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Підвищення якості освіти і сприяння розвитку особистості, творчих та 

інтелектуальних здібностей учнів – основні напрямки розвитку системи освіти, визначені 

Національною доктриною розвитку освіти в Україні, законами України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту». 

 Ключове поняття «освіта» розповсюджується на  «освіту» як результат 

(освіченість), і на «освіту» як навчальний (освітній) процес. Тому можна вважати, що  

поняття «якість освіти» теж відноситься і до результату, і до процесу. 

Якість освіти в широкому контексті – це якість життя, у вузькому – рівень 

навчальних досягнень випускників навчальних закладів [5]. 

 Якість освіти – інтегральна характеристика системи освіти, що відображує ступінь 

відповідності реальних освітніх процесів нормативним вимогам, соціальним і 

особистісним очікуванням. Здійснення оцінювання якості освіти вимагає встановлення 

ступеню (рівня) відповідності навчальних результатів учнів, освітнім програмам, умовам 

здійснення освітнього процесу загальноприйнятим еталонам і вимогам, що зафіксовано у 

нормативних документах [2].   

Показники якості освіти, зазначає В.І. Загв’язинський, необхідно оцінювати за 

групами: 

- знання, уміння, навички; 

- показники особистісного розвитку; 

- побічні ефекти навчального процесу (можуть бути позитивними і негативними); 

- компетентність педагогів, керівників закладів; 

- престиж навчального закладу в соціумі [3]. 

До складу знань І.Я Лернер включає терміни і поняття, факти, закони і теорії, 

методологічні і оціночні знання, абстрактні і конкретні знання, емпіричні і теоретичні 

знання [4]. З точки зору педагогічних вимірювань корисно ввести два основних показники 

якості знань – рівень і структура знань, що оцінюються засобами реєстрації оцінок за 

знання і незнання перевірочного матеріалу. Рівень знань значною мірою залежить від 

здібностей і особистих зусиль учнів. Структура знань залежить від правильної організації 

навчального процесу, індивідуалізації навчання, майстерності педагога, об’єктивності 

контролю, наявності і якості навчально-методичного комплексу для здійснення 

самоосвіти. В класифікації В.С. Аванесова рівень знань визначається тестовим балом 

учнів. Якщо тестовий бал нижчий стандартного показника, то проявлені при цьому 

знання, уміння і навички вказують на докритичний рівень підготовки [1].  

Отже, для вимірювання результатів навчання доцільно використовувати 

стандартизовані тести, які дозволяють визначити рівень засвоєння навчального матеріалу і 

визначають структуру знань. 

Характерною особливістю сучасної освіти є широке впровадження кваліфікативних 

тенденцій в навчально-виховний процес. Для здійснення аналізу отриманих результатів 

моніторингу якості освіти необхідно врахувати весь комплекс кількісних і якісних 

показників, вимірювань і спостережень педагогічного процесу, на основі яких з'являється 

можливість їх інтерпретації та формулювання відповідних висновків. 

Розглянемо механізм інтерпретації отриманих даних  моніторингу на прикладі 

вивчення  рівня природничо-математичної освіти учнів 7-х класів на  рівні області. 



У моніторингових дослідженнях на регіональному рівні стандартним показником 

може бути  середнє значення тестового балу за виконане завдання дидактичного тесту. 

Відхилення в бік більшого значення вказує на достатнє засвоєння певної теми, в бік 

зниження – про необхідність додаткової корекційної роботи на рівні закладу або району.  

Для проведення оціночних процедур бажано використовувати багатовимірний 

аналіз результатів навчального процесу. Сутність якого полягає у використанні 

індикаторних показників якості освіти: рівень засвоєння, рівень утруднень, середній бал, 

ступінь навченості учнів, медіана, мода, кваліметричний показник навченості. 

Для обчислення рівня засвоєння зручно використовувати коефіцієнт засвоєння. 

Сучасна наукова дидактика стверджує, що процес навчання можна вважати завершеним, 

якщо коефіцієнт засвоєння більше або дорівнює 0,7[3]. Коефіцієнт засвоєння 

розраховується за формулою: K=n/N, де n – кількість балів, отриманих учнем, N – 

максимально можлива кількість балів. Співвідношення між коефіцієнтом засвоєння і 

рівнем засвоєння розподіляються наступним чином: коефіцієнт засвоєння від 1 до 0,9 - 

високий рівень; від 0,9 до 0,8 - достатній рівень; від 0,8 до 0,7 - середній рівень; 0,7 і 

нижче - початковий рівень. 

