
 

ЕЛЕКТРОННИЙ  ЖУРНАЛ  РЕЗУЛЬТАТІВ 

МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

 

Програма «ЗАВУЧ» – електронний журнал призначений для автоматизації 

управлінської діяльності навчального закладу; обліку та обробки результатів 

моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів за 12-ти бальною 

системою оцінювання;  визначення показників якості навчання та педагогічної 

діяльності.  

 

Вікно програми з головною таблицею на початку роботи 

 

Програма надає широкі можливості керування навчально-виховним 

процесом навчального закладу: 

 створення та збереження бази моніторингового дослідження 

навчальних досягнень учнів; 

 подача даних бази в інтерактивних, рейтингових таблицях;  

 унаочнення даних діаграмами; 

 автоматичне формування табелю успішності учня, класу, школи; 

 обчислення показників якості навчання та педагогічної діяльності; 

 утворення зведених, порівняльних таблиць з результатами навчання та 

педагогічної діяльності школи  (для відділів освіти надана можливість 

утворення  таблиць з даними підзвітних шкіл); 

 оперативне отримування інформації для формування аналітичних 

висновків. 
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ЕТАПИ  РОБОТИ З  ПРОГРАМОЮ  «ЗАВУЧ» 

 

ЕТАП 1: СТВОРЕННЯ ФАЙЛУ СПИСКІВ ІЗ ПРІЗВИЩАМИ ВЧИТЕЛІВ 

ТА УЧНІВ. 

 

Відповідальність за цей етап повинна бути покладена на окрему особу, 

наприклад, заступника директора з НВР, який би виконував роль адміністратора 

програми і мав би найбільший пріоритет при роботі з програмою. 

 

НАЛАШТУВАННЯ  СПИСКИ 

Створення та редагування списків: 

 захистити паролем доступ до списків (будь-які 4 цифри); 

 у відповідному місці записати коротку назву школи; 

 ввести в таблицю список учителів, стаж роботи, атестаційну категорію, 

генерувати паролі доступу до редагування для вчителів; 

 ввести в таблицю списки учнів за класами та списки учнів за підгрупами 

(якщо клас має поділ при вивченні окремих предметів). 

 

Правила редагування: 

 Перед введенням нового списку треба за допомогою лічильника 

встановити кількість  відповідних рядків.  

 Кожен список зберігається окремо(кнопка ).  

 Для вилучення зайвого рядка, його треба очистити а потім натиснути 

кнопку збереження.  

 Якщо список вже існує в електронному вигляді, його можна через 

буфер обміну вставити у таблицю (кнопка ). 

   Вставлені дані  автоматично  форматуються наступним чином: 

 учні – [прізвище та ім’я]; 

 учителі – [прізвище та ініціали].  

 По завершенню роботи над списком учителів –  можна згенерувати 

паролі доступу для учителів за допомогою кнопки  (захист від 

редагування результатів проведених моніторингів): 

Генерований пароль візуально-доступний  користувачу-

адміністратору. Але якщо учитель бажає він може змінити пароль 

так щоб він був відомий та візуально-доступний лише йому: 

 за допомогою користувача-адміністратора ввести пароль 

доступу до списків; 

 вибрати з меню «Змінити пароль» команду «для вчителя»; 

 ввести  наданий (попередній) пароль; 

 ввести свій(новий)  пароль. 

 Для переведення списків до програми EXCEL існує кнопка . 

 Для вилучення класу, підгрупи служить кнопка  
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Створення/редагування списку  учителів 

 

Редагування списку  навчальних предметів 

 

 

Створення/редагування списків учнів по-класно 
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Формування списку підгрупи класу (при поділу класу)  

 

 
 

Створення/редагування об’яв  

 

 

До створення/редагування списків треба поставитися відповідально. Це 

пов’язано з тим, що у подальшій роботі користувач-вчитель вводить результати 

моніторингових досліджень, опираючись на дані списків. Якщо у прізвищі учня 

помічено помилку тоді коли вже внесено до програми результати його 

навчальної діяльності то  недостатньо лише виправити помилку у файлі списків. 

Треба по-новому вносити  результати учня. Також важливо зазначити, що 

внутрішній алгоритм програми, списки завантажує на початку її роботи. Тому 

після редагування списків бажано завершити сеанс роботи з програмою так як 

списки у вікнах програми  будуть містити попередні, до редагування дані. 
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ЕТАП 2: СТВОРЕННЯ ФАЙЛУ МОНІТОРИНГОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ, ВВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ.  

