
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНІХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ 

ПРОЦЕСІВ І ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В 

ЗАКЛАДІ У 2020/2021 н. р. 

 

1.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  

 

Комунальний заклад «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради» розташований у 

сільській місцевості.  

У ліцеї-інтернаті з цілодобовим перебуванням навчається 186 дітей. З них 

57 проживають в інтернаті та 129 підвозяться із сіл Ковалівки, Терентіївки та 

Залізничного. 

На території ліцею-інтернату розташовані один навчальний та два спальні 

корпуси, спортмайданчик та господарські приміщення.  

Структурним підрозділом закладу освіти є музей-заповідник 

А.С.Макаренка.  

Загалом територія та приміщення чисті й охайні. Відсутні сухостійні та 

колючі дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними властивостями. Територія 

закладу у вечірній та нічний час освітлюється, огороджена цілісним парканом, 

що унеможливлює несанкціонований заїзд транспорту. Проте вона є доступною 

для сторонніх осіб.  

 Огляд території щодо її безпечності для організації освітнього процесу 

здійснюється регулярно.   

У приміщенні закладу та в спальних корпусах наявна пожежна 

сигналізація та відеоспостереження. На вході у приміщення навчального корпусу 

технічний працівник контролює доступ до закладу сторонніх осіб.  

Облаштовано тренажерний майданчик, наявні волейбольне та футбольне 

поля, які використовуються як під час уроків фізичної культури, так і під час 

організації роботи спортивних гуртків та позашкільних заходів. Також наявний 

клас на відкритому повітрі та географічний майданчик.  

У закладі здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних 

вимог, повітряного, епідеміологічного режимів в умовах адаптивного карантину. 

Здійснюється щоденне прибирання та провітрювання приміщень. У навчальному 

корпусі для педагогічних працівників та учнів 5-11 класів облаштовано три 

санітарні вузли, у яких наявні рукомийники, холодна вода, рідке мило, 

електричні сушарки, проте відсутній туалетний папір.  

Спальні приміщення обладнано санітарними вузлами в достатній мірі. У 

закладі підтримується питний режим, наявні питні фонтанчики у навчальному та 

спальному корпусах. 

 За результатами анкетування, облаштування території навколо навчального 

закладу, чистоту навчальних кабінетів, туалетних кімнат, їдальні, спортивної зали 

та температурний режим переважна більшість учнів та батьків оцінили на 

«відмінно» та на «добре» відповідно.  

Кількість здобувачів освіти не перевищує проєктну потужність закладу 



(навчається 186 здобувачів освіти при потужності – 300). Всі навчальні 

приміщення використовуються раціонально, їх дизайн сприяє до навчання, стіни 

пофарбовані у спокійні кольори, вікна не загромаджені, у кабінетах наявні всі 

необхідні меблі. 

Облаштовано 12 навчальних кабінетів (серед яких 2 кабінети інформатики 

та лінгафонний кабінет), майстерня та спортивна зала. В усіх навчальних 

кабінетах є доступ до мережі Internet. Додатково під час освітнього процесу 

використовуються навчальні та інформаційні стенди. У переважній більшості 

комплектування класів відбувається з урахуванням чисельності здобувачів 

освіти, площі навчальних приміщень.  

Середня наповнюваність класів – 22 учні.  

Педагогічні працівники забезпечені персональними та робочими місцями. 

Проте немає окремої кімнати відпочинку для педагогічних працівників та для 

здобувачів освіти.  

Заклад освіти достатньо забезпечений навчальними приміщеннями, 

необхідними для реалізації освітньої програми та організації освітнього процесу. 

Проте, у навчальному корпусі відсутня актова зала, а для реалізації освітніх 

потреб використовується актова зала Червоного будинку музею-заповідника А.С. 

Макаренка.  

Інструктажі та навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій із 

працівниками закладу та здобувачами освіти проводяться систематично (згідно з 

вимогами законодавства про охорону праці), що підтвердили більшість 

здобувачів освіти. У закладі також ведеться вся необхідна документація щодо 

реагування на нещасні випадки, травмування учасників освітнього процесу 

відповідно до вимог законодавства. Проте інструктажі/навчання педагогічних 

працівників у закладі освіти з питань надання домедичної допомоги, реагування 

на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та 

працівників під час освітнього процесу проводяться несистематично.  

Усі педагогічні працівники закладу освіти засвідчили наявність 

розробленого алгоритму дій під час нещасного випадку зі здобувачами освіти.  

