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У статті розкривається сутність та моніторинг навчальних досягнень 
та методи його здійснення в процесі проектно-технологічної діяльності на 
уроках трудового навчання. 
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В статье раскрывается сущность и моніторинг учебных достижений и 
методы его осуществления в процес се проектно-технологической 
деятельности на уроках трудового обучения. 
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The article reveals the essence and monitoring of learning achievements and 
methods of its implementation in the design and technological activities on the 
lessons of labor studies. 
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Питання систематичного контролю якості засвоєння навчального 

предмета є одним з основних в управлінні ходом цього процесу. Без 
спеціального відстеження цього процесу за єдиною методикою важко уявити 
коректність дій вчителя. Прийняття державних стандартів і нових програм 
зобов’язує вчителів використовувати такі єдині форми контролю навчального 
процесу, які б максимально відображали реальний стану справ, а його 
результати були б порівнянними. Педагогічний моніторинг є засобом 
одержання цілісного уявлення про особистість вчителя, зокрема про його 
професійні якості. 

Метою даної статті є дослідити сутність моніторингу навчальних 
досягнень та методи його здійснення в процесі проектно-технологічної 
діяльності на уроках трудового навчання. 



В останні роки «зунівська» концепція та технології оцінювання якості 
освітніх систем поступаються новій формі контролю – моніторингу. 
Моніторинг можна визначити як «постійне спостереження за яким-небудь 
процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату або 
вихідним пропозиціям – спостереження, оцінка та прогноз стану 
навколишнього середовища в зв’язку з діяльністю людини». Отже, моніторинг 
являє собою достатньо складне й неоднозначне явище. Він застосовується в 
різних сферах і з різноманітними цілями, але при цьому має загальні 
характеристики, властивості, риси, хоч існує і розвивається досить ізольовано 
в межах тієї чи іншої науки або галузі управління. Можна зазначити, що 
ступінь вивченості й інтенсивність використання його в різних сферах 
діяльності не рівнозначні [3, с. 14]. 

У педагогіці моніторинг має свої етапи становлення та розвитку. Інтерес 
до моніторингу як явища педагогічного процесу вперше виникає в 30-ті роки 
ХХ століття. Шлях становлення та розвитку моніторингу в світовій системі 
педагогіки, за дослідженням О. Локшиної, пройшов три етапи. Перший етап 
становлення (30–50-ті роки), посилаючись на американського вченого 
Р. Тайлера, дослідниця відмічає як такий, що «уперше акцентував увагу на 
можливості системного підходу в галузі моніторингу, починаючи від 
адекватного структурування змісту освіти й закінчуючи ефективними 
процедурами оцінювання навчальних досягнень учнів з основних дисциплін з 
урахуванням не лише отриманих знань, а й набутих умінь і навичок». Другий 
етап (60–70-ті роки) пов’язаний з діяльністю групи вчених Центру 
порівняльних досліджень в галузі освіти (США), яка ініціює проведення 
міждержавних моніторингових досліджень шляхом тестування навчальних 
досягнень учнів. 80–90-ті роки (третій етап) – це час завершення формування 
моніторингу як цілісної системи, що включає збір даних на різних рівнях 
освіти, враховує контекстуальну інформацію, ресурсний внесок, освітній 
процес та освітні результати і передбачає інтерпретацію отриманих фактів з 
метою вироблення плану подальших дій [5]. 

Моніторинг призначений не тільки відслужувати результати діяльності 
освітньої системи, але й активно впливати на якість її функціонування. 
Проблема моніторингу розглядається в наукових працях М. Берштадського, 
О. Ляшенко, Н. Тализіної, А. Сологуба і інших. 

Відповідно до визначеної мети організації моніторингу якості шкільної 
освіти передбачається формулювання основних завдань, що полягають у 
такому: вивчення особливостей педагогічного, учнівського, батьківського 
колективу напередодні проведення дослідження; збір інформації за напрямами 
дослідження; визначення об’єктів дослідження (учень, клас, навчальний 
заклад, регіон); підготовка діагностичного інструментарію, відбір системи 
показників, на основі яких проводиться моніторинг якості освіти; проведення 
систематичних досліджень розвитку особистості учнів з метою виявлення 
динаміки змін; підготовка щорічних звітів з висвітленням результатів 
моніторингу. 



