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Опис моделі Школа-центр моніторингових досліджень 

Харківського ліцею №141  

Метою діяльності навчального закладу – Школа – центр моніторингових 

досліджень визначена організація роботи щодо інформатизації удосконалення 

змісту, форм і методів роботи закладу, виявлення та поширення позитивного й 

успішного досвіду роботи педагогічного колективу, публічного визнання внеску 

ліцею в систему інформатизації освіти, її пріоритетної ролі в розбудові 

інформаційного суспільства України, привернення уваги громадськості, батьків, 

владних структур, залучення широкого кола педагогічної громадськості, 

науковців, керівників освітньої галузі різних рівнів, педагогів-практиків до 

вирішення актуальних проблем у галузі освіти. 

У моделювання органічно вписано процедуру проектування навчально-

виховного процесу на певному рівні: навчального закладу та учня. 

Модель розроблено з метою: 

- сприяти внутрішньому самовизначенню двох груп суб`єктів шкільного 

моніторингу: учнів та педагогів; 

- конкретизувати завдання для ліцею, які містить регіональна програма якості 

освіти; 

- створити умови для підготовки учнів до впровадження моніторингу. 

Моделювання діяльності учня в режимі моніторингу дає змогу: визначити 

функцію, роль, провідний зміст діяльності учня на кожному етапі моніторингу; 

розкрити послідовність особистісно-розвивальної взаємодії педагогів та 

вихованців; урахувати всі структурні компоненти діяльності ліцеїста 

(планування, організацію, аналіз); уявити послідовність дій з метою досягнення 

поставлених мети й завдань; спроектувати динамічність особистісного розвитку 

учня на підставі можливих новоутворень. 

Основні структурні компоненти моделі діяльності учня (Додаток А) дано в 

логічній послідовності. Вони містять процедуру дій на рівні ліцею та учнів. 

Головні завдання визначені за основними напрямками – в організаційній, 

навчально-виховній, науково-методичній і експериментальній діяльності та 
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конкретизовані в Програмі комп’ютеризації та інформатизації Харківського 

ліцею №141 (Додаток Б). 

Для реалізації обраних завдань у програмі на кожному з етапів реалізації 

визначені відповідні цілі, зміст роботи з усіма категоріями учасників 

(педагогічними працівниками, учнями, батьками та громадськістю), сплановано 

та передбачено необхідне організаційно-педагогічне, методичне та інформаційне 

забезпечення. 

Моніторингові дослідження в Харківському ліцеї №141 почалися з 2006-

2007 навчального року, коли директор ліцею та його управлінська команда 

досягли необхідної стабільності. З’явилася потреба в науково-обгрунтованому 

зворотному зв’язку для вироблення подальшої стратегії й тактики (Додаток В), 

оскільки саме моніторинг може дати наступну інформацію для ухвалення 

стратегічного рішення – у якому напрямі розвивати й яку тактику при цьому 

обрати. 

Основою для створення власної моделі було вивчення теоретичних засад 

проведення моніторингових досліджень (Додаток Г). 

Виконуються моніторингові дослідження за такими етапами: 

I етап. Визначення цілей та планування досліджень (визначення мети й 

завдань досліджень; визначення об'єкта дослідження; визначення терміну 

дослідження; визначення координаторів дослідження; вибір критеріїв 

оцінювання; вибір методів дослідження). 

II етап. Розробка інструментарію (розробка тестів, анкет, контрольних 

завдань; підготовка інструктивних матеріалів для координаторів і учасників 

дослідження; вибір методів обробки одержаних результатів дослідження). 

III етап. Проведення дослідження (підготовка учасників, проведення 

інструктажу; основне дослідження). 

IV етап. Збір та обробка результатів 

V етап. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження (узагальнення 

одержаної інформації; виявлення чинників впливу; підготовка рекомендацій 
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щодо корекції та усунення негативних чинників, формування стратегії й тактики 

освітнього процесу. 

 Постійними щорічними етапами роботи на весь період моніторингу є: 

• збирання інформації; 

• перетворення інформації в розроблену форму; 

• прийняття управлінського рішення (виробляються пропозиції та 

рекомендації, які створюють основу для подальшого вдосконалення роботи, 

педагогічного колективу або окремих суб’єктів моніторингових досліджень); 

• контроль за виконанням рішення. 

Сьогодення переконує в динамічності та розмаїтості освітянського 

простору. Це знаходить своє відображення в широкому колі педагогічних 

парадигм, моделей, технологій, методів, які реалізуються нашим ліцеєм на 

практиці. Нами успішно впроваджується освітній моніторинг. 

Моніторингові дослідження в ліцеї охоплюють такі сфери діяльності 

(Додаток Д): 

 

Сфери 
діяльності, 
охоплені 

моніторингом 

Кадрова 
забезпеченість 

навчального 
закладу 

 

Навчально-
виховний 

процес 

 

Психологічна 
служба 

 

Школа 
сприяння 
здоров’ю 

 

Робота 
бібліотеки 

 

Організація 
харчування 
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 Є дослідження, які проводяться упродовж двох-трьох років, є такі, що 

планується продовжувати, а є короткочасні. Протягом навчального року ми 

проводимо внутрішньошкільний і внутрішньокласний контроль якості знань 

учнів. Моніторинг спрямований на вивчення рівня знань учнів: 

• класу із самим з собою впродовж кількох років; 

• одного й того самого класу з окремого предмета впродовж кількох років; 

• в одного вчителя в різних класах; 

• у кількох учителів з одного й того самого предмета в різних класах; 

• у кількох учителів у одного класу, але в різних групах з предметів 

поглибленого циклу; 

• за результатами контрольних робіт, які проводяться безпосередньо 

вчителем, адміністрацією, незалежними експертами; 

• по кожному учневі окремо; 

• у динамічних групах учнів. 

    Це дає можливіть спостерігати за динамікою зростання чи спадання якості 

знань учнів усього ліцею  практично з усіх предметів, порівнювати результати як 

семестрові, так і тематичні й контрольні, що створює позитивне поле для 

об'єктивності в оцінюванні вчителями й батьками. 

