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Відповідно до рішення про проведення комплексного самооцінювання до наказу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 9 від 27.08.2021 р. № 86/а протягом року 

проводилось комплексне самооцінювання якості освітньої діяльності в закладі за 

чотирма напрямками освітньої діяльності. Звіт про результати було розглянуто на 

засіданні педагогічної ради від 24.06.2022 року, протокол № 11. 

Освітнє середовище 

Результати спостереження за освітнім середовищем та анкетування учнів, 

батьків, педагогічного колективу засвідчують, що керівництво та колектив школи 

працюють над створенням комфортних та безпечних умов для здобувачів освіти. 

Переважна більшість батьків (53%), більшість учнів (65,4%), більшість педагогічних 

працівників (77%) задоволені освітнім середовищем та облаштуванням території 

довкола школи. Дизайн приміщень закладу позитивно оцінило 84% батьків. 

За результатами проведеного опитування 65,4% учнів зазначили, що їм 

подобається перебувати у школі  і 52% стверджують, що почувають себе комфортно 

в закладі освіти. 

За результатами проведеного анкетування більшість учнів (86,2%) зазначили, що 

вважають безпечною територію закладу. Варто зазначити, що територія та 

приміщення здебільшого чисті та охайні, щоденно здійснюється вологе прибирання 

приміщень. Працівниками закладу періодично проводиться огляд території щодо її 

безпечності. Територія закладу частково доступна для сторонніх осіб, охорону в 

денний час забезпечує черговий працівник, у приміщення закладу допускаються 

виключно учасники освітнього процесу. Відповідно до результатів спостереження за 

освітнім середовищем зафіксовано, що територія закладу освітлена частково, в 

окремих місцях порушена цілісність огорожі, на території проводиться реконструкція 

спортивного майданчика та футбольного поля,  є часткове нагромадження сміття, 

будівельного матеріалу, опалого листя. В цілому територія безпечна для фізичної 

активності здобувачів освіти:  огороджена, недоступне для несанкціонованого заїзду 

транспорту, немає необрізаних дерев з сухим нависаючим гіллям, відсутні ями, 

сухостійкі дерева, не ростуть дерева, кущі, рослини з колючками, отруйними 

плодами.  На території закладу освіти облаштований парк відпочинку для жителів 

мікрорайону, майданчики для заняття спортом та фізичною активністю, загалом 

озеленення території є достатнім. 

Аналіз відповідей опитування учнів 

Вам подобається перебувати у школі? 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Вам комфортно у школі? 

 

 
Чи почуваєтесь Ви у безпеці, перебуваючи в школі? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи 
вважаєте ви безпечною територію нашої школи? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати анкетування учнів: 
Як Ви оціните за 4-бальною шкалою(1 – дуже погано … 4 – відмінно) 

 

Результати опитування батьків 

Як Ви оціните освітнє середовище за 4-бальною шкалою (1 – дуже погано … 4 – відмінно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На спортивному майданчику немає старих металевих конструкцій; асфальтне 

покриття бігової доріжки  потребує ремонту, проте для учнів початкової школи немає 

ігрового майданчика. 

За результатами опитування більшість батьків та більшість учнів вважають, що в 

закладі належний рівень чистоти та облаштування території закладу, навчальних 

кабінетів, їдальні, належний температурний режим. Туалетні кімнати є спільними для 

здобувачів освіти різних вікових груп, забезпечені усім необхідним ( рукомийники, 

туалетний папір мило, електрорушники), проте  потребують часткової реконструкції. 

У приміщенні закладу відсутнє рельєфне маркування на стінах, відсутня кнопка 

виклику для  надання допомоги в туалетних кімнатах, відсутні поручні, спеціальне 

санітарно-технічне обладнання.  

Здійснюється щоденне вологе прибирання всіх приміщень та санвузлів 

відповідно до санітарних норм. Переважна більшість учнів (75%) та батьків (87%) 

оцінюють належну чистоту та облаштування навчальних кабінетів. 

Результати анкетування батьків: 

У якому настрої ваша дитина, як правило, йде до школи: 

 

 

 

Питний режим учнів відбувається з урахуванням карантинних обмежень, зокрема 

через використання індивідуальних ємностей, у всіх класах початкової школи є 

кулери з водою, використовуються одноразові стаканчики. У закладі встановлена 

система доочистки води.  

Результати опитування педагогічних працівників 

Чи задовольняє вас питний режим у нашому закладі: 

 



 

Освітлення в приміщеннях школи приведено у відповідність  санітарним нормам. За 

результатами проведеного анкетування більшість учасників освітнього процесу 

задоволені температурним режимом у школі,   чистотою  та облаштування їдальні, 

спортивної зали. Однак, у закладі не забезпечено архітектурну доступність. 

Приміщення й територія не адаптовані до використання усіма учасниками освітнього 

процесу. У закладі відсутня ресурсна кімната та дидактичні засоби для дітей з 

особливими освітніми потребами.  

  Під час проведення опитування 77% педагогів зазначили, що задоволені освітнім 

середовищем і умовами праці в закладі. 

Вам комфортно працювати в навчальних кабінетах нашого закладу? 

 

 

Педагогічні працівники в цілому забезпечені робочими місцями. На першому 

поверсі облаштовані місця для відпочинку учнів під час перерв (місця для сидіння,  

наявний простір для рухливих та настільних ігор). Для  відпочинку вчителів  у 

методичному кабінеті організований питний режим для холодної та гарячої води, так 

як немає окремої кімнати. Однак є потреба в дооблаштуванні місць відпочинку для 

учасників освітнього процесу. 

Для реалізації освітньої програми заклад освіти має всі необхідні навчальні 

кабінети й приміщення. Кабінети початкових класів обладнані відповідним 

матеріально-технічним забезпеченням: плазмовими екранами, ноутбуками, 

ламінаторами, принтерами, дидактичними, демонстраційними та роздатковим 

матеріалами, які виготовлені з безпечних та якісних матеріалів. Відповідно до вимог 

НУШ для організації навчальної діяльності в початковій школі і безпосереднього 



залучення дитини до освітнього процесу в кабінетах сформовано осередки для різних 

видів роботи та відпочинку учнів, поверхні стін використовуються для розміщення 

інформаційних матеріалів, учнівських малюнків, творчих робіт, правил поведінки 

тощо. 

Не всі навчальні кабінети основної та старшої школи достатньо обладнані 

засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми, зокрема 

сучасними технічними. 

Заклад освіти має одну спортивну залу, тому уроки інколи проводяться 

одночасно. Спортивна зала потребує ремонту, сучасного обладнання,  заміни вікон та 

реконструкцію даху. Цього навчального року здійснено ремонт та встановлені 

сучасні меблі в  переодягальнях для хлопчиків та дівчаток.  

Актова зала оновлена, забезпечена відповідним технічним обладнанням     

(проектором,      екраном, музичною апаратурою, мікрофонами). 

У закладі функціонує бібліотека, яка також потребує капітального ремонту та 

сучасного обладнання. Однак  відповідно до результатів спостереження за освітнім 

середовищем можна стверджувати, що бібліотекар веде системну роботу з учнями. 

У школі є їдальня на 250 посадочних місць. Загалом спостерігається тенденція 

до покращення умов: оновлено обладнання кухні, здійснено поточний ремонт, 

встановлені нові столи. Місце для видачі страв чисте. У закладі організовано зручний 

режим харчування для всіх учнів: на першій великій перерві харчуються паралелі 1-х 

та 2-х класів, на другій великій перерві харчуються паралелі 3-х та 4-х класів, крім 

того, харчуються діти пільгових категорій (діти воїнів АТО, діти-сироти, діти-

напівсироти, діти з малозабезпечених сімей) та всі решта учні мають пропускну 

можливість до їдальні. Кожні два тижні розробляються   меню, враховуючи 

рекомендації МОЗ щодо здорового харчування.  

Щодо здорового харчування, то цій темі приділяють увагу вчителі на уроках 

основ здоров’я, я досліджую світ, біології , хімії, проводяться позакласні заходи. На 

цих заняттях дітям пропонують складати тарілку здорового харчування, визначають 

корисність деяких продуктів, споживання овочів та фруктів кожного дня. Варто 

попрацювати над оновленням різноманітності страв. 

Результати анкетування учнів  

Чи є харчування, яке пропонує шкільна їдальня, смачним та корисним? 

 

 

 



Результати анкетування педагогічних працівників  

 

 
Вас задовільняють умови організації харчування у закладі? 
 

 
 

Результати анкетування батьків 

Ваша дитина харчується у закладі освіти? 

 

 

 
Якщо Ваша дитина харчується у школі, то наскільки Ви задоволені харчуванням? 
 

 

 



 

У закладі освіти наявні приміщення й територія не адаптовані до використання 

усіма учасниками освітнього процесу. Кількість учнів не перевищує проєктну 

потужність, фактична наповнюваність становить 596 учнів при проектній потужності  

750 учнів. 

У закладі налагоджена системна робота з охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій, проводяться вiдповiднi інструктажі та навчання, про що свідчать результати 

проведеного опитування: 

Результати анкетування учнів  

У школі розроблено правила поведінки? Чи звертають учителі увагу на те, як ви дотримуєтеся 

правил поведінки? Чи ознайомлені Ви з ними ? 

 

 

 
 

Результати анкетування педагогічних працівників  

У закладі освіти розроблені правила поведінки та учасники освітнього процесу дотримуються їх ? 

 

 

 

 

 

У навчальних кабінетах наявні відповідні інструкції. За результатами 

спостереження та опитування можна зробити висновок, що учасники освiтнього 

процесу дотримуються вимог щодо охорони працi, безпеки життедiяльностi, 

пожежної безпеки, правил поведiнки в умовах надзвичайних ситуацiй, відпрацьовані 



практичні навички евакуації. Проводяться також інструктажі з надання домедичної 

допомоги. Заклад освіти забезпечений первинними засобами пожежогасіння, однак 

приміщення не обладнано засобами автоматичної пожежної сигналізації. Стан 

пожежних виходів та шляхів евакуації відповідають вимогам; проведені заміри опору 

ізоляції проводів та контуру заземлення, про що свідчать акти проведених робіт; 

ізоляція електричної проводки відповідає технічним вимогам. У  школі наявна вся 

необхідна документація з охорони працi, безпеки                                  життєдiяльностi, пожежної безпеки, 

правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Переважна більшість педагогів 

стверджують, що в закладі регулярно проводяться інструктажі та навчання з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки – 77,1%, в 

умовах надзвичайних ситуацій, що підтверджено відповідями. 

Результати анкетування педагогічних працівників  

У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, інструктажі з домедичної 

допомоги 

 

 

 

У закладі освіти розроблений алгоритм дій у разі нещасного випадку із учасниками освітнього 

процесу? Ви дотримуєтесь його? 

