого мислення для 1-4 кл. – Вид. 4-те. – Львів: Світ, 2008. – 

272 с. + 46 с. вкладки. 



9. Гість О. М. Планета Міркувань: Навч. посіб. з розвитку мислення для 

1 кл. загальноосвітн. навч. закл / О. М. Гість – 2-е вид. – К.: Ін-т сучасн. 

підручн., 2010. – 144 с.: іл. 

10. Гість О. М. Планета Міркувань: Навч. посіб. з розвитку мислення для 

2 кл. загальноосвітн. навч. закл / О. М. Гість – 2-е вид., зі змінами. – К.: Ін-т 

сучасн. підручн., 2008. – 160 с.: іл. 

11. Гість О. М. Планета Міркувань: Навч. посіб. з розвитку мислення для 

3 кл. загальноосвітн. навч. закл / О. М. Гість – 2-е вид., зі змінами. – К.: Ін-т 

сучасн. підручн., 2008. – 160 с.: іл. 

12. Гість О. М. Планета Міркувань: Навч. посіб. з розвитку мислення для 

4 кл. загальноосвітн. навч. закл / О. М. Гість – К.: Ін-т сучасн. підручн., 2009. 

– 192 с.: іл. 

Під час моніторингу було проаналізовано, які фактори впливають на 

рівень навчальних досягнень учнів. На думку керівників навчальних закладів 

і вчителів найсуттєвішою причиною низького рівня навчальних досягнень 

учнів є несистематична підготовка учнів до уроків, відсутність контролю з 

боку батьків і небажання дітей учитися, пропуски занять, низький моральний 

рівень учнів та виникнення конфліктних ситуацій між учнями та вчителями. 

Варто звернути увагу на пропозиції від дітей щодо підвищення рівня 

ефективності навчального процесу, а саме: 

 зробити уроки цікавішими, зрозумілішими та ввести додаткові 

заняття для опрацювання складних тем,  

 вжити заходи щодо покращення взаємин між учителями та учнями; 

 посилити порядок і дисципліну на уроках та вдосконалити взаємне 

спілкування у колективі між учнями та учнями, учнями і вчителями; 

 зменшити об’єм домашніх завдань. 

Розглядалося також питання, чи залежить рівень навчальних досягнень 

від досвіду вчителів. Так, у більшості навчальних закладів, учні яких виявили 

найкращий рівень знань, викладають учителі І та вищої кваліфікаційної 

категорії зі стажем роботи понад 15 років.  

Одним із чинників, які впливають на якість результатів, є й те, що 

викладання здійснюється за навчальними програмами академічного і 

профільного рівнів. 

  

Рекомендації щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів за 

результатами моніторингових досліджень  

1. Продовжити впровадження моніторингу якості освіти на різних 

управлінських рівнях: локальному – міському/районному – регіональному, 



відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти» від 14 грудня 2011 

р. N1283 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 342 (342-2013-п) 

від 29.04.2013) в умовах децентралізації управління освітою, становлення 

громадсько-державної моделі управління системою освіти. 

2. З метою втілення у практику навчальних закладів обласної програми 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 

2015 року продовжити вивчення якості знань учнів з предметів природничо-

математичного циклу, розпочатого моніторинговими дослідженнями у 2012-

2013 н.р. 

3. Компетентно впроваджувати методики використання нових 

інформаційно-комунікаційних технологій у ході моніторингових досліджень. 

4. Шляхом проведення моніторингових досліджень і аналізу 

результатів впливати на підвищення якості системи освіти на рівні 

навчального закладу, району, регіону через відкрите, прозоре громадсько-

державне управління освітою. 

5. В оцінювання якості освіти вводити параметри:  

 умови навчально-виховного процесу; 

 процес навчання і виховання учнів; 

 результати навчальних досягнень учнів;  

 ставлення учасників навчального процесу й громадян до системи 

освіти. 

6. У ході моніторингових досліджень оцінку діяльності вчителя, 

навчального закладу, освітнього регіону тощо розглядати не лише з позиції 

навчальних досягнень учнів, а й у соціально-економічному контексті 

(ДОВдодана освітня вартість). 

7. Під час проведення і аналізу результатів моніторингових досліджень 

включати різних представників громадянського суспільства з метою 

об’єктивності оцінювання якості освіти – учнів, батьків, учителів, 

адміністрації шкіл і районні управління освітою, які повинні робити свій 

внесок у підвищення якості освіти на місцях. 

8. Результати оцінювань не повинні бути інструментом 

адміністративного впливу на вчителів і самої школи. Результати оцінювань 

повинні, перш за все, слугувати внутрішній самооцінці й прийняттю 

управлінських рішень на їх основі, а також бути орієнтиром для створення й 

розповсюдження успішного педагогічного досвіду. 

9. Забезпечити якість освіти через системність, комплексність і 

відкритість показників індикаторів якості на всіх рівнях управління. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/342-2013-%D0%BF


10. Формувати єдність професійної та ціннісної складової управлінської 

діяльності. З цією метою ввести до змісту методичної роботи розгляд питань 

щодо критеріально-рівневого підходу до оцінювання навчальних досягнень 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до державних 

стандартів початкової, основної та старшої школи; розвитку професіоналізму 

управлінської діяльності керівників, що ґрунтується на засадах 

компетентнісного, діяльнісного та моніторингового підходів. 

11. Продовжити практики відділів освіти, навчальних закладів щодо 

розроблення та впровадження коригувальних програм за результатами 

контролю, моніторингових досліджень, а також систематичну перевірку 

якості їх реалізації. 



 