    Засобом для графічного представлення моніторингових досліджень 

(економічні розрахунки, побудова діаграм, підготовка документів, що містять 

таблиці, графіки, текст, малюнки) є спеціальна програма, яка входить до складу 

пакету Microsoft Office, Excel.  

Маючи в руках порівняльні таблиці, графіки, діаграми, вчителі жваво 

обговорюють дані на різних зібраннях: у методичних об'єднаннях, творчих, 

динамічних групах. Шукають  шляхи розв'язання проблем на семінарах, 

виходять з пропозиціями щодо форм професійного навчання. Вони, як і учні, 

намагаються досягти вищого показника якості знань, оскільки він 

демонструється для учнів, учителїв, батьків, а це вже рейтинг учителя. Загалом 

очевидно, що всі учасники навчально-виховного процесу зацікавлені в тому, щоб 

крива успіху піднімалася вгору. Також упродовж року в ліцеї проводиться безліч 
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позакласних заходів. Фіксуються всі дані про успіхи й досягнення учнів у 

позашкільному житті. На підставі такої умовно кількісної характеристики 

створюються рейтингові схеми, таблиці, графіки, списки. 

 Стандартом для порівняння є очікувані результати й завдання, орієнтири, 

визначені соціальною політикою країни й відповідно перспективним планом 

навчального закладу. 

    За результатами моніторингу якості знань адміністрація ліцею визначає: 

• реальний стан навчально-виховного процесу за основними показниками та 

динамікою його змін протягом досліджуваного періоду; 

• проблемні питання в роботі педагогічних працівників; 

• рівень знань учнів ліцею, вплив шкідливих чинників, шляхи їх усунення; 

• необхідні управлінські рішення щодо підвищення якості навчально-

виховного процесу. 

 Крім того, результати моніторингу дають підстави для організації 

коригувальної роботи як з учнями, так і з учителями. 

 Наприклад, для учнів організовано консульт-пункти, змінено предмети для 

індивідуальних занять у розділі варіативної складової навчальних планів, 

запропоновано додаткові педагогічні послуги згідно з чинним законодавством. 

 Для педагогічних працівників розроблено проект "Ефективний педагог", 

який передбачає безперервне й систематичне навчання вчителів із урахуванням 

їхніх індивідуальних особливостей, запитів і побажань, що є позитивною 

мотивацією до професійного розвитку,  пошуку та запровадження ефективних 

методик навчання тощо. 

Протягом 2002-2010 рр. реалізується основний організаційно - діяльнісний 

етап програми розвитку навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю, в 

межах якого запроваджена система моніторингу стану здоров’я учасників нав-

чально-виховного процесу, впроваджуються проекти експериментальної роботи. 

Методичною радою ліцею розроблено Положення «Про моніторинг рівня 

навченості учнів» (Додаток Е), яке передбачає планомірне здійснення 

стратегічних і оперативних дій, спрямованих на контроль, оцінку, вдосконалення 
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та забезпечення якості освіти шляхом послідовного відстеження розвитку учнів 

та своєчасного його коригування. 

 Одним із способів підвищення ефективної перевірки знань на всіх етапах 

навчання є впровадження у процес навчання комп`ютерних технологій перевірки 

знань. Творчими групами вчителів ліцею розроблена система стислих 

програмованих завдань з української мови та літератури, економіки, математики, 

хімії, географії, біології, за допомогою яких ми здійснюємо поелементний 

контроль та діагностику знань, умінь і навичок учнів стосовно операцій над 

певним навчальним матеріалом в профільних та допрофільних класах, своєчасно 

коригуємо їх. Це комп`ютерна програма для контролю та корекції знань учнів з 

базових дисциплін (Додаток Є). Вона створена в програмному середовищі Visual 

Basic. За її допомогою можна організувати тестову перевірку знань учнів з будь-

якого предмета. 

 Результати проведення моніторингових досліджень систематично 

оприлюднюються на ліцейському сайті  http://www.lyceum141.edu.kh.ua в розділі 

«Моніторинг освітнього середовища» (Додаток Ж). 

 Одним із прогресивних напрямків ліцею щодо реалізації моделі Школа-

центр моніторингових досліджень є видавнича діяльність учителів (Додаток З). 

    Отже, проведення освітнього моніторингу стимулює позитивні 

перетворення та вмотивовує до якісних змін учасників навчально-виховного 

процесу. Унаслідок цього відбувається: 

• коригування та координація діяльності всіх учасників процесу; 

• удосконалення всіх планів ліцею щодо організації й здійснення 

навчального процесу з метою підвищення його якості; 

• підвищення рівня вдосконалення, самовдосконалення й самоорганізації 

учасників навчально-виховного процесу; 

• удосконалення взаємовпливу та взаємопорозуміння на рівнях: «батьки — 

учень — учитель — адміністрація»; 

• динамічний розвиток мотивації учасників навчально-виховного процесу до 

підвищення якості знань тощо.  

http://www.lyceum141.edu.kh.ua/
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Висновки 

Освіта є унікальним механізмом виживання людини й людства в 

інформаційну епоху. У якості освіти зацікавлені всі: 

 учні – щоб навчальні досягнення відкрили їм дорогу до життєвих 

успіхів; 

 батьки – щоб допомогти дитині правильно зорієнтуватися в 

реальному житті; 

 учителі – щоб ефективно планувати й розвивати свою професійну 

компетентність і майстерність. 

Одним з ефективних механізмів підвищення якості освіти в Україні є 

національна система моніторингу. 

Комплексне управління якістю освіти – це колективна діяльність, що не 

може виконуватися тільки окремими  людьми, а потребує спільних зусиль з 

метою будування цілісної системи забезпечення. Управлінський супровід є 

найважливішою складовою цього забезпечення. Від його компетентності 

залежить результативність моніторингу, позитивні стосунки всіх учасників та 

творчі надбання. 