 

 

 

 

 

 



У закладі освіти проводиться інформаційні, освітні заходи, спрямовані на безпеку освітнього 

середовища? 

 

 

Більшість педагогічних працівників, керівництво регулярно із залученням 

спеціальних служб інформують учасників освітнього процесу щодо охорони праці, 

безпеки життєдіяльності під час навчальних занять, пожежної безпеки, правил 

поведінки під час надзвичайних ситуацій. Заступник з навчально-виховної роботи 

організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів 

розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору, видає 

накази, розпорядження з цих питань. Інструктажі з педагогічними працівниками 

щодо надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або 

погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу 

проводяться систематично згідно з вимогами законодавства про охорону праці та 

безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу. В  школі  ведуться журнали 

реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з 

безпеки життєдіяльності 

Результати анкетування батьків  

Ви задоволені в цілому організацією безпеки в школі? 

 

 



Чи ознайомлені Ви з правилами поведінки, що прийняті у закладі та дотримуєтеся їх? 

 

 

 

 
 

 

У   закладі   освіти   створюються   належні     умови   для   безпечного використання 
мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної 
поведінки в Інтернеті. 

До послуг здобувачів освіти 22 комп'ютери у двох комп'ютерних класах, для 

педагогічних працівників 25 ноутбуків, всі підключено до мережі Інтернет. 

Усі комп’ютери в закладі освіти облаштовані технічними засобами, 

антивірусними програмами та інструментами контролю за безпечним користуванням 

мережею Інтернет, проводиться постійний моніторинг шкільних ресурсів на предмет 

розміщення на них несанкціонованої інформації. 

Відповідно до результатів проведеного анкетування переважна більшість учнів 

(73,6%)  поінформовані щодо безпечного використання Інтернету ( як на позакласних 

заходах,  так і на уроках інформатики).  

Результати анкетування учнів 

Інформує Вас заклад про те, як безпечно користуватися Інтернетом? 

 



Локальна мережа в закладі  проведена через кабельне та бездротове з’єднання 

(Wi-Fi), однак спостереження підтверджує потребу в створенні додаткових точок 

доступу з метою покращення якості інтернет зв’язку.  Педагоги отримують достатньо 

інформації/навчання щодо питань безпеки дітей в Інтернеті.  

У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів 

освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників. 

Адаптації до освітнього процесу потребують: 

- учні 1-х, 5-х, 10-х класів, новоприбулі учні будь-яких класів, учні з 

особливими освітніми потребами; 

- учні з інших населених пунктів; 

- педагоги при влаштуванні на роботу, під час змін у освітній політиці                                 чи в 

закладі освіти. 

Заклад освіти приділяє велику увагу питанню адаптації першокласників до умов 

навчання. Прослідковується щорічне вивчення рівня адаптації першокласників в 

закладі заступниками з навчально- виховної роботи та психологом школи. За 

результатами вивчення адаптації видаються методичні рекомендації класоводам, 

вчителям-предметниками та батькам. 

З початку навчального року з учнями 5-х класів організовується робота  з питань 

адаптації до умов навчання в середній ланці школи за наступними напрямками: 

- діагностична, розвиваюча, корекційна, профілактична робота з боку вчителів 

середньої ланки, шкільного психолога, соціального педагога, членів адміністрації. 

Дані питання заслуховуються на нарадах при директору, проводяться засідання малої 

педагогічної ради (педагогічний консиліум) «Адаптація учнів 5-х класів до умов 

навчання у середній школі», на батьківських зборах, на засіданнях ради школи, 

педагогічних радах. 

Потреба адаптації учнів десятих класів під час переходу із основної до старшої 

школи зумовлена зміною їхнього соціального оточення. 

У закладі освіти сформована антибулінгова політика. Розроблено, затверджено 

та оприлюднено:  

- План заходів на 2021-2022 н.р., спрямованих на запобігання та протидію булінгу;  

     -  Рекомендації про застосування діагностичних методик щодо виявлення та протидії          

домашньому насильству відносно дітей; 

-  Порядок реагування на випадки булінгу; 

- Порядок надання заяв про випадки булінгу; 

- Пам’ятка про булінг; 

 - Наказ про протидію булінгу. 

На сайті закладу є інформаційна сторінка та контактна інформація   психолога  школи, 

інспекторів поліції,  екстрених служб та телефони довіри.  

При зверненні учнів до вчителів, директора, практичного психолога, соціального 

педагога, заступника директора з виховної роботи тощо, проблема вирішувалася 

конструктивно та не повторювалася. Беручи до уваги зазначену інформацію, можна 

стверджувати, що в закладі освіти є потреба в більш ґрунтовній роз’яснювальній та 

попереджувальній роботі щодо протидії булінгу серед учасників освітнього процесу, 

зокрема проведення заходів, які допоможуть відрізнити конфліктну ситуацію від 

цькування. У школі реалізовуються заходи із запобігання проявів дискримінації, а саме: 

години спілкування на тему «Протидія кібербулінгу», проведення профілактичних 



занять в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», просвітницькі заняття 

на тему «Толерантність як необхідність!», а також бесіди про права дітей, допомога в 

конструктивному вирішенні конфліктних ситуацій, демонстрація тематичних 

відеороликів тощо. На першому поверсі закладу розміщений інформаційний стенд щодо 

протидії булінгу. Щоб вчасно діагностувати ознаки булінгу, педагоги, класні керівники, 

практичний психолог та соціальний педагог ведуть постійну роботу протидії булінгу. 

Проводяться бесіди, анкетування. 

Результати анкетування учнів  
 

 

Якщо Ви потерпали від випадків булінгу (цькування), чи стали його свідком, то до кого Ви 

звертались за допомогою у закладі освіти? (можливо обрати кілька варіантів відповідей) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чи дотримуються Ваші права у закладі освіти? 

 

 

У закладі розроблено всіма учасниками освітнього процесу Правила поведінки 

для учнів, вчителів та батьків та правила внутрішнього розпорядку закладу, що 

ґрунтуються на дотриманні прав людини і спрямовані на формування позитивної 

мотивації в поведінці учасників освітнього процесу. Учасники освітнього процесу 

ознайомлені з  ними та дотримуються їх, що підтверджують переважна більшість 

учителів – 54,3% , батьків – 90,6% та учнів – 68,8%. У 65.7 % випадків  батьків, що 

зверталися з приводу випадків булінгу , то проблема вирішувалася конструктивно.  

Результати анкетування батьків 

Якщо Ви звертались з приводу випадків булінгу, якою була реакція закладу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чи ознайомлені Ви з правилами поведінки, що прийняті у закладі та дотримуєтеся їх? 

 

 

 

У закладі освіти здійснюється періодичний аналіз причин відсутності учнів на 

заняттях, у разі необхідності здійснюється відповідна робота з учнями, батьками, у 

тому числі за участі Служби у справах дітей. Ведеться щоденний (поурочний) 

контроль за відвідуванням учнів навчальних занять, у випадку відсутності учня 

встановлюється місце перебування дитини та повідомлення батьків; психологічна 

служба школи проводить профілактичні роботи з школярами, які цього потребують, 

та їхніми батьками тощо. 

Дирекція максимально залучає учасників освітнього процесу до прийняття змін 

в організації освітнього середовища. Класні кімнати початкової школи перетворилися 

на мотивуюче освітнє середовище, де можна використовувати різні освітні технології, 

створюючи мобільні робочі місця.  

Основні проблеми що потребують вирішення за напрямком «Освітнє 

середовище» 

1. Оновлення фасаду закладу та внутрішнього оздоблення.(старе приміщення, 

зношеність комунікаційних систем); 

2. Приміщення їдальні, харчоблоку, спортивної  зали та майстерень потребують  

ремонту та оновлення.  

3. Облаштування сучасного футбольного поля та окремого баскетбольного 

майданчика. 

4. Освітнє середовище потребує осучаснення. 

5. Встановлення протипожежної сигналізації. 

6. Оновлення матеріально-технічної бази природничо-математичних кабінетів; 

7. Оновлення  комп’ютерної техніки у навчальних кабінетах та кабінетах 

інформатики. 

8. Ремонт підлоги в коридорах корпусів № 1,  № 2  школи. 

9. Заміна системи  водогону. 

10. Оснащення шкільних кабінетів сучасними засобами навчання. 

11. Створення на базі бібліотеки інформаційного центру закладу. 

12. Заміна освітлення території закладу. 

13. Благоустрій шкільного подвір’я. 

14. Придбання сучасних  ростових меблів для учнів 1-11 класів. 

15. Встановлення внутрішнього та зовнішнього відеонагляду.  



16. Створення дієвої системи роботи з батьками щодо розуміння проблем              

булінгу. 

 17.  Налагодження співпраці з громадськими та державними організаціями щодо  

організації просвітницької роботи з попередження випадків булінгу. 

Напрям «Освітнє середовище» за 4-х бальною системою оцінено на 3. 



Система оцінювання здобувачів освіти 

Реформування загальної середньої освіти передбачає зміни у підходах до 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти включає критерії, 

правила і процедури, за якими здійснюється оцінювання. 

Система оцінювання неможлива без інформування учнів про критерії оцінювання 

та розуміння того, як і за що їх оцінюють. 

Процес інформування і оприлюднення критеріїв потрібно розпочинати із 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством 

освіти і науки України. 

 У загальноосвітній школі №9 інформація про критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів оприлюднена. 77% вчителів інформують здобувачів освіти про 

критерії оцінювання на початку навчального року, 15% вчителів розміщують 

критерії оцінювання на веб-сайтах, або інтерактивній платформі закладу освіти, 68% 

вчителів інформують здобувачів освіти про критерії оцінювання перед вивченням 

кожної теми, 30% вчителів пояснюють індивідуально. Розроблення, оприлюднення 

та інформування про критерії оцінювання робить процес оцінювання прозорим і 

зрозумілим для  всіх учасників освітнього процесу 

батьки 

 

діти 

 

У закладі учні і батьки поінформовані про правила і процедури оцінювання з 

предмету. 

Формуючи систему оцінювання у закладі освіти, враховано, що оцінка має 

стимулювати учнів до навчання, а не використовуватись для покарання. 

Освітній процес в школі спрямовується на формування і розвиток ключових 

компетентностей, посилення ролі особистого чинника в засвоєнні навчального 

матеріалу. Змінюються технології контролю і оцінювання навчальних досягнень 

учнів. За компетентнісного підходу оцінюється не обсяг засвоєних знань, а те, як ці 

знання використовуються для вирішення прикладних завдань. Учителям 

пропонуються такі підходи до формування критеріїв оцінювання: 

- оцінювати не лише результат роботи, але й процес навчання, індивідуальний 
поступ кожного учня; 

- позитивно оцінювати досягнення учнів, незалежно від того, значні вони чи 
скромні, якщо вони є результатом справжніх зусиль дитини. У цьому мотивуюча 
роль оцінювання; 

- оцінювати рівень аргументації та уміння учнів висловлювати свою думку. 