 

Файл моніторингового дослідження – це  файл, складений із окремих 

записів. Кожен запис містить результати роботи та відомості що ідентифікують 

напрям моніторингового дослідження:  

 оцінки учасників; 

 прізвище вчителя; 

 навчальний предмет; 

 дату  проведення дослідження; 

 вид контролю; 

 короткий зміст (тему) дослідження; 

 пароль редагування. 

Для створення або редагування запису треба скористатися карткою запису 

(кнопка «»). Списки класів будуть з’являтися автоматично. Користувач 

повинен вводити лише результати (оцінки) та викликати супутні інформаційні 

відомості (дату проведення, навчальний предмет тощо), за якими можна буде 

ідентифікувати проведене моніторингове дослідження. 

 

 

Введення результатів моніторингового дослідження 
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Кнопка «ОК» утворює запис в моніторинговому файлі та заповнює рядок 

головної таблиці узагальненими результатами моніторингового дослідження – 

показниками навчальної діяльності його учасників: 
 

 середній бал (СБ) – середнє арифметично всіх оцінок; 

 коефіцієнт участі (КоУ) – відношення кількості учасників до кількості 

учнів класу за списком; 

 показник якості навчання (ПЯН %) – обчислюється за формулою 

академіка Б.П. Смірнова, що враховує результати високого, 

достатнього та середнього рівнів навчання; 

 відсоток  високого (IV),  достатнього (III),  середнього (II ),  

початкового (I )  рівнів навчання.  
 

При виділенні будь-якого рядка (запису)  головної таблиці картка запису 

показує  зміст відповідного моніторингового дослідження та надає можливість 

його редагування (за паролем). 
 

 

Зміст картки запису при виділенні рядка головної таблиці 
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Вид верхньої частини вікна програми при виділенні рядка головної таблиці, 

якщо картка запису закрита: 

Зліва – тема (зміст) відповідного моніторингового дослідження. 

Справа – міні-діаграми:  

 
 

Унаочнення даних виділеного рядка головної таблиці міні-діаграмою, де значок 

«» - кнопка-перемикач) 

 

 

Кнопка «» обчислює середні показники усіх записів головної таблиці. 

 
 

 

Кнопка «» унаочнює середні показники круговою діаграмою 
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Картка запису містить декілька сервісних кнопок які покращують умови роботи 

та зменшують час що витрачає користувач на формування запису: 

Кнопка «» заповнює всі інформаційні поля, крім оцінок, даними які були 

введені в попередньому запису. Це зручно якщо користувач вводить результати 

декількох моніторингових досліджень, наприклад, одного класу.  

 

Якщо у програмі є файл налаштувань вчителя (розділ «сервісні функції»), 

зручно використати кнопку «» , яка автоматично заповнить поля вказаними в 

налаштуваннях даними. Дану функцію рекомендовано використовувати якщо 

програма надана у користування персонально вчителю. 

 

Кнопка «» відкриває вікно попередніх моніторингових досліджень 

обраного класу по даному предмету. Це важливо, наприклад, при формуванні 

семестрової оцінки.  Кнопка «»  відкритого вікна автоматично обчислює 

семестрові оцінки як середньо-арифметичні всіх оцінок учнів в таблиці. 

Прапорці над оцінками дозволяють обирати лише ті моніторинги які на думку 

користувача є складовими семестрової оцінки. 

 

Вікно результатів попередніх моніторингових досліджень  

 

Для роботи з моніторинговими файлами програмний засіб містить низку 

стандартних функцій, що знаходяться у меню ФАЙЛ: «новий», «зберегти», 

«зберегти як», «відкрити», «доповнити», «вилучити», «закрити». Робота з ними 

відповідає загальним компетентностям, які використовує користувач при роботі 

з будь-яким іншим програмним засобом. Варто зазначити, що неможливо 

створити новий запис  у якому інформаційні відомості співпадають з вже 

існуючим записом навіть якщо тема та оцінки учнів відрізняються. У такому 

випадку відбудеться заміна раніше створеного запису.  
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ЕТАП 3 :  ОБРОБКА ФАЙЛІВ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЬ. 