Реалізація моделі «Школа – центр моніторингових досліджень» в 

Харківському ліцеї № 141 має визначені практичні наробки у створенні системи 

педагогічного моніторингу й механізмів реалізації ідеї особистісно орієнтованої 

освіти. 

Після відпрацювання механізму накопичення даних нами були отримані 

такі результати: 

1. Адміністрація й методична рада ліцею кожні півроку одержують 

об’єктивну (у разі необхідності по кожному окремому учню) інформацію про 

рівень навченості учнів і причини недостатньої ефективності навчально-

виховного процесу. Це дає можливість приймати ефективні управлінські 

рішення й прогнозувати ситуацію на наступний рік. 

2. Методична рада ліцею може планувати роботу з конкретними 

групами вчителів із визначених проблем, складати рекомендації як 
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індивідуального, так і загального (колективного) характеру; підвищувати 

кваліфікацію педагогів з окремих питань і т. ін. 

3. Директор ліцею може порівняти власну оцінку діяльності вчителя й 

педагогічного колективу із зовнішньою, незалежною оцінкою, зіставити 

результати з усередненими результатами різних діагностувань, прийняти певні 

управлінські рішення. 

4. Методична рада й методичні об’єднання ліцею мають можливість 

планувати роботу з кожним учителем, методичним об’єднанням, групами учнів, 

класами, окремими дітьми; використовуючи системні матеріали за кілька років, 

прогнозувати необхідні дії вчителів під час викладання складних навчальних 

тем; давати рекомендації щодо складання ліцейського навчального плану з 

доказовим обґрунтуванням вибору варіанта базисного навчального плану з 

урахуванням навчальних профілів роботи ліцею. 

5. Моніторинги створюють ситуацію, коли сам учитель зацікавлений у 

незалежній об’єктивній оцінці своєї праці, визначенні шляху професійного руху, 

пошуку нових технологій, відвідуванні курсів підвищення кваліфікації й 

відкритих уроків своїх колег. Результати освітнього моніторингу слугують 

основними даними під час атестації вчителя. 

6. Педагогічний моніторинг дозволяє батькам, учням, класним 

керівникам побачити об’єктивну картину тих можливостей, які розкриває 

сучасна освіта перед молоддю; зрозуміти перспективи свого індивідуального 

розвитку, професійно зорієнтуватися. Особливо важливе значення це має для 

учнів 8-х класів, які обирають профіль подальшого навчання. Саме на підставі 

об’єктивних результатів навченості учня, що враховують його успіхи в навчанні 

як по вертикалі (наприклад, математика з 3-го по 8-й клас), так і по горизонталі 

(предмети природничо-математичного або гуманітарного циклів), можна вести 

предметну розмову основним учасникам освітнього процесу (учням, батькам, 

педагогам) про вектор розвитку учня, посилення над стандартної освіти з тієї чи 

іншої галузі знань. 
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7. Моніторинг стану фізичного, психічного й морального здоров’я 

учнів забезпечив збереження здоров’я школярів. Визначено спектр соціально-

психологічних проблем, що виникають в освітньому середовищі ліцею в 

контексті фізичних і емоційних перенавантажень, які призводять до погіршення 

стану фізичного й психічного здоров’я школярів, та розроблено низку 

рекомендацій для подолання цих негативних явищ. 

Отже, межі проведення моніторингових досліджень в практиці управління 

Харківським ліцеєм № 141 істотно розширилися. Застосовуючи моніторинг на 

різних рівнях управління – керівниковому, педагогічному, учнівському – можна 

значно підвищити як ефективність діяльності кожного учасника педагогічного 

процесу, так і ефективність діяльності закладу освіти в цілому. 
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Додаток А 

Модель багатосторонньої діяльності учня в режимі моніторингу якості освіти 
Моніторинг Діяльність учня Навчальний заклад 

Етапи Мета Структурні компоненти діяльності Можли-

вий 

розвиток 

школярів 

Заходи підго-

товки 

Відпові

дальні Зміст 

провідної 

діяльності 

Поста-

новка 

мети 

Планування Орга-

нізація 

Реалі-

зація 

Аналіз 

Збирання 

обробка 

та аналіз 

резуль-

татів 

Визначити 

відповідність 

освітнього рівня 

учнів з базових 

предметів 

вимогам 

Державного 

стандарту ЗСО.  

Виявити рівень 

впливу 

самоосвітньої 

діяльності на 

навчальні 

досягнення 

учнів. Здійснити 

аналіз 

результатів 

медико-

валеологічного 

обстеження та 

психологічного 

тестування. 

Здійснити 

порівняльний 

аналіз досягнень 

учнів відповідно 

до можливостей, 

задатків 

Виконання  

Предметних 

контрольних 

робіт. 

 Робота з 

тестами 

різних типів. 

Розв`язання 

творчих 

завдань. 

Самооцінка, 

самоспостере

ження 

Сприйня

ття мети 

монітори

нгу, праг-

нення до 

само-

пізнння 

Планування 

послідовності 

своїх дій у 

моніторингово

му процесі 

Уміння 

визначи-

тися в 

часі, 

організа-

ція 

робочого 

місця 

Уміння 

працювати 

з тестовим 

матеріалом, 

анкетами, 

рейтингови

ми 

методикам

и, вміння 

давати 

самооцінку 

на основі 

самоспосте

реження  

Уміння 

виконува

ти 

завдання 

та 

роботи 

певні 

підрахун

ки і 

результа

ти з 

дослідже

нь  

Відкриття 

нових знань 

і засобів 

продуктивн

ої 

діяльності. 

Орієнтація 

на 

самостійне 

розв`язання 

конкретного 

завдання, 

проблеми, 

які 

постають 

перед 

людиною. 

Розуміння 

своєї 

відповідаль

ності за 

якість 

кінцевого 

результату 

навчання 

Самопізнан

ня, 

самооцінка 

Сформувати 

особистісно-

значущу 

мотивацію 

моніторингово

го 

дослідження. 