 

 

У процесі впровадження компетентнісного підходу оцінювання навчальних 

досягнень спрямовується на вирішення таких основних навчальних завдань: 

- розв’язання проблем і прийняття рішень; 



- розуміння, а не відтворення фрагментів інформації; 

- оцінювання умінь, які визначають здатність працювати в команді; 

- уміння слухати, розв'язувати конфлікти, вирішувати дискусійні питання і 
проблеми; 

- уміння застосовувати знання в реальних життєвих ситуаціях. 

У закладі освіти сприяють упровадженню компетентнісного підходу в системі 

оцінювання. Проводять консиліуми з даної теми, учителі беруть участь у відповідних 

тренінгах, проходять онлайн-курси. 

У системі оцінювання навчальних досягнень   учнів у закладі освіти, крім 

традиційних, використовуються й інші види оцінювання, які сприяють 

компетентнісному підходу, наприклад, формувальне оцінювання, портфоліо. 

Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і 

об'єктивним. Кожен учитель базової та середньої школи має критерії оцінювання з 

відповідного предмету у своїх робочих матеріалах на кожному уроці. 

За результатами анкетування 36% учителів стверджують, що використовують 

виключно критерії, рекомендації МОН, розробляють власні, у тому числі спільно з 

дітьми 37%, адаптують критерії МОН до умов роботи закладу 66%. 75% 

педагогічних працівників ознайомлюють учнів із критеріями, правилами та 

процедурами оцінювання на початку навчального року, перед вивченням нової теми 

та іншими видами діяльності. 88% батьків здобувачів освіти, які взяли участь в 

анкетуванні, зазначили, що отримують інформацію про критерії оцінювання 

навчальних досягнень. 

Результати анкетування учнів засвідчили, що 80 % опитаних вважають 

справедливе оцінювання навчальних досягнень. Беручи до уваги результати 

анкетування, можна зазначити, що вчителі закладу освіти підтримують бажання 

навчатися, запобігають побоюванню помилитись. 

 
 

 

 

 

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів учителі дотримуються принципів 

академічної доброчесності, і, відповідно, заохочують учнів дотримуватися   її.    

У закладі    використовують    формувальне оцінювання навчальних досягнень 

учнів, спрямоване відстежувати індивідуальний прогрес кожного учня. 

Проводиться робота щодо формування в учнів навиків самооцінювання. 69,2% 

учнів стверджують, що здійснюють самооцінювання своєї діяльності. Учителі 

вислуховують та враховують думку кожного учня під час проведення уроків. 

У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання                        здобувачів освіти. 

Основним індикатором вимірювання результатів освітньої діяльності учнів є їхні 

навчальні досягнення, а розроблена система оцінювання навчальних досягнень 

учнів сприяє мотивації освітньої діяльності. 

У закладі підсумкове оцінювання результатів навчальних досягнень учнів 

здійснюється  за результатами зовнішніх та внутрішніх моніторингів та ДПА. 



Дослідження між навчальними досягненнями учнів 4, 5,10 11 класів у І семестрі і 

результатами моніторингу у ІІ семестрі свідчить про об'єктивність системи 

оцінювання навчальних досягнень учнів у закладі освіти. Основною метою 

моніторингових досліджень є виявлення об’єктивного та раціонального підходу до 

оцінювання навчальних досягнень учнів з боку вчителя, простеження системності в 

оцінюванні учнів, динаміки їх навчальних досягнень. За результатами проведення 

моніторингів у закладі освіти підготовлено аналітичні довідки про результати 

проведення моніторингових досліджень якості освіти знань учнів школи. У закладі 

розроблено відкриту, прозору та зрозумілу для здобувачів освіти систему 

оцінювання навчальних досягнень. Проводиться внутрішній моніторинг, що 

передбачає системне відстеження та коригування навчальних досягнень кожного 

учня . 

( Результати моніторингу учнів з української мови, математики, історії 

України, англійської мови). 

Результати моніторингових досліджень висвітлюються на сайті ш к о л и  в 
розділі «Забезпечення якості освіти», видаються відповідні накази, вносяться зміни                            

до Освітньої програми.  

Проаналізувавши результати діагностичних робіт, учителям- предметникам 

рекомендовано проводити контроль по кожному елементу змісту навчальної 

програми, внести корективи в планування уроків з метою доопрацювання тем, 

привести у відповідність оцінювання навчальних досягнень фактичним знанням 

учнів відповідно до Методичних рекомендацій щодо критеріїв оцінювання знань 

учнів. Також прийнято рішення: результати моніторингового дослідження якості 

знань з предметів обговорити на засіданнях предметних МО. Методичні об’єднання 

школи проаналізували результати моніторингових досліджень та вчителі внесли 

корективи в планування уроків, проводили консультації та індивідуальні бесіди з 

учнями, які продемонстрували початковий рівень знань; удосконалили оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання. 

Формувальне оцінювання націлене на визначення індивідуальних досягнень 

кожного учня. Воно не передбачає порівняння навчальних досягнень різних учнів. 

Під час формувального оцінювання учень стає свідомим учасником процесу 

оцінювання і навчання. Забезпечує зворотний зв’язок – отримання інформації про 

те, чого учні навчилися і як учитель реалізував поставлені навчальні цілі. Учителі 

оцінюють дітей в різноманітних ситуаціях, коли вони працюють у парі, групі, 

індивідуально. Оцінюються не тільки навчальні результати учня, але і його 

активність, зацікавленість, мотивація, що є також важливими цілями. Більшість 

учителів закладу успішно опрацьовують методичні рекомендації і впроваджують у 

своїй роботі формувальне оцінювання учнів. Провідну роль у формувальному 

оцінюванні надають критеріям, за якими воно здійснюється. Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів учитель визначає сам і поступово залучає до цього 

процесу учнів. Зміст критеріїв зрозумілий учням і батькам. 

Частина вчителів не усвідомлюють до кінця, що формувальне оцінювання 

оцінює не результат, а процес. Відповідно, щоб здійснити формувальне оцінювання, 

не проводяться тільки спеціальні контрольні роботи. Це можливо оцінити лише 

через спостереження за роботою учня,   а не через перевірку результатів навчання. 



Не всі вчителі озвучують критерії оцінювання своїм учням. Слід більше уваги 

приділяти вивченню методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів 

навчання учнів та розробленню своїх критеріїв навчання спільно з учнями. 

Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального 

ставлення до результатів навчання. У школі характер   педагогічного процесу, його 

організація сприяють розвиткові в учнів відповідального ставлення до навчання. 

Головною працею школяра є навчання. Формування відповідального ставлення до 

навчання відіграє важливу роль у підготовці учнів до самостійного життя. 80% учнів 

закладу найбільше погоджуються з твердженням: «я відповідально ставлюсь до 

навчання, усвідомлюю його важливість для подальшого життя, моя школа цю 

відповідальність розвиває». Освітній процес неможливий без мотивації учнів до 

навчання. Вона сприяє інтелектуальному розвитку дитини, є рушійною силою 

удосконалення особистості загалом. Учителі школи у викладацькій роботі 

використовують компетентнісний підхід. Уміння вчитися впродовж життя – це одна 

з ключових компетентностей, якою має володіти випускник середньої школи. 

Педагоги закладу розвивають здатність учнів до пошуку та засвоєння  нових знань, 

набуття нових умінь та навичок, організацію навчального процесу (власного і 

колективного), зокрема, через ефективне керування ресурсами та інформаційними 

потоками, уміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати 

свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, 

навчатися  

впродовж життя. Учителі розвивають відповідальне ставлення до навчання, 

активізуючи участь учнів в організації своєї навчальної діяльності, заохочуючи і 

позитивно оцінюючи роботу учня, надаючи конструктивний відгук на роботу учнів, 

зосереджуючи освітній процес на оволодіння учнями ключовими 

компетентностями, а не на відтворенні інформації, при наявності чітких критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів надають можливість вибору учнями власної 

освітньої траєкторії. 

У закладі проводиться системна профорієнтаційна робота: викладання 

факультативів, які сприяють розвиткові навичок самостійної і кооперативної 

роботи; проводяться бесіди. Питання формування у здобувачів освіти 

відповідального ставлення до результатів навчання розглядається під час 

проведення виховних заходів. Педагоги у своїй роботі використовують чіткі та 

зрозумілі критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Для отримання нової 

інформації з даного питання, учителі проходять онлайн-курси, відвідують тренінги 

та майстер- класи. 

Заклад освіти забезпечує самооцінювання здобувачів освіти. У здобувачів освіти 

самооцінювання формується в процесі самостійно організованої діяльності під 

керівництвом кваліфікованих вчителів, а також тільки тоді, коли в них є цілі, яких 

вони повинні досягти в процесі навчання, і зрозумілі критерії оцінювання. 

Самооцінюючи себе, вони отримують чітку картину власних навчальних досягнень, 

шляхи вирішення проблемних питань і почуваються впевненіше. Ці та інші подібні 

питання є внутрішньою потребою здобувачів освіти. Учні оцінюють власну 

компетентність та сприймають оцінку інших. Розуміючи технологію оцінювання 

власної діяльності, учні ефективніше навчаються і рухаються вперед. Учителі 

спільно з учнями визначають цілі навчання. Далі учні самостійно регулюють власну 

навчальну діяльність, а вчитель забезпечує необхідну підтримку. 



З метою виявлення чи справедливо наш заклад освіти оцінює навчальні 

здобутки учнів і яким чином зробити це оцінювання більш ефективним було 

проведене анкетування серед здобувачів освіти та їхніх батьків. 

Учні під час анкетування за 4-х бальною  шкалою відповіли, що: 

- здійснюють самооцінку результативності своєї роботи під час занять – 2,8б; 

-аналізують допущені помилки – 3б; 

-визначають шляхи покращення результативності навчання –2,76б; 

-мають заохочення для подальшого навчання – 2,88б; 

-думка учнів вислуховується і враховується вчителями під час 

проведення уроків – 3,22б; 

-учителі допомагають на прохання учнів – 3,46б; 

-учні отримують інформацію про критерії, правила і процедури 

оцінювання навчальних досягнень учнями оцінено в 3,71б; 

-учителі справедливо оцінюють навчальні досягнення – 3,2б; 

-доступно пояснюють і аргументують виставлення оцінок – 3,32б. 
Однак є окремі відповіді учнів, де зазначено, що школа не готує випускника 

до життя, або вони відповідально ставляться до навчання, усвідомлюють його 

важливість для подальшого життя, але заклад цю рису не розвиває. Така суперечлива 

інформація, отримана під час опитування, спостереження за навчальним заняттям, 

дозволяє зробити висновок, що в закладі освіти потребує доопрацювання система 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Під час анкетування батьків за цією ж шкалою досліджено досить високі 

показники наступних питань: 

-чи вчителі справедливо оцінюють навчальні досягнення учнів – 3,54б; 

-чи отримують батьки інформацію про критерії, правила і процедури 

оцінювання навчальних досягнень – 3,51б; 

-чи педагоги закладу забезпечують зворотній зв'язок з батьками – 3,68б; 

-чи задоволені батьки організацією освітнього процесу в школі – 3,58б. 