У педагогічній практиці нерідко використовуються окремі елементи 
моніторингу у формі контрольних робіт, іспитів, інспекторських перевірок. 
Однак вони недостатньо ефективні, оскільки такий моніторинг має 
епізодичний характер, залишаючи без уваги сам процес навчання та 
виховання. При цьому рідко використовуються діагностичні методики, за 
допомогою яких можна виявити причини недоліків у роботі колективу, 
зокрема фактори, що впливають на успішність учнів інші [5]. 

Нині відомі українські вчені підійшли впритул до проблеми моніторингу 
якості освіти, який одночасно виступає об’єктом теоретичних досліджень і 
сферою педагогічної діяльності. На думку О. Ляшенко, моніторинг освіти – 
насамперед системна процедура, не обмежена контрольною функцією. 

У педагогічному глосарію за редакцією В. Волканової [3, с. 14] 
зазначається, що моніторинг – це: 

· комплекс процедур зі спостереження та поточного оцінювання 
перетворень керованого об’єкта і спрямування їх на досягнення заданих 
параметрів розвитку (стандарту); 

· постійне спостереження за якимось процесом чи явищем з метою 
виявлення його відповідності певним нормам, прогнозам, бажаному 
результату тощо. 

Одне з найбільш всебічних досліджень освітнього моніторингу 
виконано О. Майоровим. В його роботі [2, с. 85] розглянуті історія 
становлення моніторингу, побудована розгорнута класифікація видів 
моніторингу за різними ознаками, сформульовані вимоги до інформації 
зворотного зв’язку, надається огляд різних таксономій, що є підґрунтям для 
побудови систем моніторингу, визначені його функції, дано загальне 
визначення поняття «моніторинг в освіті». 

Проте аналіз досліджень моніторингу в галузі освіти засвідчив, що в 
означеній галузі ще існує ціла низка невирішених проблем як 
методологічного, так і прикладного характеру. Сьогодні не існує спільної 
думки з такого фундаментального питання як визначення поняття 
«моніторинг». Т. Стефановська визначає це поняття таким чином: 
«Діагностика, оцінка і прогнозування стану педагогічного процесу: 
відслідкування його ходу, результатів, перспектив» [6, с. 18]. Як видно з 
наведеного визначення автор включає процеси оцінювання і прогнозування до 
складу моніторингу, суттєво розширюючи обсяг поняття і наділяючи його 
функціями, що виходять за межі процедур, пов’язаних з інформаційним 
забезпеченням управління освітньою системою. З точки зору В. Андреєва 
педагогічний моніторинг являє собою «системну діагностику якісних і 
кількісних характеристик ефективності функціонування і тенденцій 
саморозвитку освітньої системи, включаючи її цілі, зміст, форми, методи, 
дидактичні й технічні засоби, умови і результати навчання, виховання і 
саморозвитку особистості і колективу» [1, с. 37]. У цьому визначенні, навпаки, 
поняття моніторингу звужується до діагностики, що ускладнює використання 
даних моніторингу в сфері управління названими у визначенні процесами. В 
одному з психолого-педагогічних словників моніторинг визначається як 



«контроль с періодичним стеженням за об’єктом моніторингу і обов’язковим 
зворотним зв’язком» [4, с. 134]. Якщо в попередньому визначенні моніторинг 
ототожнюється з діагностикою, то в даному випадку автори зводять його до 
контролю з досить невизначеним «періодичним стеженням». Відсутня єдність 
і у виборі предмету моніторингу. Для Т. Стефановської – це педагогічний 
процес, для В. Андреєва – ефективність функціонування і тенденції 
саморозвитку освітньої системи. В процитованому вище психолого-
педагогічному словнику предмет моніторингу взагалі не конкретизується. 
Цього недоліку позбавлено визначення, запропоноване В. Кальней і 
С. Шишовим, які під моніторингом в системі «вчитель – учень» розуміють 
«сукупність безперервних контролюючих дій, які дозволяють спостерігати і 
коригувати за необхідності просування учня від незнання до знання» [9, 
с. 135]. Прогностична функція моніторингу авторами не виділяється. 
Є. Хриков визначає моніторинг як систему заходів щодо збору й аналізу 
інформації з метою вивчення й оцінки якості професійної підготовки й 
прийняття рішень про розвиток навчально-виховного процесу на основі 
аналізу виявлених типових особливостей і тенденцій [8]. 