 

При наявності файлів моніторингових  досліджень в  програмному засобу 

можуть бути доступними функції (меню ОБРОБКА), що унаочнюють, 

заповнюють зведеними даними різні форми звітності результатів  навчальних 

досягненнях учнів та педагогічної діяльності вчителів. Для їх роботи треба 

завантажити до головної таблиці  файли моніторингових досліджень, що були 

створені та наповнені за певний проміжок часу, наприклад за семестр.  

Для завантаження декількох файлів використовується команда  

«Доповнити»  або у вікні  відкриття файлів за допомогою клавіш “SHIFT”, 

“CTRL” можна виділити потрібні файли. Всі утворені даними функціями форми 

звітності виводяться на друк або до програми EXCEL для додаткової обробки. 

 

 

 

Команда «МЕТОДИЧНІ ФОРМИ» відкриває вікно з таблицею всіх 

моніторингових досліджень, що представлені у головній таблиці з розширеною 

шкалою рівнів навчальних досягнень учнів, з показниками до відповідної форми 

звітності. Вікно містить механізми упорядкування таблиці за показниками 

навчальної діяльності, іменних списків за підсумковими даними, інші 

можливості, що сприяють оперативному розгляду проведених досліджень. 

 

 

Зведена таблиця рівнів навчальних досягнень учнів з елементами 

упорядкування даних та іменних списків 

 



 10 

 

Списки учнів відповідно до шкали навчальних досягнень 

 

 

Унаочнення виділеного рядка таблиці стовпчастою діаграмою 

  

Команда «Табель успішності класу»  –  сукупність  інтерактивних таблиць, що 

дозволяють побачити у зручній, табличній формі, результати  учнів  класу за 

обраним предметом. У таблицях обраховано показники навчання учнів та 

узагальнені показники всього класу. Таблиці наділені функціями упорядкування 

за обчисленими показниками. Під час виділення моніторингового дослідження 

список класу упорядковується за рівнями навчальних досягнень. Є можливість 

побачити розширену версію табеля де вказано теми моніторингових досліджень, 

що подано у табель. 



 11 

 

 

 

Вікно табеля успішності 

класу упорядкованого по 

рівнях навчальних 

досягнень 

 

 

 

Вікно табеля успішності 

класу упорядкованого по 

рівнях навчальних 

досягнень по виділеному 

моніторинговому 

дослідженню 

 

 

 Зміст вікна «Табель успішності класу» залежить від місця виділення рядка 

головної таблиці. Чим більше номер виділеного рядка тим більше даних 

охоплено табелем. Самостійне формування табелів у вікні по різних навчальних 

предметах можливо лише за умов виділення останнього, порожнього рядка 

головної таблиці. 
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Команда «Табель успішності учня» - інтерактивне вікно, що дозволяє 

сформувати табель успішності будь-якого учня школи.  

Відбираються з завантаженого моніторингового файла всі оцінки 

вибраного учня та формується табель успішності по-предметно. Обчислюється 

показники навчальної діяльності учня. Надано можливість утворення 

рейтингових списків  навчальних предметів за відповідними показниками. Є 

можливість керувати формуванням вигляду таблиці. Виділяючи обрану комірку 

таблиці з оцінкою можна узнати тему моніторингового дослідження за який 

учень отримав її. 

 

 Вікно табеля успішності учня 

 

СКОРОЧЕНІ 

НАПИСИ : 

СБ середній бал 

КоУ коефіцієнт 

участі 

РзП рейтинг учня з  

предмету 

Р/О рекомендована  

оцінка 

  
 

  

У комірках стовпчика з середнім балом учня (СБ) сірим кольором 

прописано середній бал з даного предмету у класі. Рекомендовану оцінку (Р/О)  

округлено відповідно середнього балу. В більшу сторону у випадку високого 

коефіцієнту участі. В меншу – якщо коефіцієнт участі менше 0,75. 

 

 

Команда «Табель успішності школи»  – сукупність інтерактивних 

таблиць та діаграм, в яких представлені в наочному інформаційно-насиченому 

вигляді:  

 успішність всіх учнів по-класно та рейтинговими списками; 

 показники   навчальної діяльності кожного класу навчального закладу; 

 зведені показники навчальної діяльності навчального закладу. 
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Розташування списків учнів по-класно в рейтинговому порядку 

 

Списки учнів розташовуються в алфавітному або рейтинговому порядку (за 

допомогою перемикачів). У комірках табеля успішності представлені середні 

бали учнів за навчальними предметами. Рейтинг учня визначається за середнім 

балом з усіх предметів. Над стовпчиком з результатами за певним предметом 

кожного класу стоїть середній бал усього класу з даного предмету. У комірці 

під назвою предмета подається середній бал з цього предмету всіх класів, 

представлених у табелі. Кольором виділяється рівень навчальних досягнень 

учня. Відповідні числа показують відсоток кожного рівня.  