Дане питання самооцінювання і взаємооцінювання постійно розглядається в 

структурі методичної роботи, у процесі співпраці вчителів. 

Анкетування педагогічних працівників школи вказує на наступне: 76% вчителів 

зазначили, що використовують самооцінювання, а 63% – взаємооцінювання. 

Учителі нашої школи з метою розвитку навичок оцінювання і взаємооцінювання 

навчальної діяльності учнів систематично нагадують учням про цілі та критерії 

оцінювання; оприлюднюють мету навчального заняття, критерії оцінювання 

навчальних досягнень. На уроках переважна більшість учителів надають учням час 

на обдумування відповіді, супроводжують її уточнювальними та навідними 

запитаннями, забезпечують зворотний зв’язок щодо якості виконаного завдання. 

Основною метою взаємооцінювання є відзначення сильних і слабких сторін 

інших робіт і, таким чином, аналіз власного прогресу. Розглядалося це питання на 

засіданні педагогічної ради і вивчалось у структурі роботи засідань методичних 

об’єднань. 

Проблеми, що потребують вирішення: 

1.  Не всі вчителі оприлюднюють критерії оцінювання, правила та процедури 

оцінювання навчальних досягнень. 



2. Не завжди освітній процес спрямовується на формування і розвиток ключових 

компетентностей, а переважно на перевірку знаннєвого компоненту. 

3. Педагогічні працівники більшу увагу приділяють обсягу засвоєних знань, а не 

тому, як ці знання використовуються для вирішення прикладних завдань. 

4. Невелика частка вчителів, які застосовують систему оцінювання, спрямована на 

реалізацію компетентнісного підходу. 

5. Потребують удосконалення методики формувального оцінювання. 

6. Активізація партнерської співпраці з батьками щодо формування відповідального 

ставлення до навчання. 

7. Більшої уваги потребують прийоми для організації  самооцінювання на уроках. 

8. Потребує уваги організація індивідуального (диференційованого) підходу до 

навчання як в роботі з обдарованими учнями, так і з дітьми, що мають низький рівень 

знань. 

 

Напрям «Система оцінювання здобувачів освіти» оцінено на 3б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти 
 

Педагогічні працівники загальноосвітньої школи №9 планують свою 

діяльність, аналізують її результативність. Календарно-тематичні плани 

розглядаються і погоджуються на засіданнях методичних об’єднань школи та 

заступником директора школи з навчально-виховної роботи. При розробленні 

основного робочого документу, який визначає педагогічну діяльність вчителя та 

допомагає досягти очікуваних результатів навчання, педагогічні працівники 

використовують такі джерела: рекомендації Міністерстві освіти і науки України – 

100% ; зразки, що пропонуються фаховими виданнями та використовують власний 

досвід – відповідно 61% опитаних. 

53 % опитаних педагогічних працівників розробляють календарно- тематичне 

планування спільно з колегами, 39 % використовують розробки з інтернет-сайтів і 

блогів, 25 % опираються на досвід, запозичений у колег. 

Календарно-тематичні плани розробляються з урахуванням Державних 

стандартів загальної середньої освіти, навчальних програм предметів (курсів), 

освітньої  програми школи. 

Усі вчителі мають розроблені ними календарно-тематичні плани, що 

відповідають наскрізній освітній програмі закладу та очікуваним результатам 

навчально-пізнавальної діяльності учнів згідно навчальних програм предметів. 

Учителі самостійно визначають кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, 

змінюють порядок їх вивчення відповідно до освітніх потреб учнів. Теми 

навчальних занять відповідають календарно- тематичному плануванню. Аналіз 

результативності планування роботи вчителя здійснюється після закінчення 

першого семестру та навчального року на засіданнях шкільних предметних 

методичних об’єднань. 

У календарно-тематичному плануванні простежується компетентнісний 

підхід, запланована дослідницька та проєктна діяльність 

Слід зазначити, що під час спостереження за навчальними заняттями 

спостерігалось формування педагогами в учнів таких ключових компетентностей, 

як: спілкування державною мовою, навчання впродовж життя, математична 

грамотність, компетентності в галузях природничих наук, культурна 

компетентність, екологічна компетентність. Проте більше 

уваги варто приділити формуванню інноваційності, підприємливості та фінансовій 

грамотності. 

Переважна більшість учителів розвивають наскрізні вміння, формують 

суспільні цінності. 

Зміст навчальних занять спрямований на формування загальнолюдських 

цінностей. Насамперед це стосується розвитку навичок співпраці та культури 

командної роботи.  

Під час навчальних занять активно використовуються форми та методи роботи 

для розвитку критичного мислення учнів. 

У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх 

траєкторій здобувачів освіти . При цьому наявна співпраця між учителем, 

практичним психологом і батьками. Розроблені індивідуальні навчальні плани за 

участі батьків. Однак це питання потребує удосконалення. Зокрема, розробка 



індивідуальних освітніх траєкторій учнів, які наразі розробляються лише за заявою 

батьків, підвищення якості методичного супроводу учасників професійних 

конкурсів, олімпіад, організація індивідуальних консультацій для учнів з низьким 

рівнем знань. 

У закладі освіти використовуються інші організаційні форми освітнього процесу 

для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії. Наприклад: організація сімейної 

форми навчання, змішане навчання. 

Педагогічні працівники закладу освіти мають оприлюднені публікації, 

методичні розробки, матеріали до навчальних занять, розробляють власне 

програмово-методичне забезпечення навчальних занять, використовують їх в 

освітньому процесі, більшість учителів формують педагогічне портфоліо. 44% 

педагогів мають публікації у професійних спільнотах соціальних мереж. 37 % 

опитаних поширюють власний педагогічний досвід у матеріалах та виступах 

конференцій, на онлайн-платформах – 32%, публікації на сайті закладу – 31%, у 

фахових виданнях – 5%, не мають оприлюднених розробок – 25 % . 

Під час проведення навчальних занять простежується наскрізний процес 

виховання. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у 

здобувачів освіти в процесі їх навчання, виховання та розвитку. Серед основних 

аспектів виховання, які забезпечуються під час проведення навчальних занять: 

повага гідності, прав і свобод людини; повага до культурної багатоманітності; 

визнання цінності демократії, справедливості, рівності та верховенства права, 

розвиток громадянської свідомості та відповідальності; розвиток навичок 

критичного мислення; розвиток навичок співпраці та командної роботи; формування 

здорового і екологічного способу життя; виховання гендерної рівності; інші виховні 

аспекти. Під час виховного процесу формуються ключові компетентності. 

Більшість навчальних кабінетів закладу освіти забезпечені інтерактивними 

засобами навчання, що дає можливість учителям розвивати свої навички у 

використанні ІКТ. Інформаційно-комунікаційні технології використовуються 

вчителями на різних етапах педагогічної діяльності: при підготовці та проведенні 

навчального заняття, для зворотного зв’язку (медіаресурси), інформування учнів. 

Переважно педагоги застосовують у своїй роботі комп’ютерні презентації, 

ілюстрації для демонстрації й розуміння навчального матеріалу. Частина вчителів 

використовує інтерактивні освітні платформи для виконання учнями завдань 

онлайн. Педагогічні працівники закладу використовують інформаційно-

комунікаційні технології в освітньому процесі для інтенсифікації роботи з 

документами; комунікації з учнями та батьками; створення наочності, дидактичних 

матеріалів в електронному вигляді; розроблення моніторингових робіт; 

використання електронних    підручників в освітньому процесі; підвищення 

професійного рівня, обмін досвідом; отримання актуальної освітньої інформації. 

Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток  

 

 

і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної 

майстерності – основна умова професійного розвитку педагога. Учителі школи 

безперервно вдосконалюють рівень своєї майстерності. Як правило, 

найпопулярнішим джерелом підвищення кваліфікації є курсова підготовка в 



Житомирському та Рівненському інститутах післядипломної педагогічної освіти. 

Для участі в курсовій підготовці керівництвом закладу щорічно складається і 

затверджується план-графік підвищення кваліфікації вчителів. Проте  процес 

професійного зростання вчителя не обмежується лише формами підвищення 

кваліфікації за межами закладу. Багато педагогів професійно розвиваються, беручи 

участь у тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах, онлайн-курсах тощо. 

Популярними серед учителів є курси і      вебінари на освітніх платформах EdEra, 

Prometeus, «Мій клас», «УМІТИ» та інші. 
 

 
 

 

 

 



 Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

школи упродовж 2021-2022 років розроблено, затверджено директором і схвалено 

рішенням педагогічної ради         документ про порядок підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників . 

Кожен педагог самостійно формує індивідуальний графік підвищення 

кваліфікації і несе відповідальність за достовірність поданої інформації. Результати 

підвищення кваліфікації у суб’єктів, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації 

або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не 

потребують окремого визнання чи підтвердження. Результати підвищення 

кваліфікації інших суб’єктів підвищення кваліфікації, що працюють за видом 

діяльності, який не підлягає ліцензуванню, визнаються рішенням педагогічної ради 

закладу. 

Короткострокове підвищення кваліфікації забезпечується шляхом участі педагогів 

у шкільних методичних заходах відповідно до плану роботи методичних об’єднань. 

Педагог після завершення підвищення кваліфікації звітує на засіданні методичного 

об’єднання про результати проходження підвищення кваліфікації, а методичне 

об’єднання подає до педагогічної ради закладу клопотання про визнання 

результатів. 

Важливо, щоб процес професійного зростання вчителя був безперервним 

системним процесом, що включає обмін досвідом, розробку систем навчальних 

занять, публікації в різних джерелах, самоосвіту тощо. Ці складові учительського 

портфоліо будуть індикаторами професійного зростання. 

Педагоги школи є активними учасниками міської, обласної педагогічної 

виставки. Учителі закладу є членами журі міських предметних олімпіад та 

конкурсів, експертних комісій при атестаційній комісії ІІ рівня. Учитель Щедрова 

Т.М. була учасником міського конкурсу «Учитель року». 

Зростання якісно-кваліфікаційного рівня вчителів свідчить про вдосконалення 

освітньої діяльності в закладі. 