Сформувати 

вміння та 

навички 

роботи з 

діагностичним 

матеріалом. 

Скласти план 

індивідуальних 

і колективних 

дій щодо 

впровадження 

моніторингу 

(відвідування 

уроків, 

проведення 

зборів, 

засідань 

учнівських рад 

тощо). 

Створення 

позитивного 

ставлення до 

моніторингу 

Заступни

ки 

директор

а з НВР 
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Моніторинг Діяльність учня Навчальний заклад 

Етапи Мета Структурні компоненти діяльності Можли-

вий 

розвиток 

школярів 

Заходи підго-

товки 

Відпові

дальні Зміст 

провідної 

діяльності 

Поста-

новка 

мети 

Планування Орга-

нізація 

Реалі-

зація 

Аналіз 

Виявлен

ня стану 

розвитку 

суб’єкта 

Виявити основні 

прорахунки в 

навчанні й 

вихованні. Дати 

оцінку якості 

організації 

навчально-

виховного 

процесу. 

Відібрати 

рекомендації для 

впровадження 

досвіду в 

педпрактику 

Формування 

особистісної 

мети та вибір 

засобів її 

досягнення. 

Планування 

індивідуально

го розвитку 

та 

самоосвітньої 

діяльності з 

урахуванням 

своїх 

здібностей. 

Самостійна 

оцінка 

діяльності 

школи та 

своїх 

досягнень 

Оцінка 

правильн

ості 

розумінн

я 

отримани

х знань 

про себе 

Планування 

участі в 

діагностиці 

засобами 

самодіагностик

и 

Уміння 

здійснюв

ати 

самодіаг

ностику, 

самооцін

ка 

Самостійна 

перевірка 

тестів, 

зіставлення 

самооцінки 

з 

реальними 

досягнення 

до 

Уміння 

оцінити 

себе 

об’єктив

но, 

оцінити 

правильн

ість 

розумінн

я 

набутих 

знань 

Оволодіння 

технологією 

само-

розвитку. 

Прагнення 

до об’єктив-

ного та 

своєчасного 

самоконтро

лю, само-

сприйняття 

Дати 

інформацію 

учню щодо 

знань своїх 

можливостей 

та 

спроможності 

їх розвивати. 

Ознайомити з 

прийомами 

проектування 

навчальної 

діяльності. 

Надати 

допомогу 

учням у 

перевірці 

гіпотез і 

самооцінки 

Психолог

класні 

керів-

ники 

Корекція 

навчальн

о-

виховног

о 

процесу 

на основі 

даних 

монітори

нгу 

Здійснити 

корегування 

навчального 

процесу з 

урахуванням 

конкретних умов 

навчального 

закладу. Зробити 

висновки про 

необхідність 

удосконалення 

практики на 

основі 

Формування 

завдань 

саморозвитку 

та само-

вдоскона-

лення. 

Корекція 

засобів 

досягнення 

особистої 

мети 

навчання й 

виховання 

Вибір 

мети 

корекцій

ної 

роботи 

Пошук 

способів 

розв'язання 

проблем, 

створення 

алгоритму або 

версії 

розв’язання 

Організа

ція само-

корекції 

через 

самоосвіт

у 

самостій

на 

набуття 

необхідн

е знань 

Пошуки 

причинно-

наслідко-

вих зв’язків 

Аналіз 

особисто

ї 

здатності 

здійснюв

ати 

корек-

ційні 

процеси 

Критичне й 

логічне 

осмислення 

конкретної 

ситуації. 

Формування 

інноваційної 

потреби – 

жити в 

умовах 

неперервни

х змін. 

Саморозвит

Дати знання з 

питань 

моторики та 

психології 

творчої 

діяльності 

Учителі, 

класні 

керів-

ники 
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рекомендацій 

науки. Скласти 

план подальшого 

впровадження 

рекомендацій 

ок, 

самовихова

ння. 

Прогноз

ування 

розвитку 

нав-

чально-

вихов-

ног 

процесу 

Виявлення 

нерозв’язаних 

проблем. 

Впровадження 

розроблених 

рекомендацій. 

Пошук 

досконалішого 

варіанта 

організації 

навчально-

виховного 

процесу. 

Підсумки 

Вибір та 

побудова 

індивідуально

ї трак\єкторії 

розвитку, 

динаміки 

навчальних 

досягнень. 

Засвоювати 

знання, 

необхідні в 

діяльності 

майбутньої 

професії 

Постанов

ка мети 

подаль-

шого 

само-

розвитку, 

прагне-

ння 

реалізува

ти свої 

найкращі 

помисли, 

здібності, 

прагне-

ння 

Уміння 

спланувати 

подальший 

саморозвиток, 

самовиховання 

Вибір 

форм 

подальш

ого 

розвитку, 

часу для 

самоосвіт

и, 

саморозв

итку, 

форм 

контрол

ю за 

якістю 

отримани

х 

результат

ів цієї 

діяльност

і  

Самостійне 

прогнозува

ння, вміння 

самостійно 

узагальнит

и пізнане 

про себе 

Уміння 

аналізува

ти свої 

плани 

розвитку 

та своє-

часно 

коригува

ло їх 

Індивідуаль

ний 

розвиток 

учня, 

становлення 

особистості. 

Само-

актуалізація 

самореаліза

ція 

Формування 

механізмів 

саморозвитку 

й 

самореалізації 

особистості 

Учителі, 

психолог 
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Додаток Б 

Програма розвитку 

Харківського ліцею №141 у напрямку інформатизації 

І. Основні положення 

З 1993 року в Харківському ліцеї №141 Харківської міської ради 

Харківської області триває Програма комп’ютеризації та інформатизації 

закладу освіти. За минулий час Програма комп’ютеризації поступово, 

змінювалася, вдосконалювалася, трансформувалася відповідно технічному 

прогресу та прогресивній державній політиці у сфері інформаційних 

технологій. 