За результатами дослідження природничо-математичної освіти учнів 7-х класів 

встановлені коефіцієнти засвоєння з математики – 0,48, біології – 0,56, географії – 0,56, 

що свідчить  про початковий рівень засвоєння або репродуктивний рівень відтворення 

змісту навчального матеріалу. 

Знання і вміння учнів педагогічна наука класифікує за чотирма рівнями засвоєння: 

1-й – впізнання об'єктів або процесів (репродуктивна несамостійна діяльність, яка 

виконується з «підказкою»). 

2-й – відтворення (самостійна репродуктивна діяльність, яка виконується по 

алгоритму, по пам'яті). 

3–й – евристичний (самостійна продуктивна діяльність, яка виконується по 

самостійно заданому алгоритму або типовому алгоритму, перетвореного під час самої дії). 

4-й – творчий (творча діяльність, при цьому добувається об'єктивно нова 

інформація). 

За результатами виконання кожного  завдання групою учнів визначається рівень 

утруднень [3]. 

Якщо сумарна кількість балів, набрана всією групою співпадає з максимально 

можливою по даному завданню, коефіцієнт засвоєння близький до 1, відмічається 

нульовий рівень утруднень; 0,95 – 1 – низький рівень утруднень; до 0,8 – середній рівень 

утруднень; до 0,7 – високий рівень утруднень; менше 0,7 – найвищий рівень утруднень (3-

й і 4-й рівень утруднень потребують корекції знань учнів з даного розділу на послідуючих 

заняттях). Для прикладу розглянемо результати перевірочної  роботи з біології. 

Таблиця 1 

Результати перевірочної роботи з біології 

 

№  Формат завдання Назва розділу, теми Предметні вміння та 

способи навчальної 

діяльності 

Рівень 

утруднень 

І рівень 

1 

Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді 

Розмноження й 

розвиток. Будова та 

різноманітність 

квіток 

Частини квітки. 0,84 

2 Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді 

Розмноження й 

розвиток. Насінина, 

плід, їх будова. 

Вміння розпізнавати 

різні типи плодів 

0,76 

3 Завдання з вибором 

однієї правильної 

Водорості.  

Загальна 

Вміння наводити 

приклади 

0,70 



відповіді характеристика 

водоростей. 

багатоклітинних 

водоростей. 

4 Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді 

Вищі спорові 

рослини. 

Мохоподібні. 

Загальні ознаки 

будови. 

0,64 

5 Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді 

Голонасінні. 

Різноманітність 

голонасінних 

рослин. 

Вміння наводити 

приклади 

представників 

голонасінних рослин 

0,78 

6 Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді 

Покритонасінні. 

Характеристика  

Будова рослин 

родини Капустяні 

0,63 

ІІ рівень 

1 

Відкриті завдання з 

короткою 

відповіддю на 

розуміння 

біологічних 

процесів 

Розмноження й 

розвиток рослин. 

Суцвіття. 

Поняття «суцвіття» 0,66 

2 Відкриті завдання з 

короткою 

відповіддю на 

розуміння 

біологічних 

процесів 

Водорості. 

Пристосувальні 

риси будови й 

життєдіяльність 

водоростей. 

Поняття «талом» 0,56 

3 Відкриті завдання з 

короткою 

відповіддю на 

розуміння 

біологічних 

процесів 

Голонасінні. 

Пристосувальні 

риси будови й 

життєдіяльність 

голонасінних. 

Поняття «шишка». 0,56 

4 Відкриті завдання з 

короткою 

відповіддю на 

розуміння 

біологічних 

процесів 

Розмноження й 

розвиток. 

Генеративне і 

вегетативне 

розмноження. 

Способи 

вегетативного 

розмноження 

0,597 

5 Відкриті завдання з 

короткою 

відповіддю на 

розуміння 

біологічних 

процесів 

Вищі спорові 

рослини.  

Загальні ознаки 

будови та розвитку 

представників 

мохоподібних і 

папоротеподібних 

0,595 

6 Відкриті завдання з 

короткою 

відповіддю на 

розуміння 

біологічних 

процесів 

Покритонасінні. Рослини вивчених 

класів і родин. 

0,53 

ІІІ рівень 

1 

Завдання 

відкритого типу з 

короткою 

відповіддю 

Розмноження й 

розвиток рослин. 

Суцвіття. 

Рослини з різними 

типами суцвіть 

0,51 



2 Завдання на 

встановлення 

відповідності 

Покритонасінні.  

Різноманітність 

покритонасінних 

Рослини вивчених 

класів і родин. 

0,30 

3 Завдання 

відкритого типу з 

короткою 

відповіддю 

Покритонасінні. 

Характеристика 

класів. 

Загальні ознаки 

класу Дводольні. 