Забезпечити якість освіти можливо лише за умови партнерства школи, батьків 

та працівників. Найважливішим напрямом, який забезпечує педагогіку партнерства 

в закладі освіти є особистісно орієнтована технологія навчання. Вона ставить 

сьогодні у центр усієї шкільної освітньої системи особистість дитини, її можливості 

для саморозвитку. Особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення 

завдань розвитку в учнів інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно 

вчитися. 

Педагогічні працівники закладу дають можливість учням вільно висловлювати 

свої думки, розвивають в учнів уміння аргументовано конструювати свої відповіді, 

забезпечують партнерські стосунки між вчителем і дитиною. Результати навчання 

учнів залежать від праці та наполегливості учнів(81%). 61% учнів вважають, що їхня 

думка враховується вчителями під час проведення уроків. Спостерігаючи за 

навчальними заняттями, 34% педагогічних працівників використовують форми 

роботи, спрямовані на формування партнерських взаємин зі здобувачами освіти. 

Проте мало педагогів використовують особистісно орієнтований підхід. 

Особистісно орієнтований підхід неможливий без постійної взаємодії діалогу, 

неупередженого ставлення до учнів. Для цього педагогам закладу необхідно 

враховувати інтереси кожної дитини, ставитись до неї як до особистості, 

забезпечувати свободу і права школяра у всіх проявах її діяльності, враховувати 



вікові та індивідуальні особливості, забезпечити морально-психологічний комфорт 

та партнерські стосунки між вчителем і дитиною. А також розроблення календарних 

та поурочних планів, у змісті яких простежується особистісно орієнтований підхід у 

навчанні. Розробляти диференційовані завдання для роботи з учнями. 

Удосконалювати критерії оцінювання, які мотивують учнів до самостійної роботи. 

Педагогічні працівники школи тісно співпрацюють із батьками. Вони 

інформують їх про важливі аспекти освітнього процесу через доступні канали 

комунікації, інформують про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Проводяться індивідуальні та онлайн-зустрічі, бесіди, батьківські збори. 

Інформацію про діяльність закладу батьки отримують від класного керівника 

(92%), на батьківських зборах (81%), через соціальні мережі (53%), на вебсайті 

закладу (41%), інтерактивні платформи (17%). 

Одним із чинників, який впливає на професійне зростання педагогічних 

працівників, є співпраця і комунікація з колегами. Це спільне планування роботи, 

розв'язання науково-методичних проблем, взаємовідвідування навчальних занять, 

інститут наставництва, проведення  

тренінгів з питань налагодження командної роботи, індивідуальні консультації. 

Більшість учителів вважають, що у закладі створені всі умови для ефективної 

співпраці. 

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та наукових (творчих) досягнень. 

Педагогічні працівники дотримуються норм академічної доброчесності в 

освітній діяльності. З цією метою всі педагоги якісно, вчасно та результативно 

виконують свої функціональні обов’язки; відповідно до вимог законодавства 

підвищують свою кваліфікацію; впроваджують у свою діяльність інноваційні 

методи навчання; у навчальній та виховній роботі всі педагоги дотримуються норм 

Конституції України та норм чинного законодавства України в сфері освіти. Усі 

педагогічні працівники дотримуються загальноприйнятих етичних норм в освітній 

діяльності, з цією метою учителі з повагою ставляться до осіб, які здобувають освіту, 

до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, 

громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця 

проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, а також 

інших обставин; об’єктивно та неупереджено оцінюють знання та вміння здобувачів 

освіти; щоб запобігати випадкам порушень академічної доброчесності серед 

здобувачів, педагоги проводять бесіди щодо дотримання академічної доброчесності 

(98%), на уроках дають такі завдання, які унеможливлюють списування (46%), 

знайомлять здобувачів освіти з основами авторського права (41%) та 

використовують методичні розробки для формування основ академічної 

доброчесності (24%). Для           того, щоб здобувачі освіти дізналися про критерії, за якими 

оцінюються їх навчальні досягнення, педагоги інформують здобувачів освіти про 

критерії оцінювання на початку навчального року та перед вивченням кожної теми 

також, пояснюють здобувачам освіти індивідуально та розміщують критерії 

оцінювання на шкільному сайті.  

Педагогічні працівники уникають приватного інтересу та конфлікту; не 

розголошують конфеденційну інформацію, інформацію з обмеженим доступом та 



інші види інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та 

звернення громадян, а також здійснюють контроль за дотриманням академічної 

доброчесності здобувачами освіти.    Спостереження за проведенням навчальних 

занять дають підстави стверджувати, що більша частина педагогічних працівників 

не лише інформують учасників освітнього процесу про норми академічної 

доброчесності та їх важливість, а й постійно здійснюють просвітницьку роботу з 

метою дотримання цих норм. Анкетування учнів свідчить, що між учителями та 

учнями встановлюються партнерські відносини, які дають змогу оприлюднювати 

чіткі критерії оцінювання, реалізовувати в практиці формувальне оцінювання. 

Багато вчителів  розробляють завдання, які унеможливлюють списування, формують 

самостійність і критичне мислення.  

Проблеми які потребують вирішення: 

1. Не всі педагоги корегують календарне планування в залежності від 

результативності роботи учнів. 

2. Деякі вчителі проводять уроки, які не відповідають усім сучасним вимогам, що 

призводить до зниження інтересу учнів до навчання. 

3. Не всі педагоги використовують можливості  Інтернет - мережі, ІКТ.  

4.  Значна кількість пропонованих курсів підвищення кваліфікації містять 

комерційні пропозиції. 

5. Недостатня активність педагогів, у конкурсах фахової майстерності, 

сертифікації. 

6.   Активізації потребує робота з поширення досвіду вчителями школи через друк 

у фахових та Інтернет-виданнях. 

7.  Впровадження технологій змішаного навчання. 

8.  Недостатньо високим є відсоток батьків, які цікавляться життям школи, класу і 

є пасивними учасниками освітнього процесу. 

9. Не всі учні та батьки розуміють сутність поняття академічної доброчесності та  

відповідальність за її порушення.  

 

Напрям «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу   

освіти» оцінено на 2,9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управлінські процеси 

Для забезпечення високої якості освітньої діяльності в розроблена Стратегія 

розвитку закладу на 2020-2023 рік. У ній чітко формулюються цілі розвитку та 

основні шляхи задля їх досягнення. Метою розвитку закладу є забезпечення 

партнерської взаємодії з різними соціальними інституціями у розвитку, навчанні, 

вихованні та соціалізації здобувачів освіти, створення умов для формування 

компетентної, конкурентно спроможної, фізично й духовно здорової особистості, 

забезпечення безпеки та комфортних умов для дітей. Стратегія розвитку закладу 

спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й 

відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які 

впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й 

виховання, внутрішнього та зовнішнього моніторингів якості знань здобувачів 

освіти та якості надання педагогами освітніх послуг, прийнятті управлінських 

рішень. Стратегія розвитку закладу оприлюднена на сайті закладу. 

У школі реалізується демократичний принцип управління, активно працюють 

методична рада навчального закладу, батьківський комітет, учнівська рада. Для 

розроблення стратегії розвитку закладу було залучено педагогів , батьків та 

представників учнівського самоврядування. 

Були створені робочі групи для підготовки пропозицій за певними напрямами. 

Керівники методичних об’єднань, досвідчені вчителі розробляли освітню програму. 

За даними анкетування, 24% педагогів брали участь у розробленні стратегії розвитку 

закладу. Батьки та учні вносили пропозиції стосовно змісту варіативної складової. 

Представники громадськості, члени піклувальної ради та батьківського комітету 

працювали над шляхами вдосконалення матеріальної бази . 

Під час розроблення стратегії враховано засади державної політики у галузі 

освіти, чинне законодавство та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність 

ліцею. Стратегія розвитку закладу визначає основні шляхи діяльності школи. Вона 

скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення 

освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б 

реалізувалася сучасна модель випускника, готового до життя з самореалізацією 

компетенцій наданих під час здобуття освіти. Усі працівники ознайомлені із 

стратегією розвитку закладу, метою його діяльності та основними завданнями. 

Однак стратегія розвитку школи була затверджена попереднім директором 

освітнього закладу, новий директор ставить за мету вдосконалити стратегію 

розвитку школи після комплексного самооцінювання. 

Робота школи №9  спрямована на забезпечення якості навчання і виховання 

здобувачів освіти, рівня сформованості їх життєвих компетентностей відповідно до 

Концепції «Нова українська школа» та відповідно до державних стандартів. 

Щорічно в школі проводиться моніторинг якості розвитку закладу, освітнього 

процесу та досягнення цілей, які визначені стратегією розвитку. Результати 

моніторингу обговорюються на засіданнях педагогічної ради, методичної ради 

навчального закладу. Здійснюється аналіз освітнього процесу із врахуванням 

зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Стратегія розвитку коригується відповідно до внутрішніх змін, коли виявлено 

слабкі сторони роботи, які потрібно виправити, не допустити в подальшому. 

У закладі освіти річне планування та відстеження його    результативності 



здійснюються відповідно до стратегії його розвитку. Річний план передбачає 

виконання заходів, спрямованих на досягнення цілей, які передбачені у стратегії 

розвитку. Річний план складений за участю всього педагогічного колективу. На 

серпневому засіданні педагогічної ради його було обговорено і затверджено. 

Річний план роботи розміщений на сайті школи, ознайомитися з ним  можуть 

учасники освітнього процесу. 

План роботи школи №9 є науково обґрунтованим, повним, конкретним; 

аналітична частина його відображає фактичний стан і результати навчально-

виховного процесу та якість управління. Річний план роботи охоплює всі ділянки 

життя навчального закладу, виходячи з перспективної теми, над розв’язанням якої 

працює педагогічний колектив, нормативних та директивних документів, 

враховуючи результати роботи за минулий рік, інтереси вчителів, учнів, їхніх 

батьків, розуміючи ступінь кінцевої мети. Річний план побудований за напрямами 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. 

Під час річного планування враховано зміст освітньої програми  закладу. У 

плані дається глибокий аналіз навчально-виховної роботи за минулий і 

визначаються основні завдання на новий навчальний рік. Річний план орієнтований 

на досягнення кращих результатів у роботі. У річному плані враховано те, що не 

вдалося виконати за минулий рік у зв’язку з переходом на дистанційне навчання. 

Річний план охоплює всі напрями функціонування та розвитку закладу. Складається 

з інваріативної та варіативної частин. Завдання річного плану є зрозумілими для всіх 

учасників освітнього процесу і їх можна виконати. 

