
                                                                       
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 а  т.2-13-54, zastzosh.i.ua 

Н А К А З 

15.06.2021 р.                                                                                       №   

м. Заставна 

Про результати дослідження динаміки 

«Освітньої траєкторії учня» в 5-11 класах 

у 2020/2021 навчальному році. 

 

                  Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», наказу МОН України від 16.01.2020 р. № 54 «Про 

затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», на підставі 

рішення засідання педагогічної ради школи (протокол від 31.08.2020 р., №1), 

наказу Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ст. «Про затвердження Положення про 

моніторингові дослідження якості освітнього процесу Заставнівського ЗЗСО І-

ІІІ ст.» та з метою максимального врахування індивідуальних особливостей 

кожного учня, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти, забезпечення ефективного відстеження якості  освіти, забезпечення 

об’єктивності оцінювання, підвищення рівня навчальної діяльності учнів 

впродовж 2019-2021 р. визначалась графічно освітня траєкторія кожного учня 

5-11-х класів з навчальних дисциплін інваріантної складової навчального 

плану закладу. 

                Аналіз освітньої траєкторії кожного учня дає можливість відстежити 

динаміку рівня навчальних досягнень учнів з кожного предмета в порівнянні з 

минулим навчальним роком, побачити інтереси та природні здібності учнів, 

дає можливість спрямувати зусилля педагогів та батьків на правильний вибір 

здобувачем освіти  свого подальшого професійного шляху, а також 

можливість максимально вигідно підготуватися до наступного навчання 

професії та конкуренції на ринку праці. Таким чином, в певній мірі 

виконується вимога Закону України, що індивідуальна освітня траєкторія – це 

персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що 

формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, 

можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і 

темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними 



освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів 

навчання.  

        Дослідження проводилось за напрямами: кількість учнів, які значно 

покращили рівень знань; кількість учнів, що навчаються на рівні минулого 

року; частково покращили рівень знань; знизили рівень знань; значно знизили 

рівень знань. 

                                                                Аналіз  

                освітньої траєкторії учнів Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ст.  

                                             у 2020/2021 навчальному році 

Напрями 5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 10-А 10-Б 11     Всього 

Значно 

покращили 

рівень знань 

- - 2 6 1 - 4 8 9 4 5 - 3 42 15.8% 

Навчаються 

на рівні 

минулого 

року 

13 5 8 12 4 4 7 5 5 5 2 8 5 83 31.3% 

Частково 

покращили 

рівень знань 

3 3 4 4 - 7 7 7 - 5 3 6 8 57 21,5 

Знизили 

рівень знань 
4 3 15 3 6 6 2 4 4 4 3 2 - 56 21.1% 

Значно 

знизили 

рівень знань 

2 3 - - 6 3 6 2 - 3 2 - - 27 10.1% 

Всього 22 14 29 25 17 20 26 26 18 21 15 16 16 265  

 

        З аналізу освітньої траєкторії учнів видно, що найбільший відсоток учнів 

31.3%, які навчаються на рівні минулого року.  Значно покращили рівень 

знань15,8%, частково покращили – 21,5%, всього покращили 37,3%. Однак 

32.2% учнів знизили рівень знань, з них значно знизили – 10.1% учнів. 

        Причинами зниження рівня знань учнів є те, що в багатьох учнів низька 

мотивація до навчання, наявність  прогалин у знаннях, довготривале 

дистанційне навчання (відсутність електронних засобів навчання, слабкий 

контроль зі сторони батьків), складність навчальних програм, недостаня 

робота учнів з виконання домашніх завдань. 

        Вчителям-предметникам необхідно вдосконалювати методику 

викладання предмета, розвивати критичне мислення у здобувачів освіти, 

своєчасно реагувати на окремі факти відставання, виявлення їх причин і 

вжиття оперативних заходів щодо їх усунення. 

   



            Виходячи з вищевикладеного, 

НАКАЗУЮ: 

1. Формувати варіативну складову навчального плану закладу на розвиток 

здібностей, нахилів та подальшого вибору професії здобувачів освіти.  

2.  Вчителям-предметникам: 

2.1. Продовжувати систематично працювати над підвищенням рівня якості 

знань учнів шляхом удосконалення форм і методів роботи з ними. 

2.2. Вдосконалювати методику викладання предмета, форми і методи 

дистанційного навчання. 

2.3. Своєчасно реагувати на окремі факти відставання учнів, виявляти причини 

прогалин у навчанні  і вживати оперативні заходи щодо їх усунення. 

2.4. Продовжити роботу щодо використання під час освітнього процесу 

технологій   розвитку критичного мислення, цілеспрямовано використовувати 

форми і методи, педагогічні технології відповідно до специфіки предмета, 

індивідуальних особливостей   учнів.              

2.5.З метою зацікавлення учнів вивченням навчальних предметів  пропонувати 

творчі завдання різного ступеня складності, підвищувати рівень самостійності 

й творчості, практикувати використання диференційованих домашніх завдань 

та прийомів випереджального навчання. 

3. Класним керівникам: 

3.1. Щорічно відображати результати навчальних досягнень учнів з базових 

дисциплін в «Освітній траєкторії учня». 

3.2. Проводити аналіз динаміки результатів навчання кожного здобувача 

освіти та вчасно доводити його до відома батьків. 

3.3. Вчасно з’ясовувати причини неуспішності школярів та знаходити шляхи 

їх подолання.  

4. Заступнику директора  з навчально-виховної роботи Матейчук М.Г.: 

4.1. Організувати та здійснити контроль  об’єктивності оцінювання знань 

учнів з навчальних дисциплін та  об’єктивності  оцінювання письмових робіт. 

5. Розмістити наказ на інформаційному сайті Заставнівського ЗЗСО 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора  з НВР  

 Матейчук М.Г. 

 

 

                                                                                                              

Директор ЗЗСО                                             Надія БАЧИНСЬКА 

 

 
 

 

 

 

          



 

 

 

 


