
АЛГОРИТМ ДІЙ ВЧИТЕЛЯ, КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 

1.      Інформаційно-аналітична робота 

1.1 Усвідомлення критеріїв якості освіти з предмета. 

1.2. Ознайомлення з методиками оцінки якості освіти. 

1.3. Підготовка завдань з предмета для оцінювання якості освіти. 

1.4. Обробка одержаних результатів. 

1.5. Аналіз результатів. 

2.      Мотиваційно-цільова робота. 

2.1. Діагностика мотивації учнів до вивчення предметів. 

2.2. Запровадження мотиваційних тестів, анкетування, співбесіди, спостереження. 

2.3. Ознайомлення учнів з цілями моніторингу. 

3.      Планово-прогностична робота. 

3.1. Включення безперервного відслідковування якості освіти з предмета в календарно-

тематичне планування. 

3.2. Планування уроків із завданнями, що підвищують мотивацію учнів до вивчення 

предмета, розвивають пізнавальну активність. 

3.3. Додаткові консультації. 

3.4. Розробка індивідуального завдання. 

3.5. Планування самоосвітньої діяльності учнів. 

3.6. Планування індивідуальної роботи зі здібними дітьми. 

3.7. Планування індивідуальної роботи з учнями, що мають прогалини у знаннях з предмета. 

3.8. Систематичний контроль знань. 

4.      Організаційно-виконавча робота. 

4.1. Усвідомлення необхідності запровадження моніторингу для підвищення якості освіти. 

4.2. Пропаганда моніторингових досліджень серед учнів, колег, батьків. 

4.3. Залучення батьків до моніторингу. 

4.3.1. Ознайомлення з результатами навчальних досягнень учня. 

4.3.2. Керівництво самоосвітою учня. 

4.3.3. Контроль за виконанням домашніх завдань. 

4.3.4. Батьківська експертиза методик відслідкування тощо. 

5.      Контрольно-діагностична робота 

5.1. Аналіз результатів. 

5.2. Самоаналіз і самооцінка власної педагогічної діяльності. 

5.3. Повторення в циклу впровадження моніторингу на новому рівні.  

  



АЛГОРИТМ ДІЙ УЧНЯ 

1. Інформаційно-аналітична робота. 

1.1. Усвідомлення критеріїв оцінювання навчальних досягнень з предмета. 

1.2. Усвідомлення завдань, запропонованих вчителем, для оцінки навчальних досягнень з 

предмета. 

1.3. Ознайомлення зі своїми результатами виконання завдань. 

1.4. Ознайомлення з результатами аналізу вчителем робіт класу. 

1.5. Усвідомлення своїх прогалин у знаннях. 

2. Мотиваційно-цільова робота. 

2.1. Постановка власних цілей підвищення своєї якості освіти. 

2.2. Сприйняття своїх результатів моніторингу якості освіти як сходинки до власного успіху. 

3. Регулятивно-корекційна робота. 

3.1. Внесення змін в організацію виконання домашніх завдань. 

3.2. Корекція цілей власного навчання. 

4. Організаційно-виконавча робота. 

4.1. Оволодіння прийомами раціональної роботи з інформацією. 

4.2. Підвищення якості самоорганізації навчальної діяльності. 

4.3. Ознайомлення батьків зі своїми моніторинговими результатами. 

5. Контрольно-діагностична робота. 

5.1. Самооцінка своїх знань. 

5.2. Пошук протиріч між самооцінкою та оцінкою за результатами контролю. Усвідомлення 

причин протиріччя. 

5.3. Самоаналіз своєї навчальної роботи. 

5.4. Участь у наступному циклі моніторингу з більшим ступенем самоврядування. 

 

Наведені алгоритми можна переробляти, удосконалювати, адаптувати з метою досягнення 

найкращого результату. 

 

 

 