 Сьогодні ми маємо цілу низку законодавчих актів, які визначають 

державну політику в галузі інформаційних технологій стосовно освіти: 

 Закон України „Про освіту‖, 

 Закон України „Про Концепцію Національної програми 

інформатизації‖, 

 Закон України „Про національну програму інформатизації‖, 

 Закон України „Про загальну середню освіту‖, 

 Указ Президента України „Про заходи щодо розвитку національної 

складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення 

широкого доступу до цієї мережі в Україні‖, 

 Програма «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці на 

2006-2010 рр.»; 

 Програма «Intel®Навчання для майбутнього» 

 Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття), 

 Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, 

комп'ютеризації сільських шкіл, 

 Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, 

 Національна доктрина розвитку освіти, 

 Державна програма „Вчитель‖, 
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 Лист Міністерства освіти і науки України від 07.10.2002 року №1/10-

1691 „Щодо легалізації програмного забезпечення‖, 

 Лист Міністерства освіти і науки України від 24.02.2003 року №16-

14/565 „Стосовно використання неліцензійного програмного 

забезпечення‖, 

 Розпорядження голови обласної держаної адміністрації №154 від 

06.05.2004 року „Про затвердження заходів інформатизації та 

комп’ютеризації системи освіти області у 2004 році‖. 

 Програма комп’ютеризації та інформатизації Харківського ліцею №141 

направлена на виконання урядових рішень, широке та доцільне застосування 

інформаційних технологій в усіх сферах функціонування закладу освіти. 

ІІ. Завдання Програми 

 Завданнями Програми комп’ютеризації та інформатизації Харківського 

ліцею №141 є впровадження та реалізація районної програми комп’ютеризації, 

яка передбачає здійснення комп’ютеризації та інформатизації за трьома 

напрямками: 

 1. Комп’ютеризація та інформатизація управлінської діяльності закладу 

освіти:  

- встановлення комп’ютера на робочому місці заступника директора ліцею, 

- постійне ведення адміністрацією спеціалізованого програмного забезпечення 

„Ефективна школа‖, 

- зв’язування адміністративних комп’ютерів у локальну мережу, 

- зв’язок між комп’ютерами різних установ та закладів освіти засобами 

електронної пошти. 

 2. Комп’ютеризація та інформатизація навчально-виховного процесу: 

 Передбачається встановлення у закладі ще одного комп’ютерного класу 

з метою не тільки традиційного викладання інформатики, але й застосування 

інформаційних технологій під час викладання інших предметів, проведення 

бінарних уроків тощо. А також максимально ефективне використання вже 

існуючого  комп’ютерного класу, а саме: проведення факультативних занять, 
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гуртків, олімпіад, консультацій для вчителів-предметників з метою 

підвищення їх фахової майстерності.    

 3. Модернізація підключення до глобальної мережі Інтернет  з метою 

надання можливості доступу до мережі всіх автоматизованих робочих місць. 

Постійне оновлення інформації на Web-сторінці закладу. 

ІІІ. Стан комп’ютеризації та інформатизації 

у Харківському ліцеї №141 Харківської міської ради Харківської області 

 Протягом 2007-2010 років ситуація з інформатизацією та 

комп’ютеризацією закладу освіти дещо покращилася. 

 Заклад освіти забезпечено 20 сучасними комп’ютерами та ноутбуком.  

 В адміністративній роботі використовується сучасне ліцензійне 

спеціалізоване програмне забезпечення. Кабінет ІКТ забезпечений 

ліцензійним пакетом «Windows’XP» 

 У Харківському ліцеї станом на 01.06.2010 року функціонує один 

сучасний  комп’ютерний клас.  

 До всесвітньої мережі Internet підключено робоче місце секретаря, 

заступників директора з навчально-виховної роботи, комп’ютерний клас, 

комп’ютер практичного психолога та бібліотекаря. 

 Ком’ютер секретаря, заступників директора з навчально-виховної 

роботи, практичного психолога, бібліотекарів та учителя інформатики, які 

використовуються в управлінській діяльності ліцею, об’єднано в локальну 

мережу.  

ІV. Очікувані результати Програми: 

 Оснащення Харківського ліцею №141 сучасними навчальними та 

управлінським комп’ютерними комплексами. 

 Забезпечення закладу ліцензійними базовими, управлінськими та 

педагогічними програмними засобами. 

 Надання доступу ліцею до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет за 

сучасними каналами доступу. 

 Забезпечення доступу до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів 
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учасників навчально-виховного процесу. 

 Удосконалення системи управління закладом за рахунок використання 

комп’ютерно орієнтованих засобів інформаційних освітніх ресурсів 

ліцею. 

 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів при ХОНМІБО основам Інтернет-технологій. 
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Додаток В 

Тактика реалізації моделі  

«Школа – центр моніторингових досліджень» 

Терміни Зміст діяльності Очікувані результати 

2006 р. 

 

 

 

 

 

 

 Визначення цілей та планування 

досліджень; 

 Розробка інструментарію; 

 Підготовка учасників проведення 

дослідження; 

 Проведення моніторингу рівня 

володіння ІКТ вчителями школи; 

 Організація постійно-діючого 

семінару для вчителів «Основи 

комп’ютерних технологій»: 

 адміністрації школи за темою 

«Інформаційні технології в 

управлінні освітою» ; 

 вчителів школи за темою 

«Інформаційні технології в 

діяльності вчителя»;  

 Організація клубу за інтересами 

«Юний інформатик»; 

 

 Забезпечення комп'ютерною 

технікою закладу; 

 Збір інформації для проведення 

моніторингових досліджень. 

Вироблений 

інструментарій щодо 

проведення 

моніторингових 

досліджень 

Формування списку для 

навчання в НМПЦ. 

100% володіння 

управлінського апарату 

ліцею інформаційно-

комунікаційними 

технологіям. 

