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Постановка  проблеми  у  загальному  вигляді  та  її  зв’язок  з  важливими
науковими чи практичними завданнями.  Моніторинг  є  одним із  засобів  управління
якістю освіти та інструментом її удосконалення і поліпшення. Він являє собою систему
збирання, обробки, зберігання і поширення інформації про стан освіти, прогнозування на
підставі об’єктивних даних основних тенденцій розвитку освіти та розроблення науково-
аргументованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення
ефективності функціонування освітньої галузі.



Педагогічний моніторинг – це систематичне  безперервне контролююче відстеження
якісних результатів навчання, виховання й розвитку учнів у системі «вчитель-учень». До його
складу  входить  моніторинг  навчальних  досягнень  учнів,  який  передбачає  систематичне
спостереження за станом навчальних досягнень учнів, прогнозування і вдосконалення цього
стану.  Моніторинг  навчальних  досягнень  учнів здійснюється  завдяки  контролю  й
оцінювання. Проте, на відміну від контролю й оцінювання, він реалізує зворотній зв’язок у
навчальному процесі, що дає змогу оперативно реагувати і в разі потреби його коригувати.
Інструментарієм реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів є форми контролю їхніх
навчальних досягнень.  Однією із  форм контролю та  інструментом реалізації  моніторингу
навчальних досягнень учнів є практичні роботи.

Аналіз  основних  досліджень  і  публікацій.  Теорію  освітнього  моніторингу  і
напрями  його  впровадження  у  навчальних  закладах  розкрито  у  працях  Г. Азгальдова,
О. Ануфрієвої,  Г. Гунти,  Г. Дмитренка,  Г. Єльникової,  В. Кальней,  О. Локшиної,
Т. Лукіної, О. Ляшенка, А. Майорова, В. Олійника, Е. Райхмана, С. Шишова та ін. 

Формування  цілей  статті  (постановка  завдання). Мета  статті  –  розкрити
методику  використання  практичних  робіт  як  інструменту  реалізації  моніторингу
навчальних досягнень учнів.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Відповідно до Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України  № 1392  від  23 листопада  2011 р.,  географічний  компонент  входить  до  складу
освітньої  галузі  «Природознавство» [6].  Одним із завдань цієї  галузі  є набуття  учнями
досвіду  практичної  та  експериментальної  діяльності,  здатності  застосовувати  знання  у
процесі  пізнання  світу.  Це  завдання  реалізується  за  допомогою практичних  робіт,  що
використовуються на уроках географії.

Як вважає С. Кобернік, практична робота – це «засіб формування вмінь і навичок
учнів  у  технології  виконання  завдань  з  картами  атласів,  контурними  картами,
статистичним матеріалом, довідниками [8, с. 48]». Практичні роботи допомагають учням
закріпити  теоретичний  матеріал  та  змушують  їх  порівнювати  об’єкти  природи.  Їх
поділяють на навчальні (тренувальні) й підсумкові.

Під час виконання  навчальних (тренувальних)  практичних робіт учні опановують
якийсь  прийом  навчальної  роботи.  Наприклад,  вчаться  розв’язувати  задачі  з
використанням  різних  видів  масштабів,  визначати  географічні  координати  за
географічною картою та географічні координати крайніх точок і протяжність материка,
будувати графіки зміни температури повітря тощо. 

Підсумкові  практичні  роботи зазвичай  проводяться  після  виконання  серії
тренувальних практичних робіт для перевірки сформованості умінь і навичок в учнів та їх
подальшого  розвитку.  За  змістом  підсумкові  роботи  здебільшого  являють  собою
складання  описів  або  характеристик  географічних  об’єктів,  компонентів  природи,
природних  комплексів  тощо.  Наприклад:  «Складання  порівняльної  характеристики
висотної  поясності  у  різних  частинах  Кордильєр»;  «Порівняльна  характеристика
ландшафтів у різних секторах однієї природної зони».

