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Про організацію моніторингових досліджень 

освітньої системи 

 

Відповідно до річного плану роботи школи на новий 2020-2021 навчальний рік з метою 

отримання докладної інформації про рівень якості роботи, досягнень та проблем, провести 

моніторингові дослідження ефективності навчання, результативності ЗНО, організації і ходу 

освітнього процесу, управлінського моніторингу. 

Провести моніторингові дослідження освітнього процесу за напрямками: 

1. Рівень навчальних досягнень учнів:              

 Про результати дослідження рівня сформованості навичок читання та розуміння 

тексту учнів 2-4 класах                

  наказ, грудень, травень Остроуменко А.О. 

 Результати семестрових контрольних робіт в 4,6,8,10 класах   

                                                                                                                наказ, січень, заст.дир. 

 Організація роботи ГПД 

 наказ, лютий,  Остроуменко А.О. 

 Результати річних контрольних робіт 5,7,9,11 класах     

 наказ,  травень,  заст.директора     

 Результати ДПА в початковій, середній і старшій ланці ліцею     

                                                                         наказ, червень, заст.директора   

 Про результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях 

                                                                                                   наказ, червень, заст.директора   

2. Стан викладання базових дисциплін: 

Про стан викладання  інформатики в початковій школі  

наказ, жовтень, Остроуменко А.О. 

Про опанування учнями системи математичних знань як основи формування 

відповідних  математичних компетенцій      

наказ, жовтень, Данюшина Л.М.    

Стан викладання та рівень фізичних навичок учнів           

                                                                                                    наказ, листопад, Іванова С.А. 

 Організація та здійснення тематичного обліку навчальних досягнень учнів на уроках  

біології   

                                                                                            наказ, листопад,  Данюшина Л.М.    

 Про формування наукового стилю мислення на уроках фізики та астрономії     

наказ, грудень,  Данюшина Л.М.    

 Про формування інформаційних компетенцій школярів    

                                                                                              наказ, лютий,  Данюшина Л.М.    



 Моніторинг роботи вчителів за Всеукраїнським проектом «Інтелект України»        

                                                                                          наказ, квітень, Остроуменко А.О. 

    Про стан викладання та рівень знань учнів із зарубіжної літератури в 10-12 класах  

наказ, квітень, Іванова С.А. 

3. Стан здоров’я та розвитку особистості учня: 

– Моніторингові дослідження результатів поглибленого медичного огляду учнів на 

початку навчального року (на основі даних про стан здоров’я і фізичний розвиток дітей, на 

основі довідок ЛКК, проби Руфьє)  

                                                         до 04.09.2020, довідка, Бугир Л.М. 

 Аналіз стану охоплення організованим харчуванням учнів    

                                                                                         грудень, довідка, Остроуменко А.О.  

 Дослідження протікання процесів адаптації у 1 класах (моніторингове дослідження 

учнів 1-их класів                        

жовтень, довідка, Остроуменко А.О.  

 Аналіз травматизму та підсумки профілактичних заходів щодо попередження 

нещасних випадків в навчальному закладі за І семестр 2020р.  

січень, нарада при дир., Остроуменко А.О. 

 Адаптація учнів 5-х класів до навчання в середній школі    

                                                                                 листопад, нарада при дир., Іванова С.А.. 

 Про стан роботи та підсумки участі учнів у спортивно-масових та фізкультурно-

оздоровчих заходах                          

                                                                                                      травень, наказ, Іванова С.А. 

– Стан спортивно-масової фізкультурно-оздоровчої роботи 

травень, наказ, Іванова С.А. 

4. Психодіагностичний моніторинг (психолог) 

4.1 Діагностика:  
 Дослідження рівня адаптації першокласників до школи, 1-х класи                     

15.12-01.02.2021 

-  Вивчення психологічного мікроклімату у класних колективах, 2-4 класи  

                                                                                                                        09.01-08.02.2021 

 Дослідження рівня адаптації п’ятикласників до нових умов навчання, 5-і класи 

                                                                                                                          04.11-06.12.2020 

-  Вивчення психологічного мікроклімату у класних колективах, 6-8 класи  

                                                                                                                       26.11-24.12.2020 

 Вивчення рівня адаптації учнів 10-х класів, 10-х класи     

                                                                                                                          15.09-01.11.2020 

 Вивчення психологічного мікроклімату у класних колективах, 9-11 класи  

                                                                                                                          11.02-07.03.2021 

 Вивчення думки батьків щодо стилів сімейного виховання, 1-11 класи  

                                                                                                                          05.11-24.12.2020 

 Вивчення емоційного стану з/о (які зазнали впливу військового конфлікту або інших 

негативних факторів), 1-11 класи 

                                                                                                      Протягом навчального року 

 Вивчення професійних інтересів і нахилів, 8-11класи 



                                                                                                                 11.03-26.04.2021 

 Вивчення особистісних якостей з/о, що потребують посиленої педагогічної уваги. 1-

11 класи  

                                                                                                                         Протягом року 

4.2 Діагностика пед.колективу щодо роботи над проблемою «Інтегрування еколого-

економічної освіти у освітньому процесі», «Соціалізації особистості громадянського 

суспільства»                       

                                                                                                               квітень 2021, психолог   

4.3 Дослідження дослідження «Актуальність питання дотримання принципів 

олімпізму очима учнів та вчителів ліцею 

                                              вересень, творча група «Освітній дайвінг», Фурсова А.М.    