Комп’ютери закладу освіти необлаштовані технічними засобами та 

інструментами контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет. На 

персональних комп’ютерах не встановлено ліцензійну операційну систему з 

інтегрованим модулем безпеки, блокування реклами, соціальних мереж. Не на 

всіх комп’ютерах використовуються ліцензійні антивірусні програми. Усі 

здобувачі освіти та більшість батьків (90,6%) поінформовані закладом щодо 

безпечного використання мережі Інтернет.  

З батьками проводиться профілактична робота щодо попередження 

кібербулінгу (100%) та безпечного використання мережі Інтернет. Зі здобувачами 

освіти проводяться інформаційні заходи щодо безпечного використання мережі 

Інтернет на годинах спілкування, уроках тощо.  

У закладі організовано 4-разове харчування для учнів. В їдальні на 120 

місць щодня оприлюднюється меню. Організація харчування загалом сприяє 

формуванню культури здорового харчування. Проте є окремі недоліки: 



сервірування столів є неповним, чергові учні 10-11 класів не використовують під 

час накривання столів необхідні засоби гігієни: гумові рукавички, шапочки тощо.  

Згідно з результатами анкетування батьків, усі учні харчуються в закладі 

освіти: з них – 67,7% повністю задоволені харчуванням, 29,3% – переважно 

задоволені і лише 4% не задоволені.  

У закладі освіти налагоджена система роботи з адаптації та інтеграції 

здобувачів освіти до освітнього процесу, педагогічних працівників до 

професійної діяльності. Переважна більшість (85,3%) батьків вважають, що в 

їхніх дітей не виникали проблеми з адаптацією до умов закладу освіти. Для 

адаптації новоприбулих учнів організовується тренінги, круглі столи, бесіди, за 

потреби залучається психолог. Учні деякий час не оцінюються.  

Більшість педагогів відзначили, що в закладі освіти застосовуються заходи, 

що допомагають педагогічним працівникам адаптуватись до змін умов праці. Їх 

адаптація здійснюється через дружню атмосферу та взаємодопомогу.  

У закладі освіти розроблено, затверджено та оприлюднено на сайті закладу 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню). 

Заходи проводяться регулярно відповідно до річного плану роботи. Діє проєкт 

«Скринька довіри», завдяки якому діти анонімно можуть звернутися з 

проблемою. У закладі освіти існує учнівське об’єднання «Медіація» на чолі з 

психологом закладу, діяльність якого спрямована на моніторинг та попередження 

булінгу. 

 Освітнє середовище закладу освіти вільне від будь-яких форм насилля та 

дискримінації. У закладі реалізуються заходи із запобігання проявам 

дискримінації: виховні години, групові та індивідуальні заходи за участю 

психолога. Виконання зазначених заходів підтверджує в анкетах більшість 

учасників освітнього процесу. У ході опитування і здобувачі освіти, і педагогічні 

працівники підтвердили, що в закладі чимало уваги приділяють цьому питанню. 

Більшість батьків засвідчили систематичність проведення роботи з батьками 

щодо попередження та зниження рівня насилля. Освітнє середовище безпечне й 

психологічно комфортне. Здобувачі освіти відзначили, що їм подобається 

перебувати в школі (33,3% – дуже подобається; 58,7% – подобається, 8% – не 

подобається), у школі вони почуваються комфортно (62,7% – комфортно, 37,3% – 

в цілому комфортно). 90% педагогічних працівників цілком задоволені освітнім 

середовищем та умовами праці в закладі освіти, 10% – переважно задоволені.  

Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти проходять навчання 

(у тому числі дистанційно) з протидії булінгу, співпрацюють з представниками 

правоохоронних органів, іншими фахівцями, ознайомлюються з нормативно-

правовими документами щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та 

запобігання йому.  

Правила поведінки учасників освітнього процесу оновлені, підготовлені до 

затвердження на засіданні Ради закладу.  

Учасники  освітнього процесу взаємодіють на засадах взаємоповаги: не 

спостерігаються випадки образливої поведінки, прояви фізичного або 

психологічного насильства.  

У закладі не зафіксовано випадків булінгу. У ході опитування 67% 



здобувачів освіти підтвердили, що не відчувають булінг (цькування), їм 

комфортно у ліцеї й класі, 26% респондентів зазначили, що з ними траплялися 

поодинокі випадки агресії або кепкування. Проте 6% – досить часто відчувають 

агресію та кепкування, їм не комфортно в закладі і вони не хочуть відвідувати 

школу. По допомогу зверталися до класного керівника та педагогічних 

працівників. За свідченнями батьків, причин для звернення щодо випадків 

булінгу у 2020/2021  навчальному році не було. 