0,29 

ІV 

рівень 

Відкриті завдання, 

що потребують 

розгорнутої 

відповіді і 

перевіряють вміння 

учнів аналізувати, 

порівнювати, 

узагальнювати, 

розкривати сутність 

біологічних явищ та 

процесів 

Голонасінні. 

Покритонасінні. 

Загальні ознаки 

будови і розвитку 

голонасінних  та 

покритонасінних. 

0,26 

  

Дані таблиці можна використовувати для складання корекційної програми. 

Інформативність результатів перевірочних робіт підвищує ступінь навченості, за 

основу якого ми беремо визначення академіка   Б.П. Симонова. Якщо взяти до уваги, що 

оцінки високого рівня відповідають 100% навченості, оцінки достатнього рівня – 64 %, 

оцінки середнього рівня – 36 %, початкового рівня – 16 %. Тоді ступінь навченості 

визначається за формулою: 

СНУ=n (в)*1+n (д)*0,64+n(с)*0,36+n(п)*0,16/N [3]. 

Отримані дані свідчать про ступінь навченості  певного рівня: 

0-44 % - критичний рівень; 45-49 %  - низький; 50-74 % - допустимий; 75% і більше – 

оптимальний. 

За результатами дослідження СНУ з математики становить 47 % (низький рівень); з 

біології – 53%, географії – 52 % (допустимий рівень). 

Показниками, що дозволяють проектувати та реалізовувати методику навчання, є 

медіана і мода.  

Медіаною називається значення досліджуваної ознаки, справа і зліва від якого 

знаходиться однакове число елементів вибірки. Медіана розбиває вибірку на дві рівні 

частини. Половина значень змінної лежить нижче за медіану, половина – вище. Медіана 

дає загальне уявлення про те, де зосереджені значення змінної, іншими словами, де 

знаходиться її центр. 

Медіана нормального статистичного розподілу результатів розміщується між 

задовільними і добрими оцінками і складає 6,5 балів. 

В цьому випадку виконується  співвідношення: n2+n3=n4+n5, де:  

n2 - % незадовільних оцінок; n3 - % задовільних оцінок; n4  -% добрих оцінок; n5 - % 

відмінних оцінок. 

У випадку порушень нормального статистичного розподілу положення медіани 

змінюється, переміщається в більшу або меншу сторону вздовж шкали рівнів досягнень 

учнів. 

При цьому зміщення медіани визначається за формулою: 

ΔМ=(( n4+n5)-( n2+n3))/2 [ 6]. 

Якщо ΔМ – позитивна величина, то медіана зміщується в сторону гарних оцінок, 

якщо значення є від'ємним, то зміщення відбувається в сторону незадовільних оцінок. 

Якісний навчальний процес допускає розходження медіан на величину, що не перевищує 

5% (за умови використання стандартизованого тесту). Отримана величина, що перевищує 



статистично допустиме значення, свідчить про необ'єктивність оцінювання або ж 

використання тесту з низькою критеріальною валідністю. 

Модою називається таке значення зміряної ознаки, якою володіє максимальне 

число елементів вибірки, то є значення, яке зустрічається у вибірці найчастіше. 

Наприклад, якщо досліджувалися рівні навчальних досягнень учнів, то модою буде такий 

бал учнів, для якого число учнів, які його виявили, буде найбільшим. 

Велику роль має представлення отриманих даних в наглядній і схематизованій 

формі. Інформація, розміщена в одній невеликій площині, дозволяє одночасно сприймати 

різні за змістом дані у порівнянні. 

Таблиця 2 

Узагальнені результати навчальних досягнень 

Район 

(місто)/школа 

№ тестового завдання  

(кількість правильних відповідей) 

Рівень 

засвоєння 

Рівень 

утруднень 

1 2 3 4 5 … 

         

 

Район(місто)/ш

кола 

            К С.

Б. 

Мод

а 

М Δ

М 

СН

У 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

 

С.Б. -  середній бал; К – кваліметричний показник навченості; М – медіана, ΔМ- 

зміщення медіани; СНУ – ступінь навченості учнів. 

 

Отже, застосування вище зазначених методів дозволяє: 

- розширювати  інформативність засобами виявлення і підтвердження тенденцій; 

- виявляти практичну значущість отриманих висновків через  їх відтворення; 

- підвищувати презентабельність  отриманих результатів засобами 

репрезентативності експериментальних даних; 

- розробляти корекційні заходи щодо підвищення рівня навченості учнів; 

- проектувати методичну діяльність на рівні регіону, школи; 

- розробляти алгоритм системи моніторингових досліджень на регіональному 

рівні. 
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