 

 

 

 

Розвиток уміння працю-

вати з інформаційними 

джерелами 

Ефективна робота по 

обробці інформації 

Зібрана інформація 

2007-  Список джерел на допомогу Створення оптимальних 
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2010рр. вчителю при застосуванні 

моніторингових досліджень; 

 Проведення моніторингу рівня 

володіння ПК вчителями закладу; 

 Продовження роботи постійно-

діючого семінару для вчителів 

«Основи комп’ютерних 

технологій»; 

 Продовження підготовки вчителів 

за програмою «Intel® Навчання 

для майбутнього»; 

 Розроблення Положення про 

моніторинг рівня навченості учнів; 

 

 Продовження роботи клубу за 

інтересами  «Юний інформатик»; 

 

 

 

 Проведення моніторингу кадрової 

забезпеченості навчального 

закладу; 

 Проведення моніторингу 

результативності навчально-

виховного процесу; 

 Проведення моніторингових 

досліджень Школи сприяння 

здоров’ю; 

 Проведення моніторингових 

досліджень з організації 

умов для здійснення 

моніторингових 

досліджень 

Сформованість інфор-

маційно-комунікаційної 

компетентності учителів 

ліцею 

 

 

Сформованість в 

учителів умінь та 

навичок роботи з ПК 

Ефективність 

відстеження рівня 

навченості учня 

Розвиток критичного та 

логічного мислення;  

уміння працювати з 

інформаційними 

джерелами 

Виявлення рівня сфор-

мованості ключових та 

предметних компетент-

ностей 
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харчування; 

 Проведення моніторингових 

досліджень бібліотекарем закладу; 

 Проведення моніторингових 

досліджень практичним 

психологом;  

 Список друкованих робіт учителів 

ліцею щодо моніторингових 

досліджень; 

 Корекція навчально-виховного 

процесу на основі даних 

моніторингу; 

 Прогнозування розвитку навчаль-

но- виховного процесу . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення 

ефективності 

навчально-виховного 

процесу 
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Додаток Г 

Теоретичні засади побудови моделі  

Школа-центр моніторингових досліджень 

«Сильним, досвідченим стає педагог, 

котрий уміє аналізувати свою роботу» 

В.Сухомлинський 

Найхарактернішою рисою сучасності є глобальна інформатизація 

суспільства, яка проявляє себе через цілий ряд різнопланових факторів. 

Найбільш суттєвими серед них є такі, як стрімке зростання обсягу інформації, 

що продукується суспільством; збільшення залежності кожного члена 

суспільства від наявності доступу до цієї інформації та можливості її 

використання; підвищення долі інтелектуальної і, зокрема, інформаційної 

компоненти у всіх без винятку професіях. Сьогодні людина має бути готовою 

до застосування у своїй діяльності новітніх інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, які пропонують широкий  спектр технічних та 

програмних засобів для забезпечення швидкого пошуку, опрацювання, 

збереження й передавання інформації, взаємообміну та взаємодії з 

інформаційними ресурсами людства. 

Одне з найважливіших завдань сучасної школи – створити умови для 

ефективного використання учасниками навчально-виховного процесу 

комп’ютерних технологій. 

З комп’ютеризацією навчання в усьому світі пов’язані намагання 

підвищити ефективність навчального процесу, зменшити розрив між 

вимогами, які суспільство пред’являє молодому поколінню, і тим, що дійсно 

дає школа. 

Як відомо, ні технічне, ні програмне забезпечення саме по собі не 

вирішує проблеми впровадження інформаційних технологій у життя школи. 

Для того, щоб комп’ютер дійсно став необхідним інструментом у 
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педагогічному процесі, потрібна спеціальна серйозна підготовка педагогічного 

колективу до роботи в нових умовах. Робота з упровадження інформаційних 

технологій пов’язана із психологічною перебудовою людей і вимагає 

максимальних творчих зусиль усіх учасників процесу інформатизації [6; с. 25]. 

Використання комп’ютера в освітньому процесі ліцею здійснюється у: 

 викладанні предмета інформатики; 

 викладанні інших предметів; 

 управлінській діяльності; 

 позакласній роботі. 

Проблема управління освітнім процесом є концептуальним питанням 

підвищення якості освіти в загальноосвітній установі. Важливу роль при 

цьому відіграє наявність повної інформації про стан освітнього процесу, 

основним засобом одержання якої є моніторинг. 

Саме моніторингові дослідження дозволяють виявити мікроклімат 

шкільного колективу, а також дають можливість адміністрації ліцею 

аналізувати свої дії, планувати педагогічну діяльність, усувати можливі 

прорахунки, розробляти стратегію розвитку.  

    Зараз школа працює в нових умовах, що вимагає нових методів, підходів 

до якості освіти, а від адміністрації школи — більш швидкого реагування на 

всі зміни, які відбуваються всередині величезного колективу. Допоможе це 

зробити якісно та своєчасно саме моніторинг. 

 Оксфордський словник визначає моніторинг як ретельне спостереження, 

контроль за роботою [8, с.12]. 

    Це новий, сучасний засіб контролю з метою діагностики, який дозволяє 

по-іншому подивитись на весь навчально-виховний процес. 

 На сьогодні існує певна кількість досліджень, де термін «моніторинг» 

стосується системи освіти. Зокрема, йдеться про праці В.Бодрякова, 

Н.Вербицької, Н.Дерзкової, Г.Єльникової, Є.Заїки, В.Кальней, В.Лізинського, 

О.Орлова, С.Подмазіна, В.Рєпкіна, Г.Рєпкіної, Д.Уїлмса, С.Шишкова та інших 

науковців. 
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   У шкільній практиці найчастіше застосовуються такі види моніторингу: 

• педагогічний; 

• психологічний; 

• соціологічний; 

• медичний [ 8; с.13]. 

 

Освітній моніторинг виконує такі функції: 

• інформаційну;   • діагностичну; 

• корекційну;   • аналітичну; 

• моделювальну;   • прогностичну; 

• управлінську;   • активізуючи; 

• формувальну;   • кваліметричну [11; с.17]. 

    Основними завданнями освітнього моніторингу є: 

• вивчення зв'язку між успішністю учнів і соціальними умовами їхнього 

життя; 

• оцінювання кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, 

лабораторного оснащення навчального закладу; 

• оцінювання впливу на навчальний процес державних стандартів, навчальних 

програм, методичного й технічного обладнання [10; с.9]. 

