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Розкривається система регіональної моделі моніторингу освіти школярів у Донецькій області. 
Вона передбачає визначення якості оволодіння учнями програмовими знаннями та сформованості 
самооцінки учнями рівня своєї підготовки з математики. 

 
 

Важливим напрямком роботи До-
нецького головного управління освіти і 
науки та інституту післядипломної педаго-
гічної освіти є створення регіональної 
моделі моніторингу якості освіти, яка 
включає моніторинг підвищення рівня 
навчальних досягнень учнів на основі 
самоосвітньої діяльності та творчих 
здібностей з математики. 

Моніторинг э важливим інструмен-
том переорієнтації діяльності школи з 
формальних показників внутрішкільного 
контролю на потреби розвитку особистості 
учнів. Регіональний моніторинг якості 
освіти, який розробляється творчими пра-
цівниками освіти Донеччини, забезпечить 
поглиблений, об�єктивний, багатовимірний 
аналіз, дасть змогу оцінити процес 
розвитку регіональної системи освіти і 
виявити провідні тенденції, педагогічні 
закономірності. Стартовим етапом на 
шляху створення регіонального освітнього 
моніторингу може бути впровадження сис-
теми відслідкування навчальних досягнень 
учнів з базових дисциплін відповідно до 
державного плану контролю за НВП у 
загальноосвітньому закладі, який забез-
печує якісну освіту. 

Предметний моніторинг у системі 
освітнього моніторингу дає змогу слідку-
вати за процесом згідно з визначеною 
програмою, зіставляти отримані результати 
та порівнювати їх із запланованими. 
Предметний моніторинг охоплює основні 

завдання сучасної школи з акцентом на 
надання учням знань, насамперед в обсязі 
Держстандарту. Вважаємо, що основним 
показником системи знань і умінь учнів з 
навчального предмета є рівень навчальних 
досягнень.  

Відслідкування навчальних досяг-
нень учнів з математики дає змогу робити 
висновки про 

! знання, уміння та навички з пред-
мета; 

! логіко-математичні здібності; 
! ступінь розвитку загальнонав-

чальних умінь та навичок; 
! результати пізнавальної діяльності; 
! результати викладання і управ-

ління НВП. 
Тобто, моніторинг якості матема-

тичної освіти школярів передбачає: визна-
чення якості оволодіння учнями програм-
ними знаннями та вміннями на різних 
рівнях діяльності; виявлення факторів, що 
впливають на якість математичної підго-
товки учнів; вивчення індивідуальних здіб-
ностей та особливостей під час проведення 
корекційних заходів з предмета; дослід-
ження сформованості та адекватності 
самооцінки учнями рівня своєї підготовки з 
математики. 

Інформація про навчальні досягнення 
з базових предметів стає об'єктивною за 
умов дослідження проблеми на трьох 
рівнях управління: шкільному, міському, 
обласному. На кожному рівні створюється 
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свій координаційний центр (служба, рада), 
який охоплює для контролю оптимальну 
кількість навчальних закладів. Технологія 
відслідкування навчальних досягнень учнів 
реалізується відповідно до розроблених 
логічно-структурних схем для кожного 
предмета. Доцільне та суттєво важливе те, 
що опрацювання на практиці заходів схеми 
проходить синхронно різними суб�єктами 
моніторингових служб у ході алгоритму 
таких етапів відслідкування: контролю-
ючий (І етап)→оцінювально-результатив-
ний (ІІ етап) →корекційний (ІІІ етап) →уп-
равлінський (ІV етап).  

На першому (підготовчому) етапі 
(2001-2002 р.) відділ математики спрямував 
свою діяльність на теоретичну та техноло-
гічну підготовку до моніторингових дослід-
жень, розвиток дослідницьких якостей 
педагогів та спонукання їх до самоосвіти та 
рефлексії. Була розпочата розробка та 
апробація інструментарію щодо відслідку-
вання навчальних досягнень учнів.  

На другому (практичному) етапі 
(2003-2005 р.) була проведена масова апро-
бація розробленого інструментарію щодо 
предметного та проблемного моніторингу. 
Поряд з відслідкуванням рівня навчальних 
досягнень учнів проведено моніторинг 
творчих здібностей та розвиток самоос-
вітньої компетентності школярів. 