У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на 

основі стратегії (політики) процедур забезпечення якості освіти. Управління 

процесами у школі та забезпечення якості освітнього процесу та, як результат, 

висока якість освіти неможливі без аналізу актуальної та достовірної інформації про 

стан справ у закладі. Тому систематичне вивчення внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти через створення та 

застосування системи моніторингу якості освітньої діяльності – критично значима 

умова   успішної роботи закладу освіти. У зв’язку з цим в школі був розроблений, 

затверджений, оприлюднений та запроваджений документ про внутрішню систему 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. Основою для розроблення 

такого документу стала структура зовнішнього оцінювання, яка затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 09.01.2019 року №17 «Порядок 

проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти». 

Здійснюється вперше самооцінювання якості освітньої діяльності відповідно до 

розроблених у закладі процедур. Питання самооцінювання якості освітньої 

діяльності та управлінських процесів заслуховуються на засіданнях педагогічної 

ради. 

Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у 

належному стані будівель, приміщення, обладнання, здійснює заходи для створення 

належних умов діяльності школи, зокрема вивчає потреби учнів та працівників, 

вивчає стан матеріально-технічної бази, планує її розвиток, звертається з 

відповідними клопотаннями до засновника, залучає спонсорів до її покращення, 

бере участь у різних проєктах. 

Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного 

середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, 



педагогічних та інших працівників . 

Психологічний клімат є визначальним чинником для створення комфортних 

умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Керівництво впливає на 

формування сприятливого психологічного клімату та атмосфери довіри між 

учасниками освітнього процесу і від цього залежить досягнення мети діяльності 

закладу. У школі панує довіра між учасниками освітнього процесу, яка створює 

сприятливі умови для конструктивного вирішення можливих конфліктів, які 

бувають неминучими в реальному внутрішньому житті. Визначальна умова для 

створення такої атмосфери – обґрунтованість і відкритість управлінських рішень. 

До основних суб'єктивних ознак сприятливого соціально- психологічного 

клімату в колективі належать: можливість для членів колективу вільно 

висловлювати власні думки під час обговорення питань; відсутність тиску керівника 

на підлеглих і визнання за ними права приймати відповідальні для колективу 

рішення; достатня інформованість для членів колективу про його завдання та стан 

справ під час їхнього виконання; задоволеність належністю до колективу; прийняття 

на себе                           відповідальності за стан справ у колективі кожним його членом. 

На питання анкетування: чи психологічний клімат закладу освіти сприяє 

співпраці педагогів – 91% опитаних вчителів дали позитивну відповідь. Чи 

задоволені освітнім середовищем та умовами праці в закладі 

– 88%. Також чи відкрите керівництво для спілкування, ствердну відповідь дали 

94,5% вчителів. 

Згідно з анкетуванням, проведеним з батьками, чи завжди дається батькам 

поспілкуватись з керівництвом – 91% дали ствердну відповідь. Також 89,5% батьків 

задоволені організацією освітнього процесу в школі. 

Згідно з проведеним анкетуванням, на відповідь: чи комфортно Вам   у школі, 

82% здобувачів освіти дали ствердну відповідь. На питання, чи подобається дітям у 

школі, отримано відповідь 72,5%. 

Учасники освітнього процесу мають відкриту і повну інформацію  про те, які 

проблеми виникають у закладі і як вони вирішуються. Накази, розпорядження, 

вказівки, рекомендації керівництва, які стосуються діяльності закладу, добре 

підготовлені і обґрунтовані. Кожен учасник освітнього процесу знає, чим саме 

визначається необхідність того чи іншого рішення, які наслідки це рішення матиме. 

Учасники    освітнього процесу мають можливість  впливати на 

прийняття управлінських рішень. Для педагогічних працівників це наради, 

обговорення,  внесення  пропозицій  тощо. Для учнів   –  це спілкування,

 постійна комунікація  з учнівським самоврядуванням, 

залучення учнів до обговорення важливих для діяльності закладу рішень. Особлива 

увага звертається на підтримку співпраці між педагогічними працівниками,  

 які мають професійно, конструктивно та толерантно 

спілкуватися і   взаємодіяти з колегами заради досягнення кращих 

результатів освітнього процесу. Для цього керівництво підтримує та заохочує

 участь педагогів у різноманітних формах професійного спілкування: як 

формалізованих (семінари, конференції, вчительські конференції у форматі EdCamp 

тощо) так і неформальних – у вигляді спільних  екскурсій,  туристичних  поїздок,  

шкільних  свят    тощо. Суттєво вливає на рівень довіри до закладу те, що 

керівництво завжди вчасно розглядає звернення учасників освітнього процесу та 

вживає 



заходи, спрямовані на вирішення проблем, про які йдеться у зверненні. 

Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих 

загальнодоступних ресурсах. 

Керівництво організовує діяльність закладу освіти на умовах інформаційної 

відкритості та комунікації з учасниками освітнього процесу і громадою. 

Інформаційна відкритість забезпечує наявність закладу освіти майданчиків для 

інформування учасників освітнього процесу: повідомлення на сайті школи, інших 

загальнодоступних електронних ресурсах, на дошках оголошень, публікація 

інформаційних листів, шкільної преси тощо. Найважливішим компонентом цієї 

роботи є виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає, що 

саме заклад має оприлюднювати в обов’язковому порядку. Заклад освіти забезпечує 

на сайті школи відкритий доступ до такої інформації та документів: 

- Статут; ліцензії на провадження освітньої діяльності; освітні програми, що 

реалізуються в закладі, перелік освітніх компонентів, що передбачені ними; річний 
звіт про діяльність закладу; правила прийому до закладу; правила поведінки 

здобувачів освіти; 

- структура та органи управління; кадровий склад закладу; територію 

обслуговування, закріплену за закладом освіти його засновником; ліцензований 

обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі; наявність вакантних 

посад; матаріально-технічне забезпечення закладу; мова освітнього процесу; 

результати моніторингу якості освіти; 

- умови доступності закладу для індивідуального навчання; план заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу; порядок подання та розгляду (з 

дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу; порядок реагування на 

доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до нього;  

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на 

вимогу законодавства; 

- кошторис та фінансовий звіт про надходження і використання всіх отриманих 

коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна 

допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, 

незаборонених законодавством. 

Вказана інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації 

з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше, ніж через 

10 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не 

визначене законом (частини 2-4 статті 30 Закону України «Про освіту»). 

Керівництво закладу усвідомлює, що виконання вимог статті 30 є необхідною 

умовою, щоб забезпечити якісне інформування. Бо у реальному шкільному життя 

щодня відбувається безліч подій, які не передбачиш жодним законом і про які мають 

знати всі учасники освітнього процесу: учні, батьки, вчителі. 

Про що саме і як інформувати додатково – вирішує сам заклад освіти. Головний 

принцип інформування – повідомляти про те, що важливо, насамперед для батьків, 

які є найбільш зацікавленою аудиторією. Керівництво закладу освіти жодного разу 

не приховувало будь-які непередбачувані чи навіть неприємні для закладу освіти 

події. Побудові якісного інформування учасників освітнього процесу сприяє 

медійна компетентність керівництва та педагогічних працівників закладу. 

Будь-яке повідомлення про неочікувану подію, яка впливає на шкільне життя, 



складається із 3 обов`язкових компонентів, які надають відповідь на наступні 

запитання: 

- Що і чому сталося, до яких наслідків це призвело чи може призвести? 

- Що робить заклад освіти, щоб усунути небажані наслідки? 

- Коли і як очікувати вирішення проблеми? 
Кожен    із     цих     компонентів     виконує     своє     завдання. Заклад надає 

повну інформацію про подію, одразу блокуючи або принаймні суттєво зменшуючи 

можливості недостовірного інформування з цього приводу. Школа демонструє свою 

активну позицію з вирішення проблеми. 

Керівництво знімає або суттєво зменшує некомфортний для людини   стан 

невизначеності, показує перспективу вирішення проблеми. Обов’язково повідомляє 

про те, як вирішено проблему. 

Не менш важливим складником формування атмосфери довіри є налагодження 

комунікації між учасниками освітнього процесу. Таке спілкування має різні 

формати, які об’єднують такі спільні риси: повага до іншої людини; відкритість; 

конструктивність; неформальність. 

Безпосереднє спілкування – це, насамперед, бесіда батьків із керівництвом 

школи і вчителями, а також спілкування під час батьківських зборів, часто 

тренінгів, круглих столів, дискусійних обговорень, майстер-класів тощо. 

Дуже позитивно зарекомендували себе в школі комбіновані форми спілкування 

батьків зі школою, коли вчитель пропонує час, коли до нього можна прийти на 

спілкування. І вже під час особистої зустрічі відбувається  

предметна розмова, коли батьки можуть дізнатися про успіхи та можливі проблеми 

дитини, а вчитель – отримати надзвичайно важливу інформацію про те, як дитина 

поводиться вдома, які має схильності та вподобання. 

Згідно з анкетуванням, на питання: у який спосіб ви отримуєте інформацію про 

діяльність закладу освіти, 53% батьків відповіли, що це спільноти в соціальних 

мережах; на сайті школи – 41%; на інтерактивній платформі – 17%. 

Під час пандемії, воєнного стану  спілкування між учасниками освітнього 

процесу відбувається також із використанням сучасних технологій: месенджери, 

вайбери, групи у соціальних мережах, онлайн-зустрічі тощо. 

Перевагами цього електронного спілкування є оперативність, широке 

охоплення групи, класу, можливість передавати фотографії, документи, відео- та 

аудіозаписи. 

Піклуючись про високий рівень освітньої діяльності, керівництво формує штат, 

що складається з висококваліфікованих та відповідальних педагогічних та інших 

працівників, враховуючи специфіку закладу. На даному етапі штатний розпис 

закладу освіти забезпечує виконання освітньої програми. Усі предмети в закладі 

викладаються педагогічними працівниками, що мають відповідний фах. Заклад 

освіти повністю забезпечений працівниками у кількості не меншій, ніж визначено 

Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, що 

затверджені в установленому порядку та вчителями, які безпосередньо задіяні у 

проведенні навчальних занять відповідно до затвердженої освітньої програми. У 

закладі працює 43 педагогічних працівників, педагог-організатор, психолог, 

соціальний педагог, бібліотекар, 2 вихователі ГПД. На даний час є вакантні посади 

вчителя хімії та початкових класів ( на період відпустки по догляду за дитиною).  

Вища педагогічна освіта за отриманою спеціальністю та професійна кваліфікація 



вчителів, які безпосередньо задіяні у проведенні навчальних занять, відповідає 

навчальним предметам, що ними викладаються. Відповідність вищої педагогічної 

освіти за отриманою спеціальністю чи освітньої та професійної кваліфікації 

підтверджується відповідними документами про освіту.  

У пошуку співробітників для роботи у школі використовуються різні доступні 

способи. 

Насамперед, це розміщення інформації про вакансії на сайті школи. 