У вкладці «Кількість робіт» представлена кількість проведених робіт із 

певного предмету.  

 

 

 

Повна інформація про навчання учнів, знаходиться у вкладці «Оцінки». 
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Списки учнів розташовані за алфавітом. У комірках проставлені всі результати 

моніторингового дослідження, які були у завантажених файлах. Над оцінками – 

прізвища вчителів, які їх оцінювали. Якщо натиснути на комірку з  

результатами моніторингового дослідження з певного предмету поряд з нею 

з’явиться вікно зі стовпчиковою діаграмою за даними комірки. У  вікні видно 

дати моніторингів, середній бал за їх результатами та місце учня у рейтингу 

класу з предмету. 

  

 

Списки учнів покласно, з усіма оцінками та прізвищами вчителів 

 

 

Вкладка «Показники» демонструє таблицю з узагальненими показники по 

класах навчального закладку. Таблиця має інструменти упорядкування даних та 

побудови діаграм  за відповідними показниками. 
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Зведена таблиця по класах навчального закладу 

 

 

Побудова діаграми за даними рядка зведеної таблиці 
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Середній бал, що 
диференційований за видами 

контролю 

 

Команда «Табель педагогічної діяльності» складається з декількох 

таблиць, містять список вчителів та результати їх педагогічної діяльності.  

 Перша таблиця «Показники» - інтерактивна таблиця, що дозволяє 

упорядкувати  список за показниками педагогічної діяльності та 

будувати діаграми.  

 Друга таблиця показує кількість проведених моніторингів по класах.  

 Третя таблиця показує середній бал навчання по класах.  

 Четверта таблиця демонструє середній бал що диференційований 

за видами контролю. 

 
Рейтинг учителів за обраним показником (Перша таблиця) 
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Середній бал по классах (Третя таблиця) 

 

 

 
Побудова діаграми загального рейтингу вчителів за показниками педагогічної 

діяльності 
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СЕРВІСНІ ФУНКЦІЇ 

 

 ПРАВКА → УПОРЯДКУВАТИ ЗА ДАТОЮ: Функція, що упорядковує 

дані у головній таблиці. При формуванні табелів успішності по 

зростаючій даті дана функція  забезпечить цю важливу умову.  

 

 ПРАВКА → ОНОВИТИ СПИСОК:  команда оновлює список учнів у 

створеному запису відповідно до змін, що відбулися у  файлі списків.  

 

 НАЛАШТУВАННЯ → ФІЛЬТР: Як було зазначено, файл 

моніторингових досліджень може містити дані за різними предметами, 

класами, видами контролю. Це зроблено для полегшення і зручності 

роботи користувача, щоб не мати справи з великою кількістю 

різноманітних файлів. Але часто треба визначати показники тільки, 

наприклад, за окремими предметами або за певний період часу. Для цього 

треба перед тим, як відкрити файл, виконати команду «Фільтр». Дана 

команда відкриває вікно, у якому можна утворити потрібну схему для 

відбору. Після встановлення критеріїв  та  відкриття потрібного файлу, у 

головну таблицю потраплять лише ті  моніторинги, які відповідають 

умовам відбору.  

 
Вікно для встановлення критеріїв відбору 

 

 

Відібрані моніторингові дослідження можна зберегти у вигляді окремого 

моніторингового файлу (зберегти, як). Але бажано змінити назву файлу, з якого 

потрапляли дані до таблиці, інакше відбудеться взаємозаміна і частина 

інформації вибраного файлу, яка не потрапила у таблицю, буде втрачена. 
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 ПРАВКА → ПОШУК ЗАПИСУ:  

Знаходження записів (моніторингових 

досліджень) в головній таблиці за окремими 

ознаками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НАЛАШТУВАННЯ → НОВИЙ РІК:  команда автоматично 

налаштовує програму на наступний навчальний рік: 

 утворюється нова папка з назвою наступного навчального року; 

 у створену папку копіюється файл списків; 

 автоматично збільшується  на одиницю  нумерація класів у  файлі;  

 список останнього класу у файлі списків вилучається; 

 утворена папка  стає поточною. 

