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Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Харківської 

міської ради Харківської області заснована в 1923 році та має багату історію. 

У сучасних умовах ХЗШ №36 як соціально-педагогічна система покликана 

забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям 

розвитку особистості та сучасним вимогам суспільства. Щоб гідно жити у 

сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною у різних 

сферах діяльності. Школа має допомогти у навчанні учням в оволодінні 

технологіями життєтворчості, ставити умови для розкриття потенціалу та 

інтеграції у соціокультурний простір. 

Саме з цією метою сьогодні у ХЗШ №36 активно впроваджується ряд 

внутрішньошкільних програм, що розглянуті на загальношкільній 

конференції та затвердженні педагогічною радою школи. До основних з них 

належать такі програми: «Обдаровані діти», «Профілізація учнів 7-х, 9-х 

класів», «Правове виховання», «Соціальне партнерство», «Програма 

здоров'я», «Адаптація учнів до шкільного навчання», експериментальна 

діяльність «Проектування особистісно-розвивального змісту НВП». 

Однією з найпріорітетніших програм школи є «Програма 

моніторингу», яка пронизує вищеназвані програми. З метою реалізації 

програми було створено творчу групу «Моніторингу якості освіти», до 

складу якої увійшли вчителі та адміністрація школи. 

Метою програми моніторингу є створення умов для прийняття 

ефективних управлінських рішень, спрямованих на узгодження дій та 

відносин учасників навчально-виховного процесу, досягнення запланованих 

результатів функціонування та розвитку школи як відкритої педагогічної 

системи, розбудову інформаційно-аналітичного простору школи та 

формування компетентностей учителів та учнів. 

З метою запровадження програми моніторингу була розроблена модель 

моніторингу ХЗШ №36, яка була докладно розглянута та затверджена на раді 

школи, педагогічній конференції та загальношкільній конференції. Модель 



моніторингу базуються на основних внутрішньошкільних програмах, що 

активно впроваджуються у навчально-виховний процес ХЗШ №36.  

У межах програми «Обдаровані діти» проводяться наступні види 

моніторингу: 

- моніторинг контролю залишкових знань (КЗЗ); 

-  моніторинг ступеню навченості класів (СНК); 

-  моніторинг інтелектуальної та творчої обдарованості; 

-  моніторинг результативності  участі у конкурсах, олімпіадах, 

науково-творчій діяльності. 

У межах програми «Правове виховання» проводяться наступні види 

моніторингу: 

- моніторинг учнів облікових категорій; 

- моніторинг учнів пільгового контингенту; 

- моніторинг відвідування учнями навчальних занять. 

У межах програми «Профілізація учнів 7-х, 9-х класів» проводяться 

наступні види моніторингу: 

- моніторинг інтересів учнів у допрофільних та профільних класах; 

- моніторинг вступу до ВНЗ та працевлаштування учнів 9-х, 11-х 

класів. 

У межах програми «Соціальне партнерство з батьками» проводяться 

наступні види моніторингу: 

- моніторинг соціального замовлення батьків учнів 1-11 класів; 

- моніторинг сфер діяльності батьків учнів; 

- моніторинг результативності співпраці у межах системи  

«Школа-Сім'я». 

У межах програми «Здоров'я» проводяться наступні види моніторингу: 

- моніторинг відсоткового складу основних захворювань; 

- моніторинг кількісних показників основних захворювань учнів 1-х 

класів; 

- моніторинг ефективності здоров'язберігаючих технологій. 



У межах програми «Вивчення адаптації учнів» проводяться наступні 

види моніторингу: 

- моніторинг процесу адаптації учнів 1-х класів»; 

- моніторинг процесу адаптації учнів 5-х класів»; 

- моніторинг процесу адаптації учнів 10-х класів»; 

У межах програми Всеукраїнського експерименту «Проектування 

особистісно-розвивального змісту НВП» проводяться наступні види 

моніторингу: 

- моніторинг ціннісних пріоритетів; 

- моніторинг ціннісних орієнтацій; 

- моніторинг вад особистісного розвитку; 

- моніторинг соціально-комунікативного розвитку. 

Результати моніторингу за всіма програмами акумулюються в 

управлінський моніторинг, за наслідками якого проводиться загальний 

моніторинг експертизи усього навчало-виховного процесу. 

Моніторингові дослідження у ХЗШ №36 реалізуються за чотирма 

основними напрямками: 

1. педагогічний моніторинг, який включає у себе тривале стеження за 

процесом інтеграції психолого-педагогічних знань в усіх його станах і 

проявах у навчально-виховний процес учнів, співвіднесення одержаної 

інформації із заданим еталоном і прогнозуванням на цій підставі 

нового технологічного забезпечення даного процесу; 

2. кадровий моніторинг, метою якого є вивчення обсягів, розподілу та 

якості забезпечення системи освіти ХЗШ №36 науково-методичними 

ресурсами; 

3. соціально-психологічний моніторинг представляє собою спеціально 

організоване стеження за системою колективно-групових, особистісних 

показників та за характером психологічної атмосфери колективу; 

4. здоров'язберігаючий моніторинг являє собою вивчення стану фізичного 

здоров'я учнів, санітарно-гігієнічних умов навчання, ефективності 



здоров'язберігаючих технологій та результативності програми 

соціального захисту учасників освітнього процесу. 

Моніторингові дослідження у закладі освіти проводяться за 

наступними принципами: об’єктивність вимірювань, точність, достатність, 

адекватність, прогнозованість, систематичність, планомірність та 

систематизованість вимірювань. 

До основних засобів моніторингу у ХЗШ №36 відносяться: 

анкетування, тестування, усне опитування, спостереження, бесіда, 

інтерв’ювання, аналіз документації, експеримент. 

Кожне моніторингове дослідження здійснюється згідно з 

запланованими етапами, а саме: цілепокладання та планування дослідження, 

розробка інструментарію, проведення дослідження, збір та опрацювання 

даних, аналіз та інтерпретація результатів дослідження. 

Для обробки результатів моніторингу активно використовується наявне 

комп'ютерне технічне оснащення. Облік даних ведеться за допомогою 

програм Exel та «Універсал 3.29.» (у межах Всеукраїнського експерименту 

«Проектування особистісно-розвивального змісту НВП» під керівництвом 

В.О. Киричука). Автоматизовані робочі місця адміністрації школи, 

практичного психолога, соціального педагога, бібліотекаря, секретаря, 

вчителя інформатики. 

Активно використовуються можливості міської освітньої мережі: 

постійно ведеться експорт даних. 

Ефективність впровадження програми моніторингу беззаперечна: 

моніторинг освітнього процесу дозволяє не тільки дати компетентну оцінку 

факторів, що впливають на функціонування закладу, а й виявити резерви 

його подальшого розвитку.   