Під час прийому на роботу нового кандидата керівництво закладу ретельно 

перевіряє оригінали документів про освіту, щоб пересвідчитися в тому, що 

зазначений у них фах відповідає вимогам освітнього процесу. Окрім того, особлива 

увага звертається на правильність оформлення наданих кандидатом документів та 

перевірку їх достовірності у реєстрі документів про освіту 
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У випадку наявності в кандидата попереднього досвіду роботи, керівництво 

школи ретельно вивчає резюме, що містить інформацію про освіту та попередній 

досвід, а також намагається з’ясувати причини, що  

спонукали цього кандидата змінити місце роботи, оскільки ця інформація надає 

можливість з’ясувати, яке ставлення в даного об’єкта до своєї роботи. 

Після того, як керівник вивчив документи та отримав всю необхідну 

інформацію щодо кандидата, він вважає доцільним провести детальну співбесіду, у 

ході якої з’ясовує у кандидата те, чим саме він буде корисний школі, які речі є 

принциповими для нього в роботі, які цінності є пріоритетними. А також більш 

детально інформує кандидата про умови роботи та надає відповіді на запитання, що 

виникають. 

Варто зазначити, що в закладі розроблені детальні посадові інструкції для всіх 

працівників, з якими вони ознайомлені. 

Керівництво школи мотивує педагогічних працівників до підвищення якості 

освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності. 

Керівництво закладу свідоме того, що ефективна робота педагогічних та інших 

працівників закладу освіти можлива за умови якісної мотивації до професійної 

діяльності та професійного зростання. З метою реалізації цієї умови, закладом освіти 

були розроблені принципи та процедури матеріального та морального 

стимулювання працівників закладу та чіткі критерії їх застосування, вони містяться 

у відповідних документах, затверджених закладом освіти. Про реалізацію заходів, 

спрямованих на матеріальне заохочення працівників закладу освіти зазначається у 

Колективному договорі, який розміщений на сайті школи. Усі працівники закладу 

освіти ознайомлені з цим документом        та мають до нього вільний доступ. 

Підставами для матеріального та морального стимулювання педагогічних 

працівників є участь у міських, обласних, всеукраїнських конкурсах; робота з 

обдарованими дітьми, ефективне застосування інноваційних методів та підходів у 

своїй роботі, розробка та публікація власних педагогічних розробок тощо. 

Працівники закладу обізнані з підставами для матеріального та морального 

заохочення. Працівники школи неодноразово були представлені до нагород у формі 

матеріального чи морального заохочення за плідну педагогічну діяльність не лише 

на рівні школи , а й на міському та обласному рівнях. Керівництво школи 

систематично налагоджує зв’язки зі спонсорами та громадськими активістами з 

метою залучення коштів, котрі можуть бути спрямовані на матеріальне заохочення 
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кращих педагогічних працівників закладу. 

Окрім матеріального заохочення, керівництво закладу старається не оминути 

увагою жодне звершення на педагогічній ниві членів колективу, вони часто 

отримують відзнаки, грамоти, публічні усні подяки. Особливим заохоченням до 

творчої праці є позачергові атестації педагогічних працівників за творчий підхід у 

роботі. 

Працівники закладу позитивно ставляться до практики заохочення та 

принципів, на основі яких вона здійснюється. Слід зазначити, що рішення про 

винагороду того чи іншого працівника завжди є рішенням всього колективу, воно 

виносяться на публічне обговорення та голосування. Таким  

чином, забезпечується прозорість та справедливість процедури матеріального та 

морального заохочення працівників. 

Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних 

працівників. Постійний професійний розвиток та підтримка власної професійної 

траєкторії кожного педагогічного працівника – абсолютно необхідна умова для 

якісної освітньої діяльності закладу освіти. Керівництво заохочує та підтримує 

методичну роботу педагогічних працівників, їхню участь у професійних 

конференціях, семінарах, курсах підвищення кваліфікації у різних формах, 

підготовку та публікацію матеріалів за темами професійної діяльності. Керівництво 

здійснює реєстрацію на курси ОІППО. Керівництво підтримує навчання вчителів до 

постійного професійного вдосконалення. Так, тісно співпрацюючи з 

Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника, вчителі школи були 

долучені до програми онлайн-тренінгу «Нові виклики дистанційного та змішаного 

навчання, що так актуальним є у цей час пандемії та воєнного стану». Також вчителі 

проходять різноманітні курси на освітніх онлайн-платформах, що зараховуються як 

частина необхідної перепідготовки у межах 150 год. на 5 років.  

На методичних комісіях, педрадах також розглядаються питання 

професійного вдосконалення, де ухвалюються рішення затвердження проходження 

курсів на онлайн-платформах як частина необхідної перепідготовки до наступної 

атестації педагогічних працівників. Рішення, спрямовані на підвищення 

професійного рівня вчителів є ефективними, адже проходячи курси, учителі 

здобувають новий досвід, техніки та методи навчання, які можуть бути корисними 

як для застосування в освітньому процесі, так і для самовдосконалення. 

Керівництво інформує педагогічних працівників про сучасні форми і методи 

професійного самовдосконалення. Сюди відносяться: 

    -       курси ОІППО; 

    -       курси на онлайн-платформах: Prometheus, EdEra, «Освіторія» і т.д.; 

    -       різноманітні тренінги і конференції; 

Організація освітнього процесу в загальноосвітній школі №9 здійснюється на 

засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з 

місцевою громадою. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і 

обов'язків учасників освітнього процесу. У своїй діяльності школа опирається на 

Закон України «Про освіту», у якому прописані права та обов’язки учасників 

освітнього процесу.  

Ключовим правом, на реалізацію якого спрямована діяльність школи , є право на 

освіту у безпечному та комфортному освітньому середовищі. Права та обов’язки 



учасників освітнього процесу зазначені насамперед у Статуті школи. При 

опитуванні 86 % батьків зазначили, що їх права в закладі не порушуються. Так 

вважають 95 % вчителів і 85 % учнів. 

Освітня програма школи №9 розроблена відповідно до державних стандартів 

загальної середньої освіти і враховує потреби та інтереси учнів,  

можливостей освітнього закладу. З метою формування комфортного освітнього 

середовища, вільного від будь-яких форм насильства, у закладі розроблено Правила 

поведінки учасників освітнього процесу, завдяки яким можлива атмосфера 

співпраці, довіри та конструктивного спілкування. Учні мають право на 

самовираження, захист власних інтересів, залучення до обговорення та прийняття 

рішень шкільного життя. У закладі організована тісна співпраця з батьками. Для 

реалізації права батьків на отримання своєчасної та повної інформації про шкільне 

життя і кожної дитини, у школі організовано проведення тематичних батьківських 

зборів, консультування батьків з різних питань, висвітлення інформації для батьків 

на сайті. Батьки брали участь у розробленні Правил поведінки, враховується їх 

думка при прийнятті важливих управлінських рішень. Правила поведінки учасників 

освітнього процесу висвітлено на сайті, створено класні  куточки в кожному класі. 

У школі створено умови для професійного розвитку вчителя, заохочуються 

заходи з обміну досвідом, участь у різноманітних конкурсах, творчих майстернях. 

Для забезпечення якості управління закладом дирекцією розроблено, затверджено і 

доведено до відома працівників розподіл посадових обов’язків та повноважень, які 

прописано в посадових інструкціях. 

Важливим аспектом є правила внутрішнього розпорядку, у яких                   визначено 

оптимальні умови для комунікації учасників освітнього процесу та їхні права і 

обов’язки. Ці правила розміщені на інформаційному стенді. 

Управлінські рішення в закладі приймаються з урахуванням пропозицій учасників 

освітнього процесу. У школі управлінський процес  побудований таким чином, що 

всі важливі рішення приймаються після ретельного збору інформації, аналізу та 

обговорення учасниками освітнього процесу, оскільки тримати в полі зору великий 

заклад складно. Як правило, над вирішенням складних завдань працює команда, у 

якій кожен її член виконує певні обов’язки. Найбільш ефективними є оперативні 

наради при директору, учасниками якої є заступники директора, виховна та 

психологічна служби. При потребі на такі наради запрошуються бібліотекар, 

медична сестра, завідувач шкільної їдальні чи інші працівники. Під час засідань 

підсумовується виконана робота і складається план наступних дій з урахуванням 

актуальних питань та пропозицій учасників освітнього процесу. При прийнятті 

управлінських рішень дирекція виносить важливі питання на розгляд ради школи, 

піклувальної ради. Часто рішення приймаються за присутності педколективу 

методом відкритого голосування. Результати опитування педагогів показали, що 83 

% вчителів вважають, що керівництво враховує їх пропозиції щодо підвищення 

якості освітнього процесу. На питання, чи їх думка враховується при прийнятті 

важливих управлінських рішень, ствердно відповіли 87% батьків. 

Директор відкрита до спілкування. За даними опитування так вважають 94,5% 

педагогів і 84% учнів. Керівництво враховує думки і пропозиції вчителів, батьків та 

учнів Учні часто звертаються до дирекції з пропозиціями чи проблемними 

питаннями шкільного життя. На питання, чи розглядаються в школі їх звернення, 

72,5 % учнів відповіли позитивно. Серед питань, у вирішенні яких брали участь учні, 



відзначили: оформлення та дизайн навчальних кабінетів (39%), визначення курсів за 

вибором і факультативів (29%), тематика гуртків (29%), організація дозвілля (25%). 

Менше учні були залучені до розроблення правил внутрішнього розпорядку та 

визначення профілю навчання. 

Керівництво школи  №9 створює належні умови для розвитку   громадського   

самоврядування.   Основою   створення в школі умов для якісної освіти є послідовне 

запровадження та підтримка керівництвом закладу педагогіки партнерства між усіма 

учасниками освітнього процесу. Для цього в закладі створені необхідні умови для 

діяльності різноманітних форм громадського самоврядування. Зокрема, створена та 

функціонує методична рада школи, батьківська рада, учнівське самоврядування 

тощо. 

Керуючись Законом України «Про освіту», відповідно до статті 28 цього Закону 

для вирішення питань організації та забезпечення освітнього процесу в закладі, 

захисту прав та інтересів учасників, їх участі у громадському нагляді (контролі) у 

нашому закладі освіти створено і діють такі органи громадського самоврядування: 

 орган самоврядування працівників школи – профспілкова організація. У 

березні 2021 року ініціювала збори, де обговорено та затверджено новий 

колективний договір;

 орган самоврядування здобувачів освіти створений на конференції – 

шкільний парламент.

 орган батьківського самоврядування (батьківський комітет); 

традиційно загальні батьківські збори відбуваються  тричі на рік.

Громадське  самоврядування  та  державно-громадське управління 

здійснюються на  принципах  пріоритету прав  і свобод  людини  і 

громадянина; верховенства  права;   взаємної  поваги  та  партнерства;  

репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських об’єднань 

 та   інших інститутів   громадянського  суспільства  і 

правоможності  їх  представників;     обов’язковості  розгляду  пропозицій  

сторін;     пріоритету узгоджувальних процедур;   прозорості, відкритості та  

гласності;     обов’язковості  дотримання  досягнутих  домовленостей;   взаємної

 відповідальності сторін.   