Одне з найбільш загальних визначень освітнього моніторингу 
запропонував О. Майоров: «Моніторинг в освіті – це система збору, обробки, 
зберігання і поширення інформації про освітню систему або окремі її 
елементи, яка орієнтована на інформаційне забезпечення управління, дозволяє 
робити висновки про стан об’єкта в будь-який момент часу і дає прогноз його 
розвитку» [2]. Воно легко конкретизується для окремих освітніх підсистем 
шляхом уточнення предмета моніторингу. 

Моніторинг реалізується за допомогою комплексу методів і чітко 
розроблених процедур. На відміну від контролю, який кожного року 
спрямовується на нові об’єкти, моніторинг спрямовується на одні й ті самі 
об’єкти й періодично повторюється. 

Як уже зазначалось, моніториг здійснюється за допомогою методів 
моніторингу, тобто способів і прийомів спільної діяльності учня та вчителя, 
спрямованих на перевірку та оцінювання змісту й характеру навчальних 
досягнень. 

Виділяють такі методи моніторингу [3, с. 14]: 

1.  Метод анкетування. Анкетування – метод соціально-психологічного 
дослідження за допомогою анкет. 

Анкета являє собою набір запитань, кожне з яких логічно пов’зане з 
центральним завданням дослідження. 

Цей метод дозволяє з’ясувати не тільки думки дітей з питань,  які вас 
цікавлять, а й виявити їхні схильності, зв’язки, оцінні судження. Анкетування 
опитуванняв основному проводять письмово. Результативність його залежить 
від ряду умов: результати опитування не будуть використані на шкоду учням; 
формулювання запитань мають бути чіткими, ясними, доступними для 
даноговіку; анкета не повинна бути громіздкою. Запитання можуть бути 
відкритого характеру (коли учні самі придумують відповідь), закритого (коли 



дітям пропонують ряд можливих відповідей), напіввідкритого (коли до 
переліку можливих відповідей вони дописують свої). 

Даний метод дозволяє з’ясувати не тільки думки, які нас цікавлять, а й 
вивчити схильності, зв’язки, оціночні судження досліджуваних. 

2.  Тестування проводиться за допомогою тестів – сукупності запитань, 
які спрямовані на визначення рівняз нань із певної частини навчального 
матеріалу. Добре підготовлене тестування дає змогу задовольнити і критерії 
валідності. Оцінюються знання за обсягом і повнотою, системністю, 
узагальненням та мобільністю. Останні характеристики визначаються за 
допомогою тесту відповідної складності, а обсягзнань – через відповіді на 
певну кількість запитань. 

3.  Метод бесіди. Бесіда – метод отримання інформації про 
індивідуально-психологічні особливості в процесі безпосередньої вербальної 
(усної) комунікації за спеціальною програмою. Можливість вести 
спостереження за співбесідником під час особистого спілкування дозволяє 
досліднику при необхідності змінювати напрям розмови на підставі 
спостережуваних жестів, міміки, інтонації співбесідника, робити висновки 
щодо його особистого ставлення до фактів, про які він повідомляє. 
Неприпустимо, щоб бесіда перетворилася на розпитування чи допит. 

Даний метод зобов’язує прислуховуватися до думок і суджень суб’єктів 
моніторингу, щоб правильно визначити сутність проблеми. 

3.  Метод ранжування – це розташування даних за значимістю 
(рангом). 

4.  Метод соціометричного вибору. Цей метод допомагає проникнути у 
взаємини однокласників, виявити різні мікрогрупи, неформальних лідерів, а 
також особисту позицію дитини в колективі однолітків. 

5.  Метод спостереження – найдоступніший спосіб отримання знань 
про учнів. Але особисте спостереження не може бути для педагога єдиним 
джерелом вивчення якостей дитини, тому що воно є однобічним і 
суб’єктивним. Тому варто враховувати результати спостереження інших 
людей. 