Для проведення цієї роботи були 
підготовлені та видані дидактичні мате-
ріали �Різнорівневі завдання для тематич-
них і підсумкових контрольних робіт з 
математики у 5-11 класах� (авт. Федчен-
ко Л.Я., Тесленко В.В,, Литвиненко Г.М.), 
які були схвалені комісією з математики 
Науково-методичної ради Міністерства 
освіти і науки України (Протокол №3 від 
10 червня 2004 року). Ці збірники 
допомагають відслідкувати в системі 
регіонального моніторингу якості освіти 
такі ключові компетентності як: пізнаваль-
на � через набір різнорівневих завдань 
відслідковуються навчальні досягнення 
учнів, узагальнюються знання, уміння 
навчатися та оперувати набутими знан-
нями; особистісна � результат виконання 
завдань дає змогу учню визначати обізна-

ність у власних сильних та слабких сторо-
нах; самоосвітня � завдання для виконання 
контрольних робіт учні вибирають 
самостійно. Спочатку розв�язують всі 
завдання із одного вибраного блоку, а 
потім, якщо є бажання покращити резуль-
тати будь-якого рівня, почати розв�язувати 
відповідні вправи із інших блоків. Це 
допомагає учню постійно робити само-
аналіз, самоконтроль за власною діяль-
ністю та просуватися до бажаного рівня 
своїх навчальних досягнень. 

Як свідчать результати опитування, 
вчителі вважають, що в умовах компе-
тентнісно-орієнтованого підходу, моніто-
ринг став технологічною основою системи 
управління навчальними досягненнями, 
дав можливість проектувати траєкторію 
розвитку кожного учня. 

З метою виявлення тенденції у дина-
міці якісних змін навчальних досягнень 
учнів на протязі останніх п�яти років у 6-х, 
9-х, 11-х класах проводилися діагностичні, 
тематичні та підсумкові контрольні роботи.  

Діагностичні контрольні роботи, які 
були проведені у вересні мали прогностич-
ний характер і передбачали: 

− вивчити рівень математичної ком-
петентності та готовність учнів до засвоєн-
ня матеріалу у рамках вимог державного 
стандарту; 

− виявити рівень математичної під-
готовки учнів для організації корекційної 
роботи та їх самоосвітньої діяльності; 

− сформувати базу для підвищення 
рівня учбових досягнень учнів; 

− на основі аналізу результатів, 
скласти заходи для надання практичної 
допомоги вчителям щодо підвищення 
результативності педагогічної праці та 
професійної майстерності; 

− спрямувати навчально-виховний 
процес на індивідуалізацію та диференціацію 
з метою розвитку кожної особистості. 

Поточні контрольні роботи, (гру-
день, квітень) передбачали: 

− виявити динаміку індивідуальних 
досягнень учнів; 
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− забезпечити готовність учнів 6-х 
класів до річного оцінювання, учнів 9-х, 11-х 
класів до державної підсумкової атестації; 

− надати методичну допомогу вчи-
телям у підвищенні якості знань учнів з 
математики на кожному рівні навчальних 
досягнень. 

Підсумкові контрольні роботи (тра-
вень) надали можливість виявити: 

− рівень готовності випускників до 
державної підсумкової атестації; 

− рівень навчальних досягнень учнів 
6 класів. 

Порівняльний аналіз просування нав-
чальних досягнень за останні три роки по-
казав, що щорічно відбувається покращен-
ня якості знань учнів на кожному рівні 
(див. табл. 1): 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз навчальних досягнень 

 
 
Примітка: Кількість учнів дано у 

відсотках 
1 � вхідна діагностична робота 

(вересень)  
2 � підсумкова робота (травень) 
3 � ∆ приріст знань  

З таблиці видно, що у 2004-2005 нав-
чальному році значно краще підготовлені 
учні, порівняно з попередніми з мате-
матики у 6 класах. Майже половина з них 
досягли III і IV рівня. Більш наглядно 
показано на діаграмі (рис.1). 
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Рис.1. Порівняльний аналіз якості навчальних досягнень учнів 

з математики у 6 класах загальноосвітніх шкіл області 
на початок і кінець 2004-2005 навчального року

Протягом трьох років значна увага 
приділялась відслідкуванню навчальних 
досягнень одних і тих же учнів, які 

приймали участь у моніторингу у 6 
класі � 2000р., у 9 класі � 2003р. і в 11 
класі � 2005р. (див. табл.2) 
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Таблиця 2 
Відслідкування навчальних досягнень учнів 

 
 
З таблиці видно, що учні в 11 класі, 

порівняно з 6 класом, краще стали викону-
вати діагностичні контрольні роботи: 

на І рівні � на 7,3% 
на ІІ рівні � на 4,1% 
на ІІІ рівні � на 9% 
на ІV рівні � на 2,4%. 
Значно покращилися результати і 

вихідного контролю: 
на І рівні � 10% 
на ІІ рівні � 7,3% 

на ІІІ рівні � 12,9% 
на ІV рівні � 4,4%. 
Взагалі приріст знань учнів на 

кінець 11 класу складає: 
на І рівні � на 2,7% 
на ІІ рівні � на 3,2% 
на ІІІ рівні � на 9% 
на ІV рівні � на2%. 
Більш наглядно показано на 

діаграмі (рис.2). 
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Рис.2. Приріст навчальних досягнень учнів з 6 по 11 клас з алгебри 

 
Порівняльний аналіз контрольних робіт 

показав, якщо учні у 6 класі мали значні 
розбіжності в оволодінні основними вміннями 
та навичками, що перевірялися, то у 11 класі у 
них вже вироблені певні математичні уміння 
оперувати теоретичними знаннями. 