Дотримуючись   цих принципів, заклад    побудував ефективну модель 

партнерства між усіма   учасниками освітнього процесу.  

Насамперед,  ретельно дотримуючись принципу добровільності, враховуючи, що, 

згідно з частиною 3 статті 70, органи громадського самоврядування у закладі 

освіти створюються «за  ініціативою учасників освітнього процесу», представники 

громадського самоврядування отримали реальні можливості для дієвого впливу на  

значущі аспекти  

 функціонування школи. Все це обговорено  та затверджено всіма учасниками 

освітнього процесу, кого ці процедури  стосуються , на загальношкільній 

конференції   та відображається в основних установчих документах, насамперед, 

Статуті закладу освіти. 

Керівництво залучає громадське самоврядування і до розроблення інших 

важливих документів закладу освіти, які визначають його освітню діяльність: 

«Правил поведінки учасників освітнього процесу», «Правил внутрішнього 

розпорядку», Стратегії розвитку, річного плану роботи. 



Конструктивна співпраця, партнерство в освіті мають позитивні наслідки не 

лише для учнів, які через демократичні процедури опановують права та обов’язки 

громадянина суспільства, але й для самого закладу. Бо таким чином вирішується 

болюча проблема кризи довіри до освіти. Саме відкритість керівництва школи №9, 

його готовність чути і враховувати думки та пропозиції всіх учасників освітнього 

процесу формує більш високий рівень довіри до освіти, без чого неможлива 

впевнена та ефективна робота . 

Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності  та 

ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади. 

Заклад підтримує ініціативи, постійно розвивається, вдосконалює свою 

діяльність, знаходить нові шляхи для сталого розвитку. Ці процеси неможливі без 

активної участі всіх учасників освітнього процесу, які керівництво закладу 

підтримує та заохочує. Постійно діють канали комунікації між учасниками 

освітнього процесу та керівництвом закладу. Загальним правилом є  таке: будь-яка 

пропозиція від будь-кого з учасників  освітнього процесу обов’язково 

розглядається керівництвом закладу – і на неї є обґрунтована відповідь. З метою 

залучення додаткових коштів для розвитку закладу, тісно співпрацюємо з 

підприємцями, депутатами, меценатами. Освітні заклади нашої громади не      можуть і 

не функціонують відокремлено від життя громади. Тісна співпраця школи із 

закладами освіти, культури, здоров’я та бізнесу у громадському житті є значущим 

фактором формування у здобувачів освіти активної громадянської позиції, життєвих 

цінностей, відповідальності за власне життя і за добробут та розвиток. Таким чином, 

створено нове освітнє середовище «Школа життєвих цінностей». 

Здобувачі освіти нашого закладу займаються волонтерською діяльністю. 

Щороку організовують підтримку воїнам АТО. Тісно співпрацюємо з різними 

доброчинними організаціями, і учні є їх членами. Проводяться спільні заходи 

вшанування пам’ятних дат: тиха акція «Ангел памяті», День Соборності, 

Конституції, Незалежності….. Керівництво закладу також активно долучається до 

участі та створює умови для формування відкритого освітнього середовища через 

залучення учасників освітнього процесу до різноманітних суспільно значущих 

заходів поза межами закладу: фестивалі, екскурсії, відвідування установ культури 

тощо. Школа співпрацює із закладами позашкільної освіти. Зокрема із школою 

мистецтв та музичною школою. Мистецькі заходи, методична допомога, майстер-

класи, засідання творчих груп сприяють активній громадській діяльності для 

покращення її життя. Велика робота проводиться з профорієнтації серед здобувачів 

освіти нашого закладу. Із дошкільним  

закладом №16 «Веселка» проводяться спільні педагогічні ради, батьківські збори, 

позакласні заходи.  

У нашому закладі освіти, інформація проходження індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачами освіти є предметом обговорення з батьками, практичним 

психологом, педагогічними працівниками, періодично на засіданнях команди 

психолого-педагогічного супроводу при дирекції школи. Під час дистанційної 

форми навчання в умовах карантину, воєнного стану  відбувалось забезпечення 

індивідуальної освітньої траєкторії з використанням технології              дистанційного 

навчання. Для цього заклад освіти проводив такі організаційні заходи: 

 використання існуючих платформ (сайт школи), робота на інтернет-

платформі Teams, Google Meet, ухваленій педагогічною радою закладу, створення 



власних інтернет-платформ, де розміщуються освітні ресурси та здійснюється 

комунікація;

 розроблення індивідуальних завдань для виконання. 

Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності. За порушення 

академічної доброчесності педагогічні працівники закладу освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії; 

-  позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 

визначені законом посади. 

За порушення академічної доброчесності учні можуть бути притягнені                           

до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

Керівництво школи забезпечує реалізацію  заходів із формування академічної 

доброчесності. Розроблено Положення про академічну доброчесність, яке схвалене 

рішенням педагогічної ради, затверджене наказом директора та розміщене на сайті.  

Згідно з результатами опитування, переважна більшість здобувачів освіти та 

педагогічних працівників проінформовані про необхідність дотримання 

академічної доброчесності. 

100% здобувачів освіти поінформовані про необхідність дотримання академічної 

доброчесності (83% із них відповіли, що систематично проводяться бесіди). Щоб 

запобігти випадками порушень академічної доброчесності серед здобувачів освіти, 

педагогічні працівники знайомлять їх з основами авторського права (41%), 

проводять бесіди щодо дотримання академічної доброчесності (98%), дають на 

уроках такі завдання, які унеможливлюють списування (46%) та використовують 

методичні розробки для формування основ академічної доброчесності (24%). 

Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу 

негативного ставлення до корупції. 

Дирекція школи №9 постійно приділяє увагу проведенню освітніх та 

інформаційних заходів, які спрямовані на формування в учасників освітнього 

процесу негативного ставлення до корупції. Велику допомогу в цій роботі надає 

цикл антикорупційних матеріалів, які розроблені студією онлайн-освіти EdEra 

спільно з програмою розвитку ООН. Нормативно-правовий акт, який визначає права 

і обов’язки громадян у цьому сенсі, – це Закон України «Про запобігання корупції». 

Педагогічні працівники та інші учасники освітнього процесу повністю обізнані з 

вимогами антикорупційного законодавства. В школі постійно проводяться лекції, 

тематичні заняття, роз’яснювальна робота для того, щоб в учасників освітнього 

процесу формувалося негативне ставлення до корупції. У закладі не зафіксовано 

випадків недоброчесної поведінки. 

Керівництво школи надає таку допомогу у проведенні просвітницької та 

інформаційної роботи: розповсюджує матеріали, проводить виховні заходи, надає 

консультації, здійснює обмін інформацією на сайті, організовує обговорення на 

методичному об’єднані, знайомить з аспектами законодавства з приводу даного 

питання. 

 



Проблеми, що потребують вирішення: 

1. Матеріально-технічне забезпечення потребує  осучаснення.  

2. Кошти, які виділяються на заклад, лише частково задовольняють потреби у 

капітальних та поточних  ремонтах. 

      3. Недостатнє залучення та відсутність альтернативних джерел фінансування. 

      4.  Інформація про результати моніторингових досліджень не завжди береться до                            

уваги батьками здобувачів освіти. 

5.Недостатня кількість молодих спеціалістів, які бажають працювати в освіті. 

6. Не всі учасники освітнього процесу активно долучаються до написання річного  

плану. 

 

 

Напрям «Управлінські процеси»  оцінено на 3.8б   

Результат комплексного самооцінювання 3,1 б. 



                                                                             
УКРАЇНА 

Міністерство освіти і науки 
Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради 

Загальноосвітня школа I-III ступенів № 9 

міста Новограда-Волинського Житомирської області 
11700 м. Новоград-Волинський, вул. Гоголя, 9   

Електронна адреса school09nv@gmail.com 

 

                                                                                   Код ЄДРПОУ 22060250 

 

Рекомендації за результатами самооцінювання 

1. Внести зміни у Стратегію розвитку загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №9 із 

залученням представників педагогічної, учнівської та батьківської громадськості. 

2. При плануванні річного плану врахувати вказані проблеми за кожним напрямком 

освітньої діяльності, спланувати систему заходів з їх подолання. 

3. Вживати заходів щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти, запровадження щорічного самооцінювання освітніх та управлінських 

процесів. 

4. Запланувати в річному плані заняття для здобувачів освіти та педагогічних 

працівників з теми «Академічна доброчесність та корупція в освіті». 

5. Вдосконалити знання та практичні вміння працівників закладу з впровадження 

формувального оцінювання в 5 класах НУШ. Вдосконалити роботу з розробки, 

оприлюднення критеріїв оцінювання для здобувачів освіти та їх батьків. 

6. Дотримуватись санітарних вимог щодо облаштування та утримання приміщень 

закладу та території закладу.  

7. З метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці і створення 

нового сучасного освітнього простору провести ремонтні роботи трьох корпусів 

школи, спортивної зали, гардеробу, вентиляційних ходів, туалетів, приміщення 

харчоблоку    та столової зали. Провести капітальний ремонт даху школи з 

енергоефективними заходами. Частково замінити огорожу шкільного подвір’я. 

Здійснити капітальний ремонт   стадіону. 

8. Облаштувати місце для відпочинку педагогічних працівників. 

9. Відповідальному з охорони праці Зароднюк О.А. та адміністрації  школи: 

розглянути та обговорити на засіданні педагогічної ради питання з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій; при складанні розкладу уроків враховувати санітарно 

гігієнічні норми. 
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10. Педагогічним працівникам:  неухильно дотримуватись правил  внутрішнього 

розпорядку, норм педагогічної етики та поваги до гідності й прав здобувачів освіти; 

активно формувати в учасників освітнього процесу свідому громадянську позицію; 

брати участь у розробці документів, які визначають стратегію розвитку закладу, 

регламентують його роботу, пропагувати  під час освітнього процесу культуру 

здорового харчування. 

11. Щорічно проводити самооцінювання за одним з напрямків освітньої діяльності. 

12. Щорічно аналізувати на звіті директора закладу стратегію розвитку школи та 

результати самооцінювання, вносити в річний план закладу заходи з вдосконалення 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. 

13.  Класним керівникам: продовжити роботу з попередження булінгу та інших форм 

насилля, створення морально безпечного  освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин 

спілкування, тренінгових занять; приділяти більшу увагу  позакласній роботі з 

учнями, проводити заходи  для згуртування дитячого колективу. 

 

 

 

 

            Директор школи                                            Лідія ХОМЕНКО



 

 

 

 

 

 
 