4.4 Соцопитування «Мотивація школярів до навчальної діяльності»;                                               

жовтень 2020, клуб «Через здоров’я до гармонії світу, Лоянова З.М. 

4.5. Анкетування педагогів   «Складові професійного іміджу вчителя»;    

                                                    грудень, творча група «Освітній дайвінг», Фурсова А.М.    

4.6. Моніторинг якості роботи вчителя   

Лютий 2020, засідання атестаційної комісії   

          4.7. Дослідження рівня мотивації учнів                                                      

    березень 2021, клуб «Через здоров’я до гармонії світу, Лоянова З.М. 

5. Моніторинг виховної роботи 

 Про стан правовиховної  роботи                 

               грудень, травень, наказ, Бугир Л.М.  

 Про стан відвідування учнями занять                   

     грудень, травень, наказ, Бугир Л.М.   

 Про стан педагогічного керівництва роботою учнівського самоврядування 

                                                                                                           лютий, наказ, Бугир Л.М.      

 Про стан національно-патріотичного виховання учнів      

                                                                                                    квітень, наказ, Біліченко С.П.       

 Про стан розвитку учнівського самоврядування   

  травень, наказ, Бугир Л.М.  

 Про ефективність участі класів у проведенні загальношкільних заходів 

травень, наказ, Біліченко С.П.           

 Про результати перевірки планування класних керівників виховної роботи та якості 

її виконання                                                  

            травень, наказ, Біліченко С.П.    

 Про підсумки виховної роботи                       

    травень, наказ, Біліченко С.П.  

 Про стан роботи щодо соціального  захисту    

  травень, наказ, Бугир Л.М.  

     6. Управлінський моніторинг: 

 Нові підходи до організації освітнього процес                     

пед. рада, листопад, Остроуменко А.О.                    

 Моніторинг адаптації першокласників до школи          

нарада при директорі, жовтень, Остроуменко А.О.     
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 Профілактика булінгу як соціального явища у шкільному середовищі 

                                                                 нарада при директорі, листопад, Бугир Л.М.    

 Адаптація учнів 5 класів до навчання в основній школі  

нарада при дир., листопад, Галіцька С.П. 

 Фундаментальні цінності академічної доброчесності  

нарада при дир., грудень, Біліченко С.П. 

 Співпраця на уроках як умова самореалізації суб`єктів освітнього процесу  

пед. рада, грудень,  Іванова С.А.                                                    

 Формування академічної доброчесності через позакласні заходи       

нарада при дир., січень, Біліченко С.П. 

  Про стан роботи з попередження дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я 

учнів                                                                            нарада при дир., січень, Остроуменко А.О. 
 Формування етичних норм як інструменту соціально-психологічного впливу на 

розвиток відповідальної поведінки учнів 

нарада при дир., січень, Бугир Л.М. 

 Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у виховному 

процесі  

                                                                    нарада при дир., квітень,  Біліченко С.П. 

 Стан викладання та рівень знань учнів з англійської мови в Інтелект-класах 

                                                                                    нарада при дир., квітень,  Іванова С.А. 

 Виховання ціннісних мотивів академічної доброчесності 

пед. рада, квітень,  Біліченко С.П. 

 Діяльність педагогів ліцею щодо створення сприятливих умов для формування 

творчо обдарованої особистості. Результати роботи з обдарованими учнями                   

квітень, нарада при дир., Іванова С.А.      

 Вирішення конфліктів мирним шляхом 

квітень, нарада при директорі, Бугир Л.М.                                                     

 Про виконання навчальних планів і програм         

наказ, січень, Остроуменко А.О. 

 Стан ведення шкільної документації                                      

наказ, травень, Іванова С.А. 

 Про виконання навчальних планів і програм         

наказ,  заст., травень, заст.директора  

 Про підсумки науково-методичної роботи   

наказ, червень, Данюшина Л.М. 

 Стан спортивно-масової фізкультурно-оздороровчої роботи   

наказ, червень, Іванова С.А. 

7. Моніторинговий супровід інноваційної діяльності: 

 Попередній моніторинг якості роботи вчителя 

                                                      листопад, засідання атестаційної комісії, Данюшина Л.М. 

 Моніторинг роботи вчителя 

засідання атестаційної комісії, березень 2021 

 Самооцінка якості роботи вчителя                        



                             травень 2020, кер. ПМК 

 Рейтинг методичних служб школи        

        засідання метод.ради, травень 2021 

На підставі зібраних матеріалів, узагальнених наказами, аналітичними довідками: 

–  розробити науково-обґрунтовані рекомендації для прийняття управлінських рішень 

стосовно підвищення ефективності функціонування і розвитку ліцею, удосконалення 

педагогічних засобів   

                                                                                          травень, адміністрація 

– спланувати шляхи удосконалення діяльності ліцею, освітнього процесу: 

       щодо формування і розвитку соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, підготовленої до професійного самовизначення; 

      для психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості в системи 

освітньої роботи; 

травень, адміністрація 

 супроводження формування особистості, яка у своєму житті керується 

загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки                                                        

                  травень, члени метод.ради 

– результати моніторингових досліджень освітньої системи узагальнити наказом                                                          

                                                                     червень, заст..дир. Данюшина Л.М. 

Директор школи                                                                  Л.В. Хмеленко 

З наказом ознайомлені: 

заступники директора                                                         Л.М. Данюшина 

  С.А. Іванова 

  А.О. Остроуменко 

                                                               С.П. Біліченко     

                                                             С.П.Галіцька 