 
 

 НАЛАШТУВАННЯ  ВЧИТЕЛЬ: У вікні, що відкриється, учитель 

може утворити найбільш зручну схему налаштувань, яка дозволить йому 

не витрачати час на введення загальних даних (прізвище, предмет, 

пароль, тощо) при внесенні результатів моніторингів у програму. Зі 

списку предметів він повинен залишити прапорці лише коло тих 

предметів  які він викладає, з інших предметів треба прибрати прапорці. 

У верхньому рядку, що над списками вибрати той предмет, з якого 

Вікно для встановлення 

ознак за якими буде 

здійснено пошук 

відповідного запису (записів) 

Вікно для переводу  файлу 

списків у  новий 

навчальний рік 
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найчастіше буде проводитися моніторинг. Так само діяти при виборі 

прізвища. Вибрати вид контролю, який найчастіше буде 

використовуватися. Внести у відповідний рядок пароль доступу до 

роботи, що отриманий через адміністратора програми. Після внесення 

налаштувань – схему зберегти.  У папці з програмою буде утворено файл 

teacher.cfg. Треба пам’ятати, що даний файл відкриває доступ до роботи 

з програмою інших користувачів /пароль буде вноситися автоматично/. 

Тому якщо програма передається або комп’ютер на якому вона 

встановлена має вільний доступ, бажано даний файл знищити або у схемі 

налаштувань пароль не вводити.  

 

 
Вікно налаштувань для вчителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

   ДОВІДКА 

ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ 

«ЗАВУЧ» 

 

 

Програма "ЗАВУЧ"  це: 

o автоматизація управлінської діяльності навчального закладу; 

o електронний  облік  результатів  моніторингу  навчальних досягнень   

учнів*  за  12  бальною  системою  оцінювання; 

o обчислення показників  якості  навчання  та  педагогічної діяльності. 

 

*  -    результати   зрізів     знань,   контрольних    робіт, тематичного 

оцінювання,  інших видів моніторингового дослідження\ 

 

Поля таблиці: 

№      порядковий номер моніторингу /запису/ 

ШКОЛА     код школи у системі 

КЛАС  

  

  номер класу/буква/підгрупа/ 

ПРЕДМЕТ 

  

  назва навчального предмету 

КоУ     коефіцієнт участі (відношення тих  хто брав  участь у 

моніторингу  до   загальної кількості  учнів за списком) 

УЧИТЕЛЬ     

  

  прізвище, та ініціали вчителя 

КОНТРОЛЬ      вид контролю 

ДАТА  

  

  дата проведення моніторингу 

СБ      

  

  середній бал всіх робіт моніторингу 

І          

  

  відсоток робіт початкового рівня 

ІІ         

  

  відсоток робіт середнього рівня 

ІІІ       

  

  відсоток робіт достатнього рівня 

IV       

  

  відсоток робіт високого рівня 

ПЯН    

  

  показник якості навчaння (%) 
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ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП РОБОТИ 

 

МЕНЮ   НАЛАШТУВАННЯ  СПИСКИ 

Етапи формування спискового файлу: 

 введення номеру школи;   

 пароль доступ до списків (будь-які 4 цифри); 

 коротка назва школи; 

 список учителів (прізвище та ініціали); 

 списки учнів по класно (прізвище та ім'я); 

 список навчальних предметів. 

     

 Правила редагування: 

o перед введенням списку нового класу встановити  його номер; 

o кількість учнів списку встановлюється лічильником (кількість рядків 

таблиці); 

o підгрупи формуються після створення (збереження) списку класа; 

o кожен список класу, підгрупи зберігається окремо. 

 

Функціональні кнопки: 

 

 зберігає список 

 вставка списку з  буферу обміну 

 генерація  паролів у списку вчителів 

 експорт списку в MS EXCEL 

 вилучення класу 

 

Зміна пароля для адміністратора: 

 ввести пароль доступу до списків; 

 меню «Зміна пароля»  «Адміністратора»; 

 ввести новий  пароль. 

 

Зміна пароля для  вчителя: 

 ввести пароль доступу до списків; 

 меню «Зміна пароля»   «Вчителя»; 

 ввести  пароль вчителя; 

 ввести новий  пароль вчителя. 