Психологічна служба закладу освіти здійснює системну роботу з 

виявлення, реагування та запобігання булінгу та іншим видам насильства. 

Здобувачі освіти, яким необхідна психологічна підтримка, отримують її.  

У закладі освіти не навчаються діти з особливими освітніми потребами. 

Частково забезпечено архітектурну доступність у межах першого поверху; 

більшість приміщень не адаптовані до використання учасниками освітнього 

процесу з особливими освітніми потребами. Відсутня ресурсна кімната, що 

пояснюється відсутністю дітей з особливими освітніми потребами.  

Щодо забезпечення умов для збереження здоров’я здобувачів освіти, то у 

ліцеї-нтернаті постійно проводиться робота щодо формування в учнів прагнення 

до здорового способу життя: забезпечено умови для реалізації державних 

програм з питань формування здорового способу життя учнів; розширено доступ 

учнів до інформаційних джерел з питань соціальних захворювань і шкідливих 

звичок; налагоджено співпрацю із закладами медицини з метою пропаганди 

здорового способу життя.  

У навчальному закладі систематично проводиться нагляд за дотриманням 

чистоти у навчальних та спальних корпусах. Ведеться контроль за дотриманням 

та виконанням правил безпеки під час освітнього процесу та профілактика 

спортивного травматизму.  

У закладі проводяться заходи, приурочені до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом та ВІЛ-інфекцією, місячник пропаганди здорового способу життя, 

олімпійський тиждень, спартакіади, вечори на тему: «Молодь ПОНЛІМ обирає 

ЗСЖ».  

Не останню роль у збереженні здоров’я здобувачів освіти відіграє 

повноцінне та доброякісне харчування. З вересня 2020 року у закладі 

впроваджено систему НАССР, в рамках якої діє група безпечності харчових 

продуктів НАССР на чолі із заступником директора із ВР Колісник О.С. 

Систематично проводиться контроль за якісним зберіганням харчових продуктів 

та приготуванням їжі. Усі працівники кухні дотримуються правил санітарно-

гігієнічного режиму.  

Для учнів читаються лекції на теми: «Здоровий спосіб життя», «Шкідливий 

вплив алкоголю, тютюну та наркотичних речовин на організм підлітка», 

«Профілактика інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом», 

«Запобігання ранньої вагітності та наслідки абортів у юному віці», 

«Профілактика туберкульозу», «Профілактика побутового та спортивного 

травматизму», «Профілактика кишкових захворювань та інфекцій», 

«Профілактика отруєнь», «Профілактика порушень постави та захворювань 

опорно-рухового апарату» тощо.  



Окрім цього ліцеїсти беруть активну участь та здобувають перемоги у 

різноманітних спортивних заходах, конкурсах, турнірах, які проводяться у 

закладі, місті, області.  

Медична сестра закладу та педагогічні працівники ліцею прикладають 

належні зусилля для збереження здоров’я учнів. 

 У закладі освіти відсутній сучасний інформаційно-ресурсний центр, який 

би міг використовуватися для навчальної, проєктної, дослідницької, творчої 

діяльності, організації різних форм роботи, комунікації учасників освітнього 

процесу. Ресурси бібліотеки не використовуються в повному обсязі. Учні 

здебільшого звертаються для читання програмованих творів та отримання 

підручників на початку навчального року.  

Рівні оцінювання за вимогами: 

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці – 

достатній. 

 1.2. Створенняо світнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації – достатній. 

 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору – вимагає покращення.  

Рекомендації:  

1.Трансформувати шкільну бібліотеку в сучасний інформаційно-

методичний центр, що розширить її можливості та залучить більшу частину 

учнівської молоді.  

2. Внести зміни до Правил поведінки для учнів, залучивши до їх розробки 

лідерів учнівського самоврядування та затвердити їх на засіданні Ради закладу.  

3. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час організації 

харчування в закладі.  

4.Встановити на комп'ютерну техніку закладу контент-фільтри, які 

унеможливлюють доступ до сайтів з небажаним змістом.  

5.Систематично проводити інструктажі/навчання педагогічних працівників 

з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або 

погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього 

процесу.  