Відповідно до чинної навчальної програми з географії [4] у 6 класі під час вивчення
курсу  «Загальна  географія»  учні  виконують  14 практичних  робіт,  у  7 класі  у  процесі
опрацювання курсу «Географія  материків  і  океанів» – 12 практичних робіт.  Розглянемо
розподіл практичних робіт по класах.

Згідно із Навчальною програмою з географії для учнів 6–9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів [5], що розроблена на основі положень Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти (2011 р.) і поетапно впроваджуватиметься з 2014/15 н.р.,
учні,  вивчаючи  курси  «Загальна  географія»  (6 клас)  і  «Географія  материків  та  океанів»
(7 клас), мають не тільки виконувати практичні роботи, з яких дві оцінюються обов’язково
кожного  півроку,  а  й  проводити  наукові  дослідження,  що  в  пояснювальній  записці
називаються творчими завданнями. Проводячи наукові географічні дослідження, учні мають
продемонструвати  вміння  і  навички,  притаманні  цьому  виду  роботи,  а  саме:  виділяти
проблемні  питання  та  гіпотези,  планувати  дослідження,  аналізувати  і  тлумачити  процес
дослідження,  встановлювати причинно-наслідкові  зв’язки  та  формулювати  висновки.  Для
презентації  таких  досліджень  учні  можуть  використовувати  прості  схеми,  діаграми,
розрахунки, міні-проекти, есе.



Аналіз діючих підручників з географії для 6 і 7 класів [1; 2; 7; 11; 12; 13] показав,
що  в  них  вміщено  практичні  роботи.  Їх  зміст  повністю  відповідає  змісту  практичних
робіт,  визначених  чинною  навчальною  програмою  з  географії  для  5-9  класів
загальноосвітніх  навчальних  закладів  [4]. Проте  кількість  практичних  робіт  відповідає
лише в підручнику С. Коберніка і Р. Коваленка [7] (див. рис. 1). 

Висновки.  Отже,  географічні  задачі  є  інструментом  реалізації  моніторингу
навчальних  досягнень  учнів.  Адже  за  їх  допомогою  вчитель  може  визначити  рівень
навчальних досягнень і компетентність учнів та на основі здобутих даних втрутитися у
навчальний процес, щоб підвищити його якість. Однією з умов використання практичних
робіт  як  інструменту  реалізації  моніторингу навчальних  досягнень  учнів  є  проведення
після  поточного  чи  тематичного  оцінювання  «роботи  над  помилками».  Під  час  цієї
«роботи» кожний учень має усвідомити причини виникнення своїх помилок. Адже метою
моніторингу  навчальних  досягнень  учнів  є  виявлення  конкретних  досягнень  учнів  з
кожного предмета і слідкування за рівнем їх зростання.
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PRACTICAL WORKS AS A TOOL FOR MONITORING THE ACADEMIC

PERFORMANCE OF STUDENTS GRADES 6-7 IN GEOGRAPHY
This article reveals the concept of «monitoring of student achievements», «monitoring

implementation tools of student achievements», «practical work». Thus, monitoring of student
achievements  is  systematic  observation  of  the  student  achievements  as  well  prediction  and
improvement of this state. One of the forms of the control and monitoring implementation tool of
student achievements is practical work.

Practical  work  on  geography  lessons  is  a  way  of  developing  abilities  and  skills  of
students in performance of tasks technology with Atlas, contour maps, statistical data directories.
Practical works help students to consolidate the theoretical material and induce them to compare
objects of nature. 

Have been described two groups of practical work. They are training and final. 
During  the  execution  of  training  practical  work  students  master  some  method  of

academic  work.  For  example,  they  learn  to  solve  tasks  by  using  different  scales  as  well
determine  the  geographic  coordinates  on a  geographical  map,  geographic  coordinates  of  the
extreme points. They also learn to determine the length of the continent and build graphs of air
temperature and so on.

Final practical work is usually carried out after a series of training practical work to test
the skills and abilities of students and its future development. The content of the final work are
largely  descriptions  or  characteristics  of  geographic  features,  natural  components,  natural
systems and so on.  