Важливою умовою ефективності моніторингу є відповідність його 
процедур вимогам культури оцінки, яку характеризують: 

· наявність чітких критеріїв оцінки; 
· розроблені процедури оцінки; 
· наявність кваліфікованих експертів; 
· розроблені форми фіксації інформації в ході моніторингу; 
· розроблені часові характеристики оцінки; 
· зв’язок оцінки з системою прийняття управлінських рішень. 
Моніторинг у трудовому навчанні передбачає: контроль навчальної 

діяльності; вміння творчо мислити та застосовувати свій інтелектуальний 



потенціал у розробці творчих проектів; організація робочого місця та 
дотримання правил безпеки під час виконання практичних робіт. 

Контроль навчальної діяльності на уроках трудового навчання є 
невід’ємним елементом моніторингу навчально-трудового процесу, без якого 
неможливо уявити повний цикл педагогічної взаємодії між вчителем і учнем. 
Залежність продуктивності навчання від якості, кількості, повноти, 
своєчасності, глибини, об’єктивності контролю є загальною закономірністю 
дидактичного процесу. Для її повного практичного втілення необхідно чітко 
окреслити поняття, виявити залежності між факторами, які обумовлюють 
ефективність контролю. 

Головна мета контролю як дидактичного засобу управління навчально-
трудовим процесом є забезпечення його ефективності приведенням до 
системи знань, умінь, навичок учнів, самостійного застосування здобутих 
знань на практиці, стимулювання проектної діяльності учнів, формування в 
них прагнення до самоосвіти та самовдосконалення. 

У зміст контролю входить отримання інформації про внутрішні процеси, 
про розвиток мислення, мови, пам’яті, вміння творчо використовувати свої 
знання. 

– Якщо контроль і перевірка побудовані правильно, вони сприяють: 
своєчасному виявленню прогалин у знаннях і вміннях учнів; повторенню і 
систематизації матеріалу; встановленню рівня готовності до засвоєння нового 
матеріалу; формуванню вміння відповідально й зосереджено працювати, 
користуватися прийомами самоперевірки та самоконтролю; стимулюванню 
відповідальності та змагальності учнів [7]. 

Вміння творчо мислити та застосовувати свій інтелектуальний потенціал 
у розробці творчих проектів є невід’ємним компонентом моніторингу 
навчальних досягнень учнів. Праця на уроках трудового навчання, зокрема 
розробка творчих проектів, має творчий характер, потребує різноманітних 
знань, схильності до аналітичної діяльності, уміння концентруватися у 
визначений час на окреслених проблемах. Оскільки одним із основних видів 
діяльності учнів на уроках трудового навчання є проектно-технологічна 
діяльність, то обов’язковою умовою для її здійснення є знання сучасної 
парадигми відносно інноваціних технологій, вміння аналізувати 
систематизувати навчальний матеріал, вміння нестандартно вирішувати 
проблемні ситуації тощо. Тож створити свій індивідуальний творчий проект 
учень зможе тільки за наявності вміння творчо мислити та застосовувати свій 
інтелектуальний потенціал. 

Організація робочого місця та дотримання техніки безпеки під час 
виконання практичних робіт проводиться з першого заняття, де вчитель 
повідомляє учням про те, що необхідно мати спецодяг, що приступаючи до 
роботи, потрібно перевірити, чи все є необхідне для роботи на робочому місці, 
що заготовки та незакінчені вироби повинні зберігатись не будь-як, а 
продумано, за певною системою, щоб на їх відшукання витрачалось мінімум 
часу. Також особлива увага звертається на вміння дотримань правил безпеки 
при користуванні робочими інструментами та іншим приладдям. 

Отже впровадження моніторингових досліджень у навчально-виховний 



процес у процесі проектно-технологічної діяльності набирає більш 
ґрунтовного та системного характеру. У процесі проектної діяльності, зокрема 
під час моніторингу, вчителю технологій важливо виявляти доброзичливість, 
вимогливість поєднувати з індивідуальним підходом, тобто порівнювати 
виявлені досягнення школярів не тільки з нормою, а з їхніми попередніми 
невдачами чи успіхами, оскільки від адекватності оцінювання залежить якість 
майбутньої навчально-трудової діяльності учнів. 
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