 

2. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

 Самооцінювання системи оцінювання здобувачів освіти в закладі 

здійснювалося за наступними критеріями:  

− наявність відкритої, прозорої та зрозумілої здобувачам освіти системи 

оцінювання їхніх навчальних досягнень;  

− проведення внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти;  

− спрямування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.  

На основі критеріїв оцінювання, розроблених МОН, вчителями ліцею 

укладені власні критерії з врахуванням особливостей вивчення теми, 



компетентнісного підходу до викладання предмету, організаційної форми 

проведення навчального заняття та індивідуальних, вікових, психофізіологічних 

особливостей дітей. При цьому 67% вчителів розробляють власні, в тому числі 

спільно з дітьми, 33 % вчителів адаптують критерії МОН до умов роботи 

закладу.  

В закладі не виявлено педагогів, які використовують виключно 

рекомендації МОН. Інформація про критерії оцінювання оприлюднена на сайті 

закладу та доноситься учителями до учнів та батьків в усній формі. 59,4% 

опитаних учнів зазначили, що вони ознайомлені з критеріями оцінювання 

навчальних досягнень з предметів, 34,8% опитаних зазначили, що ознайомлені 

частково, однак 5,8% учнів вказали, що вони не ознайомлені з критеріями 

оцінювання навчальних досягнень з предметів.  

В закладі діють єдині підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів:  

− вимоги до оцінювання результатів навчання здобувачів освіти визначаються з 

урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого 

покладено ключові компетентності;  

− оцінювання ґрунтується на позитивному підході, що, передусім, передбачає 

врахування рівня досягнень учня;  

− система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти включає в себе 

критерії, правила і процедури, за якими здійснюється оцінювання.  

Анкетування засвідчило, що 56,5% учнів вважають, що оцінювання 

результатів їхнього навчання є об’єктивним і справедливим, 39,1% частково 

погоджується з оцінюванням і 4,3% респондентів не вважає оцінювання в закладі 

справедливим та об’єктивним.  

Під час відвіданих уроків було відзначено, що педагоги оцінюють не лише 

результат роботи, але й процес навчання та індивідуальний прогрес, позитивно 

оцінюють досягнення учнів, незалежно від того, значні вони чи скромні, якщо 

вони є результатом справжніх зусиль та старань дитини.  

Крім того, простежується оцінювання рівня аргументації та уміння учнів 

висловлювати свою думку. Впровадження компетентнісного підходу у ліцеї 

виражається в оцінюванні навичків розв’язання проблем і прийняття рішень, 

уміння вирішувати дискусійні питання, розуміння, а не відтворення фрагментів 

інформації, здатності працювати в команді та уміння застосовувати знання в 

реальних життєвих ситуаціях.  

Аналіз навчальних досягнень учнів здійснюється адміністрацією закладу у 

співпраці з учителями-предметниками у формі звітування класними керівниками 

про результати навчання та їх обговорення на нарадах при директорові чи 

засіданнях педрад. Щомісяця класні керівники додатково готують бланки з 

оцінками за поточний місяць для забезпечення контролю з боку батьків. У 

закладі впроваджується система формувального оцінювання. Педагогічні 

працівники за допомогою оцінювання відстежують особистий поступ учнів, 

формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують 

бажання навчатися, запобігають побоюванням помилитися.  

Під час опитування учні закладу вказали, що вчителі звертають увагу на 

прогрес у навчанні (71 % респондентів), бажання вчитися (70 %), формування 



позитивної самооцінки (23 %), уникнення страху перед помилкою (17%). Проте 

частина учнів вказали, що є вчителі, які звертають увагу винятково на результати 

роботи (59 % респондентів). 75 % опитаних учнів вказали, що вчителі 

використовують на уроці словесне оцінювання, аналізуючи переваги та недоліки 

відповіді учнів. Акцент при цьому робиться на індивідуальному поступі учня. 

При цьому значний відсоток учнів зазначив, що частина педагогів не пояснює 

поставлену оцінку.  

Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального 

ставлення до результатів навчання. Велика увага під час здійснення освітнього 

процесу приділяється мотивації учнів до навчання, яка сприяє інтелектуальному 

розвиткові дитини, а також є рушійною силою удосконалення особистості в 

цілому. Формування відповідального ставлення до навчання відіграє важливу 

роль у підготовці учнів до самостійного життя. Педагогічні працівники надають 

здобувачам освіти необхідну допомогу в навчальній діяльності як під час уроків, 

так і в позаурочний час.  