Змінений  пароль візуально не буде  доступний адміністратору  
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РЕДАГУВАННЯ ФАЙЛІВ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

МЕНЮ  ФАЙЛ 

НОВИЙ відкриває вікно для введення  даних 

ВІДКРИТИ очищає таблицю, відкриває вікно для вибору   файлів з 

відповідної папки,    завантажує файл (декілька  файлів 

через  SHIFT) у таблицю 

ДОПОВНИТИ відкриває вікно для вибору  файлів з відповідної папки,  

завантажує файл у   таблицю 

ЗБЕРЕГТИ  
зберігає дані таблиці у файлі  з  ім'ям,  що записано у  

заголовку вікна програми 

ЗБЕРЕГТИ, ЯК   відкриває вікно для  вводу імені для нового файлу, або 

перейменування для        завантаженого файлу 

ВИЛУЧИТИ відкриває вікно для вибору  файлу, який треба вилучити 

ЗАКРИТИ відкриває вікно для  збереження файлу, та очищає зміст 

таблиці 

 

 

МЕНЮ  ПРАВКА 

РЕДАГУВАТИ ЗАПИС      
відкриває вікно для редагування  даних 

ВИЛУЧИТИ ЗАПИС вилучається виділений  рядок таблиці 

ОЧИСТИТИ  ТАБЛИЦЮ головна таблиця  очищається  від   даних 

УПОРЯДКУВАТИ  ЗА ДАТОЮ     дані упорядковуються за датою (при 

виділенні останнього рядка) 

ПОШУК  ЗАПИСУ відкривається вікно для встановлення 

ознак пошуку  записів   

ОНОВИТИ СПИСОК список учнів запису оновлюється 

відповідно до змін у списочному файлі 

 

 

ВІКНО РЕДАГУВАННЯ ЗАПИСУ (функціональні кнопки) 

 інформація   з   налаштувань  вчителя 

 дані  попередньо-введеного  запису 

 
інформація  про попередні   записи  за даним  предметом  у   вказаному  

класі 

OK завершення  введення даних  запису 
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ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

СЕРЕДНІ 

ПОКАЗНИКИ     

обчислення загальних результатів  головної   таблиці 

ДІАГРАМИ 
унаочнення загальних результатів головної  таблиці 

 
ТАБЕЛЬ  

УЧНЯ   

формується   табель   успішності  учня по  всіх   моніторингах  

головної таблиці  по-предметно. В  інтерактивних  таблицях  

табеля  користувач має можливість:       

 побачити всі оцінки учня,  що   систематизовані: 

- за датою та    предметом 

- за показниками  навчальної   діяльності   

- за місцем  в   навчальних  предметних  рейтингах    

 задіяти елементи, що упорядковують  дані, коригують 

інформаційну насиченість табелю; 

 при виділенні комірки  з оцінкою отримати інформацію 

про вид та зміст відповідної  роботи. 

 
ТАБЕЛЬ  

КЛАСУ   

формується   табель   успішності   по  всіх   моніторингах   

головної    таблиці    з   вказаного  предмету: 

 Сформований  табель має  вигляд подібний  до  сторінки  у  

класному  журналі. 

 Показники навчальної діяльності інтерактивно 

унаочнюють  результати моніторингових робіт кожного 

учня та кожного моніторингу. 

 Табель класу містить механізми, які упорядковують дані за 

певним показником та корегують інформаційну  

насиченість табеля. 

Для формування табеля  у відповідному вікні вказується  клас 

та предмет, або   виділяється будь-який рядок головної  таблиці 

з потрібним класом та  предметом. В  останньому  випадку 

табель  містить  дані  лише  до  виділеного рядка. 

 
ТАБЕЛЬ 

ШКОЛИ    

утворює   табель успішності  навчального закладу за 

результатами учнів*,   що знаходяться у завантажених 

файлах. 

Вікно табеля містить:  

 Рейтингові   таблиці  узагальнених  навчальних   

досягнень  учнів.  Упорядкування     таблиць  за: 

           - алфавітом по-класно; 

           - середнім балом по-класно; 

           - середнім балом по списку всієї школі. 

 Таблиці, що показують 

           - кількість моніторингових  робіт  учнів; 

           - результати  моніторингових   робіт.  