One  of  the  conditions  for  the  use  of  practical  work  as  a  tool  for  monitoring  the
implementation of student achievements is to hold a "work on the bugs." after their execution
During this "work" every student should understand the causes of his errors. For the purpose of
monitoring student achievements  is  to identify specific  student achievement  in each separate
subject and tracking their level of growth.

The content  of practical  work in the current program in geography for 5-9 grades of
secondary schools and the geography program that will be implemented in the 2014/15 academic
years is revealed.

Analysis of these two programs has shown that the new programs of work have a more
practical focus, as evidenced by their names. Thus, according to the current curriculum in Grade
6 during the course "General Geography" students perform fourteen practical works and in 7th
grade during the study course "The geography of continents and oceans they perform twelve
practical  works.  According to the new curriculum in the 6th grade students are proposed to
perform nine practical works and conduct three research studies in the form of presentations  or
writings  (essays),  mini-projects,  posters,  works  on the ground.  In 7th  grade fifteen  practical
works and conducting of 10 studies are provided.

It has been revealed during the analysis of existing textbooks on geography for grades 6
and 7 that practical work in them placed under the rubric named "practical tasks" and "practical
work". Their content is fully matches with the content of practical work specified by the current
curriculum in geography. However, their amount corresponds in the textbook of Kobernika S.
and R. Kovalenko only.

Thereby, practical work is an instrument of student achievements monitoring. After all,
by using them the teacher can determine the level of academic achievements as well competence
of students  and based on data  obtained one are able  to  intervene  in  the learning process  to
improve its quality.



Відомості  про  публікацію  подаються  до  Українського  реферативного  журналу
«Джерело», яке висуває саме такі вимоги. Відсутність одного з елементів, унеможливлює
подачу інформації. 

Інформаційний ресурс
Інформація  вводиться  програмою-конвертером  без  додаткового  опрацювання

оператором. Тому вона має відповідати викладеним вимогам.
Відомості про кожне окреме серіальне видання оформлюється у вигляді текстового

файлу в кодовій таблиці 866(MS-DOS) або 1251(Windows).
У тексті не допускаються пусті рядки, «р о з р я д к а», вирівнювання правого краю,

відступ  від  лівого  краю,  наявність  знаків  переносу,  елементи  псевдографіки  та  інші
нетекстові  символи.  Службові  символи  представляються  кодами  з  першої  половини
таблиці FSCII, знак номера – латинською літерою N. 

Супровідна інформація про видання повинна включати наступні елементи:
1. Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск,

номер).
2.  Кількість поданих статей.
Дані  про  статтю  наводяться  мовою  оригіналу  публікації  й  повинні  мати

порядковий номер згідно з переліком обов’язкових елементів:
Z – службовий символ-роздільник даних про окремі статті
11 Мова тексту статті (укр, рус, англ)
12 1-й автор (прізвище та ініціали)
13 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),
14  Назва  статті  =  паралельна  назва  (українською  або  російською  мовами  для

англомовних статей)
15 Номери першої та останньої сторінок статті
16 Кількість бібліографічних посилань
17 Реферат (див.  практичний посібник  В.І.  Лутовинової  Реферування  як  процес

мікроаналітичного згортання інформації. – К.,2007.–71 с.) або анотація
18 Ключові слова (коротко, не більше, ніж 1/2строки)
19 Індекс УДК.
З метою більш повного відображення  результатів  вітчизняних  наукових  робіт  у

світовому інформаційному просторі та організації міждержавного обміну реферативною
інформацією  пропонуємо  надсилати  дані  трьома  мовами:  українською,  російською
англійською (якщо вони є у виданні)



Українською мовою
21 1-й автор (прізвище та ініціали)
22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),…
23 Переклад назви статті
24 Реферат (анотація)
25 Ключові слова
Російською мовою
31 1-й автор (прізвище та ініціали)
32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),…
33 Переклад назви статті
34 Реферат (анотація)
35 Ключові слова 
Англійською мовою
41 1-й автор (прізвище та ініціали)
42 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),…
43 Переклад назви статті 
44 Реферат (анотація)
45 Ключові слова
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