Слід зазначити, що рівень організації 
та проведення моніторингу з математики 
щорічно покращується. Про це свідчать 
результати вивчення цієї справи на місцях. 

Щорічно методичні кабінети склада-
ли заходи, спрямовані на покращення 
організаційної діяльності з питань моніто-
рингу та корекційно � аналітичної діяль-
ності у здійсненні системи моніторингових 
досліджень. 

Позитивно, що на засіданнях мето-
дичних об�єднань постійно обговорюються 
питання якості навчальних досягнень учнів. 

У період між контрольними роботами 
у навчальних закладах проводилася корек-
ційна робота, яка здійснювалась на основі 
тематичного обліку навчальних досягнень 
учнів і компетентного аналізу, що сприяє 
усуненню прогалин в знаннях учнів та 
вдосконаленню їх самоосвітньої роботи і 
розвитку самоконтролю. 

На підставі одержаних результатів 
проводилася координація діяльності управ-
лінських структур і методичної служби 
щодо  
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надання адресної допомоги учням і педаго-
гам (проведення семінарів, творчих груп, 
консультації тощо). 

Ретельний аналіз проведеної робо-
ти виявив і суттєві недоліки: 

− недостатня активність окремих 
вчителів математики в процесі впровад-
ження моніторингових досліджень; 

− недостатній зв�язок між процесом 
набуття теоретичних знань і формування 
практичних умінь і навичок;  

− самоосвіта вчителів у традиційній 
системі навчання залишається вторинним 
процесом, вона не стала основним засобом 
духовного збагачення і розвитку особис-
тості учня; 

−  утруднення школярів взагалі 
пов�язані з відсутністю умінь та навичок 
самостійної розумової праці, невмінням 
систематизувати отриману інформацію та 
співвідносити її з програмами в знаннях 
основ наук; 

− організаційне і методичне забезпе-
чення учнів для розвитку загально нав-
чальних умінь і навичок самостійного 
здобуття знань, як одного із пріоритетів 
підвищення якості освіти, знаходиться ще 
на низькому рівні; 

− відсутня система стимулювання 
педагогічних працівників для здійснення 
більш результативної діяльності.  

Для усунення вище згадуваних 
недоліків в області розроблена програма 
корекційних заходів, яка передбачає: 

1. Діагностику готовності педагогіч-
них кадрів, управлінців, учнів і батьків до 
впровадження моніторингу якості освіти. 

2. Розроблення навчальних модулів з 
відповідних питань. 

3. Проведення цільових курсів підви-
щення кваліфікації. 

4. Роботу в творчих групах. 
5. Проведення постійних семінарів, 

тренінгів, практикумів для всіх учасників 
моніторингу. 

6. Виїзди співробітників інституту до 
шкіл, системна цілеспрямована робота на 
місцях. 

7. Організація консультаційних пунктів. 
8. Дистанційне навчання. 
9. Розроблення та видання методич-

них посібників. 
10. Методичні кейси, що легко мож-

на скопіювати. 
11. Майстер-класи. 
12. Узагальнення та пропаганду пер-

спективного моніторингового досвіду. 
Вважаємо, що запропонована модель 

моніторингу якості освіти учня та управ-
лінсько-методичний супровід, що запро-
ваджується в Донецькому регіоні, може 
бути використана для підвищення якості 
математичної освіти.  
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Резюме. Федченко Л.Я. О МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. Раскрывается система 
региональной модели мониторинга образования школьников в Донецкой области. Она 
предусматривает достижение качества овладения учащимися программными знаниями и 
сформированности самооценки уровня своей подготовки по математике. 

 
Summary. Fedchenko L. ON MONITORING OF QUALITY OF STUDENT KNOWLEDGE IN 

MATHEMATICS IN DONETSK REGION. The system of the regional model of monitoring of the pupils� 
education is being depicted in Donetsk region. It provides the definition of the mastering quality in the 
programmed knowledge and formation the pupils� self-appraisal and their training in mathematics.  
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