    3 погляду накопичення інформації моніторинг є: 

• інформаційний, що полягає в збиранні, накопичуванні, систематизації, 

поширенні інформації; 

• управлінський — передбачає збирання та узагальнення інформації за 
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певними показниками для вивчення конкретної освітньої проблеми та 

вироблення відповідних рекомендацій щодо формування стратегії й тактики 

управлінської діяльності чи прийняття управлінських рішень. 

Педагогічний моніторинг: 

 призначений для забезпечення педагога та адміністрації якісно та 

своєчасною інформацією, необхідною для прийняття рішень; 

  повинен визначати, наскільки раціональні педагогічні засоби та методи, 

що реалізуються в педагогічному процесі; 

 передбачає аналіз причин невідповідності якості освіти тих, кого 

навчають, визначеним нормам; 

 здійснює пошук резервів підвищення ефективності навчального процесу. 

Умовами педагогічного моніторингу є: 

• системність, тривалість за часом; 

• порівнянність результатів; 

• об'єктивність результатів; 

• комфортність всіх об'єктів моніторингу. 

Процес педагогічного моніторингу передбачає: 

• організацію педагогічного моніторингу заступником директора з 

навчальної роботи згідно з його функціональними обов'язками та відповідно 

до мети й завдань освітнього закладу; 

• проведення моніторингових спостережень за програмою, яка 

відповідає вимогам актуальності (відповідність освітнім потребам), 

реалістичності (відповідність наявним можливостям школи) та системності 

(повнота компонентів та скоординованість зв'язків між ними); 

• набір та форма показників моніторингу обмежені та постійні протягом 

встановленого періоду часу [24; с.14] . 

Якість освіти, моніторинг якості освіти стають прогресивними 

факторами самоорганізованої загальноосвітньої системи, у якій основою всіх 

перетворень мають стати знання потенційних можливостей дітей, 

прогнозування потреб особистості, тому одним із пріоритетних напрямків 



 27 

роботи Харківського ліцею №141 є проведення моніторингу якості освіти та 

створення ситеми управління школою на його основі. 

Додаток Д  

Кадрова забезпеченість навчального закладу 

 
Кількісно-якісний склад учителів 2008р. 

 

 

 

 

 

Кількісно-якісний склад учителів 2009р. 

 
 

 

Кількісно-якісний склад учителів 2010р. 
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Динаміка якісної зміни кваліфікаційних категорій 

 
 

 

Відсоток вчителів школи, що пройшли підготовку за програмою  

«Intel
® 

Навчання для майбутнього». 

 
 

54% 46% 

Добре володіють комп'ютерною 
технікою, пройшли курс «Intel® 
Навчання для майбутнього» 

Недостатньо володіють 
комп'ютерною технікою 
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Кількість проведених уроків з використанням 

електронного супроводу, створеного вчителями 

 

Моніторинг рівня володіння ПК вчителями закладу 

Рівень володіння                                     2006 2007 2008 2009 2010 

Високий 8% 10% 11% 15% 18% 

достатній 16% 22% 23% 31% 41% 

Середній 25% 27% 29% 30% 34% 

Низький 51% 41% 37% 24% 7% 

 
   2006  2007     2008       2009        2010  
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Аналіз участі педагогічних працівників  

у методичній роботі 
 

 
 

 

Участь педагогів у конференціях, семінарах, майстер-класах 

тощо (кількість учасників) 
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метод.роботи 
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освітні технології 
Беруть участь у НД та експеримент. Роботі 
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Участь педагогів у конференціях, семінарах, майстер-класах 

тощо (кількість учасників) 

 
 

 
Участь педагогів у конференціях, семінарах, майстер-класах 

тощо (кількість учасників) 

 
Участь педагогів у конференціях, семінарах,  

майстер-класах тощо (кількість учасників) 
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Результативність навчально-виховного процесу 

 

Динаміка навчальних досягнень учнів 
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Результативність участі учнів ліцею в спортивних 

змаганнях 
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Моніторинг загальної фізичної підготовки учнів ліцею 

 

 

 
 

 

 
 

2007-2008 н.р. 

високий 
рівень 
достатній 
рівень 

2008-2009 

високий 
рівень 
достатній 
рівень 

2009-2010 н.р. 

високий 
рівень 

достатній 
рівень 
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Кількісні показники учнів випускних класів 

(9-х та 11-х) 
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Відсоток охоплення учнів індивідуального  

формою (по ступенях навчання) 
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Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів,  

які навчаються за індивідуальною формою 
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Моніторингові дослідження «Школи сприяння здоров’ю» 
 

Моніторинг участі учнів ліцею 

в природоохоронних та здоров’язберігаючих акціях, організованих 

учнівським самоврядуванням 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг 

участі педагогічних працівників ліцею у 

Міжнародних конференціях 

«Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку» 
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Кількісний показник членів  

Валеологічного клубу «Моє здоров’я» 

 

 
 

 

 

 

Моніторинг участі учнів ліцею в різноманітних акціях, 

конференціях, конкурсах валеологічного спрямування 
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спортивного клубу «Юний олімпієць» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Моніторинг проведення екскурсій  у 2009-2010н.р. музеями 
ліцею 

 

 
 
 
 
 

Типи здоров’язберігаючого уроку 
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Робота бібліотеки 

 

Динаміка накопичення бібліотечного фонду 
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Забезпеченість навчального процесу підручниками 
 

 
 

 

 

 

Організація харчування 
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Середній показник охоплення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів 

 

 
 

Відсоток охоплення буфетною продукцією 

 
 

Відсоток охоплення всіма видами харчування 
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Моніторингові дослідження психологічної служби 
 

 
  2007-2008  2008-2009     2009-2010 
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Додаток  Е 
 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ УЧНІВ  
 

1. Загальні положення 

Це положення розроблене з метою єдиних підходів до контролю рівня 

навченості учнів в умовах 12-бальної системи оцінювання їхніх досягнень. 