При  натисканні  "мишею" на    комірку   з  результатами учня, 

відкривається   стовпчаста  діаграма   за   даними   комірки. 
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 Інтерактивна таблиця з  узагальненими показниками 

навчальної діяльності  по-класно. 

 Таблиця, що   показує  результати  навчальної    

діяльності   за   видами    контролю з  обчисленням  

різниці максимального та мінімального   середнього 

балу.  

*  -  враховуються  лише  учні, які  є  у  відповідному  

списковому  файлі 

 
РЕЙТИНГ 

ПЕДАГОГІ-

ЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ   

утворює табелі   та рейтингові    таблиці зі списками 

учителів,  що  є  у  головній  таблиці  з  результатами  їх   

педагогічної     діяльності. 

 Таблиця ПОКАЗНИКИ   -   при  виборі певного 

показника    упорядковується   список учителів  

відповідно до його значення. 

 Таблиця КІЛЬКІСТЬ МР -  інформує про кількість  

моніторингових робіт учителів  по класах. 

 Таблиця СБ ПО КЛАСАХ   -  інформує   про середній  

бал навчання по   класах . 

 Таблиця СБ ЗА ВИДОМ КОНТРОЛЮ   -  інформує  про  

середній   бал   навчання, що диференціований за видами 

контролю. 

 
МЕТОДИЧНІ 

ФОРМИ 

сукупність інтерактивних таблиць  з  розширеною  

шкалою рівнів навчальних досягнень  учнів,  поіменними 

списками, зведеним даними, з можливістю упорядкування 

та побудовою діаграм.    

            

 

МЕНЮ   НАЛАШТУВАННЯ 

ФІЛЬТР  

 

відкривається  вікно, що  містить перелік  критеріїв  за якими  

можна   здійснити  відбір   даних  до головної таблиці: 

 навчальний заклад;  

 номер класу;  

 дата проведення моніторингу;  

 навчальний предмет;  

 вид контролю; 

 прізвище учителя;  

 стаж роботи учителя.  

Для застосування даних  ознак, файли моніторингів  

відкриваються  після   їх   встановлення. Файли, що   

завантажені    із  застосуванням  критеріїв   відбору    можна    

зберегти    лише    за   новим     ім'ям. 

 

ВЧИТЕЛЬ 

 

Користувач  відбирає  відомості,  які автоматично будуть 

заповнювати  інформаційні поля при введенні результатів 

моніторингу. 
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НОВИЙ РІК   

утворюється  папкa  з  назвою 

наступного навчального року.                      

Списки  учнів  копіюються  в  утворену   

папку. Нумерація  класів збільшується   

на   одиницю. Список останнього  класу  

вилучається. 

 

Утворена папка 

стає поточною 

 

 

 

друк таблиць 

 

 

доступно через 

верхнє меню 

кожного вікна 

обробки результатів 

 

 

експорт  в  MS  EXCEL 

 

РОБОТА  У  МЕРЕЖІ /доступно у новій версії  програми/ 

Для передачі даних  моніторингового дослідження по мережі в реальному часі 

треба: 

  в файлі списків надати  дозвіл  на  роботу  у мережі  та   

ввести   IP - адресу    комп'ютера, що буде приймати дані 

(сервер); 

 на серверу запустити  активовану  програму та   включити 

режим  прийому  даних; 

 на  іншому  комп'ютері де запущена  НЕ  активована 

програма  вибрати   рядок з   проведеним  моніторинговим 

дослідженням та натиснути   кнопку  передачі  даних. 

Панель 

швидкого 

доступу 

роботи у 

мережі: 

 

 прийом/перевірка зв’язку 

 передача даних 

 індикатор зв’язку: є зв’язок 

 нема зв’язку 

Правила роботи у мережі 

  програма на сервері повинна бути готова  до  прийому  

даних раніше ніж клієнтські програми почнуть їх надсилати; 

 до завершення прийому даних на сервері  НЕ 

рекомендується  використовувати інші функції відповідної 

програми; 

 по завершенню  прийому даних  програму  на  серверу НЕ 

закривати до завершення  роботи  всіх   клієнтських   

програм,   що  надсилали дані; 

 у   клієнтській  програмі  дані  що   будуть надсилатися 

бажано перед  цим зберегти  у файл; 

 клієнські  програми  що надіслали  дані  на сервер треба 

закрити або перезапустити. 

 


