
Моніторинг виховного процесу 
 

Мета моніторингу якості виховної системи – відстеження ефективності 

застосовуваних педагогічних засобів для розвитку учнівського колективу, а 

також стимулювання педагогічного колективу для пошуку нових ідей які 

сприятимуть всебічному розвитку здобувачів освіти. 

Структура моніторингу виховної системи закладу освіти складається з 

чотирьох елементів:  

- вивчення стану виховання шляхом безпосереднього спостереження за ним;  

- оцінки стану виховання;  

- прогнозування  розвитку виховання; 

- вироблення пропозицій, заходів щодо розвитку позитивних і 

попередженню виявлених негативних процесів. 

Виховна діяльність закладів освіти оцінюється за двома критеріями:  

- наявність в освітній установі умов для позакласної роботи з учнями;  

- організація виховної роботи з учнями і формування стимулів розвитку 

особистості. 

Якщо врахувати перший критерій, то у Старомізунському ліцеї зайнятість 

учнів у гуртках, спортивних секціях становить 57%, а це 189 учнів 1-11 класів. 

Було проведено дослідження серед учнів 8-9-х класів на питання: 

 
 

 
 

 



Що стосується другого критерію: організація виховної роботи з учнями і 

формування стимулів розвитку особистості, хочу зазначити, що у ліцеї успішно 

діє учнівське самоврядування, за допомогою, якого здійснюються численні 

проекти, заходи, тощо. Так, впродовж І семестру 2019-2020 навчального року 

було здійснено такі масштабні акції, як:  

- збір коштів для онкохворих дітей; 

- участь у Всеукраїнському конкурсі «Шкільне реаліті2» (відбірковий тур з 

178 учасників по всій Україні) ; 

- проведення благодійної ярмарки до Дня святого Миколая; 

- візит до мешканців Вигодського будинку опіки; 

- організовано різдвяні привітання для підприємців та органів місцевого 

самоврядування. 

Цьогоріч, традиційно, ліцеїсти взяли участь у обласного конкурсі 

фольклорно-етнографічних колективів серед здобувачів освіти закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, де на зональному рівні здобули перше місце, а 

також стали одними з переможців на районному етапі. 

Окрім того, відповідно до річного плану роботи  ліцею, впродовж І семестру 

цього навчального року було проведено такі загальношкільні заходи, лінійки, 

тощо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слід також зазначити, що у ліцеї часто проводяться різні спортивні змагання, а 

саме: 

- на першість ліцею з футболу; 

- на першість ліцею з футзалу; 

- на першість ліцею з волейболу; 

- на першість ліцею з баскетболу; 

- легкоатлетичний крос; 

- змагання присвячені Дню Захисника України; 

- змагання присвячені Дню Збройних Сил України. 

1 Свято Знань 

2 Свято до Дня вчителя 

3 Патріотична лінійка до Дня захисника України 

4 Свято краси та інтелекту «Осінній марафон» (5-7 класи) 

5 Загальношкільний захід до Дня української мови та писемності 

6 Осінній бал для 8-11 класів 

7 День Гідності та Свободи 

8 День пам’яті жертв голодомору  

32-33-х років  

9 Міжнародний День волонтера  

10 Спортивно-розважальне свято до Дня Збройних Сил України 

12 Новорічні святкування для учнів  

- 1-4 класів; 

- 5-7 класів; 

- 8-11 класів 

13 Розколяда 
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