Моніторинг проводять за результатами вхідного контролю, підсумками І 

семестру та навчального року. 

2.Форми моніторингу рівня навченості учнів: 

2.1 Вхідний контроль (вересень) з метою виявлення рівня навченості учнів за 

результатами навчання в минулому навчальному році. 

2.2. Підсумок рівня навченості за підсумками І семестру. 

2.3 Підсумок рівня навченості за підсумками навчального року. 

3.Підбиття підсумків рівня навченості учнів учителем: 

3.1. Рівень навченості учнів підраховують таким чином: 

• кількість учнів, які навчаються на високому рівні х 1 

• кількість учнів, які навчаються на достатньому рівні х 0.64 

• кількість учнів, які навчаються на середньому рівні х 0,36 

• кількість учнів, які навчаються на початковому рівні х 0,14 

Отриману суму ділять на кількість учнів у класі та помножують на 100 %. 

Результат 

 • понад 64 % - високий рівень,  

 • середній рівень з 36% до 64 % 

 • низький рівень навченості учнів нижче 36 % 

3. 2. Учитель-предметник заповнює бланк "Інформація про результати 

навчальних досягнень учнів..." та веде свій моніторинг рівня навченості учнів 

тих класів, де він викладає свій предмет. 

3.3. Класний керівник вивчає рівень навченості учнів свого класу порівняно з 

минулими роками навчання цього класу. 
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3.4. Дані рівня навченості учнів використовують щорічно на психолого-

педагогічних консиліумах з питань адаптації учнів 5,10 класів та за потребою. 

4. Діяльність заступника директора з НВР: 

4.1. Веде моніторинг рівня навченості згідно п. 2 цього Положення; 

4.2. Дані моніторингу регулярно обговорюють на нараді в директора за 

результатами вхідного контролю, підсумками І семестру та кінця навчального 

року порівняно з минулим роком 

Інформація для аналізу результатів вхідного контролю у вересні 200_ 

року 

Прізвище, ім'я, по батькові вчителя _____________________________________ 

Навчальний 

предмет_____________________________________________________ 

Клас Кількість 

учнів у 

класі 

Кількість 

учнів, які 

виконали 

роботу 

Рівень навчальних досягнень Рівень 

навченості,% Початковий Середній Достатній Високий 

 

Як обчислювати рівень навченості учнів: 

кількість учнів, які написали: 

на високому рівні х 1 + 

на достатньому х 0,64 + 

на середньому х 0,36 + 

на початковому х 0,14 

Отриману суму поділити на кількість учнів, які виконали роботу, і 

помножити на 100 %. 

Подібну таблицю складають і за весь навчальний рік. 
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Додаток Є 

Програма для контролю та корекції знань учнів з базових дисциплін 

 

Ця програма створена в програмному середовищі Visual Basic. За її 

допомогою можна організувати тестову перевірку знань учнів з будь-якого 

предмета. Кожен учитель за мінімальної підготовки може самостійно вносити 

відповідні зміни до коду програми. Ці зміни стосуються запитань тесту й 

варіантів відповідей. 

 Після змін створюється файл з розширенням .ехе, який можна запустити 

як звичайну програму, двічі клацнувши на її ярлику. Наведений нижче варіант 

проекту розроблений для тестування учнів з інформатики (тема ―Електронні 

таблиці‖). Учні відповідають на дванадцять запитань, кожне з яких має по 

чотири варіанта відповідей, з яких вони обирають одну або кілька, які 

вважають за правильні. За кожну правильну відповідь учень отримує один бал. 

Цей тест доцільно використовувати для теоретичної перевірки знань.  

 До програми можна також вносити корективи щодо кількості запитань, 

норм оцінювання та кількості варіантів відповідей. 

 Після запуску .ехе – файла, з’являється вікно: 

 

  

Учень вводить свій клас, прізвище та ім’я, потім клацає на кнопці 

―Розпочати тест‖.  

 З’являється вікно із запитаннями для тесту. 
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 Наприкінці роботи програма набуває вигляду вікна з повідомленням про 

завершення тестування. 

 Після відповіді на останнє запитання у вікні повідомлень виводиться 

результат тестування в балах. Учень це спостерігає.  

 Для того, щоб учитель зміг проконтролювати результати тестування, 

вони записуються у файл, який розміщується за певною адресою, наприклад: 

D:\Тест інформатика\ електронні таблиці.txt : 
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Додаток Ж 
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Додаток З 

Список 

друкованих робіт учителів Харківського ліцею №141  

щодо моніторингових досліджень 

 

1. Моніторинг формування основ здорового способу життя: З досвіду 

роботи Харківського регіону / Автори-упорядники: О.О. Байназарова, І.В. 

Волкова, І.В. Капустін, Д.П. Колесник, С.Б. Ставицький, Н.О. Холодова. – 

Харків: ХОНМІБО,2007. – 32 с. 

2. Моніторинг стану провадження навчального предмета ―Основи здоровя‖ 

(―Основи безпеки життєдіяльності‖) в навчальних закладах Харківської 

області / Автори-укладачі: Волкова І.В., Малашенко М.П., Холодова Н.О. // 

Моніторинг якості освіти у Харківському регіоні: формування основ 

здорового способу життя /За заг. Ред. Л.Д. Покроєної. – Харків: 

ХОНМІБО,2006. – 25 с. 

3. Моніторинг якості освіти у Харківському регіоні: формування основ 

здорового способу життя / Автори-уклад.: І.В.Волкова, М.П. Малашенко, 

Н.О.Холодова, за заг. ред. Л.Д.Покроєвої. – Харків: ХОНМІБО, 2006. – 44 с. 

 

Моніторинг використання друкованих робіт Малашенко М.П. та 

Холодової Н.О. учителями ліцею: 
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Зміст інформації, розташованої на диску 
 

1. Текстовий файл  

Матеріали шкільний інформац світ ліцей 141.doc 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