Відповідно до результатів опитування учнів та вчителів, можемо зробити 

висновок, що найбільше вчителі зважають на бажання дітей вчитися. Водночас, 

частка здобувачів освіти, які вважають, що більшість вчителів оцінюють лише 

результати їхньої роботи, є досить значною. Більшість учні закладу 

відповідально ставляться до підготовки до уроків, старанно працюють під час 

навчального процесу (55,5%), значна частина визнала, що працює не в повну 

міру своїх можливостей (39,1%), однак є і частина учнів, яка відмітила своє 

безвідповідальне ставлення до навчання (5,8%).  

Мотивація та її формування лежать в основі шкільних успіхів. Відповідно 

до даних анкетування  головною мотивацією до навчання в учнів є власне 

прагнення бути успішним (59,4%,), вплив батьків та родини (49,2%) приклад 

учителя (31,8%). Вплив друзів у формуванні мотивації вирішальним являється 

для 26% респондентів.  

В закладі впроваджується самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів 

освіти.. Однак, результати спостережень та опитувань засвідчили, що лише 

незначна частина вчителів освіти використовує прийоми самооцінювання та 

взаємооцінювання здобувачів освіти. Здебільшого педагоги використовують 

фронтальні або індивідуальні методи організації навчальної діяльності учнів. 

 Рівні оцінювання за вимогами:  

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти 

системи оцінювання їх навчальних досягнень – достатній.  

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти – 

достатній.  

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання – 

достатній.  

Рекомендації:  

1.Запровадити систематичне проведення моніторингів результатів 

навчальних досягнень учнів з усіх предметів інваріантної складової, особливо 



тих, що вивчаються поглиблено та на профільному рівні з метою позитивної 

динаміки навчальних досягнень учнів. 

 2.Активізувати роботу щодо формування в учасників освітнього процесу 

відповідального ставлення до результатів навчання, використовуючи різні форми 

інформування.  

3.Здійснювати обмін досвідом шляхом взаємовідвідування навчальних 

занять.  

4.Застосовувати на навчальних заняттях прийоми само- та 

взаємооцінювання.  

5.Урізноманітнити використання організаційних форм занять, які 

сприятимуть формуванню ключових компетентностей учнів.  

6.Залучати учнів до проєктної діяльності, використовуючи групові форми 

роботи. 

 

3.ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАКЛАДУ 

  

За результатами спостережень за навчальними заняттями, опитування 

педагогічних працівників та перегляду документів виявлено, що вчителі 

використовують календарно-тематичне планування, яке відповідає освітній 

програмі закладу. Вчителі мають академічну свободу: самостійно складають 

календарнотематичні плани, враховують особливості конкретних класів, 

використовують можливість варіювати кількість годин на вивчення того чи 

іншого програмового матеріалу.  

Усі педагогічні працівники під час проведення навчальних занять 

здійснюють розвиток і формування більшості ключових компетентностей учнів: 

86 % відвіданих занять були присвячені формуванню комунікативних 

компетентностей, 57 % – уміння навчатися упродовж життя, по 50 % – розвитку 

інформаційно-цифрової та соціальних і громадянських компетентностей, 40 % – 

формуванню компетентностей в природничих науках і технологіях, 35 % – 

математичної грамотності (на уроках математичного циклу), 21 % – 10 

формуванню екологічної грамотності і здорового життя, 14 % – розвитку 

підприємливості.  

На всіх уроках простежувалася активна співпраця вчителя та учнів на 

засадах партнерства та особистісно орієнтований підхід до учнів. Педагогічні 

працівники сприяють формуванню суспільних цінностей в учнів у процесі їх 

навчання, виховання та розвитку. Формування уміння спілкуватися іноземною 

мовою та загальнокультурної компетентності відбувається на уроках англійської 

мови та у процесі вивчення літератури, історії, мистецтва тощо.  

Поміж найбільш використовуваних форм роботи на уроках – фронтальна 

бесіда (79 %) та використання ІКТ (50 %). Постановка проблемних завдань та 

демонстраційний експеримент були використані недостатньо (лише на 21 % 

уроків). На усіх уроках спостерігався організований початок, учителі 

пояснювали їх мету і завдання, ознайомлювали учнів із планом роботи. На 93 % 

уроків учителі пояснювали критерії оцінювання. Опитування учнів показало, що 



79,3 % учнів відомі критерії оцінювання їх навчальних досягнень.  

Педагогічні працівники закладу використовують і власні освітні ресурси, і 

друковані та електронні джерела, досвід колег Полтавської області й України. 

Біля 50 % мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні 

розробки. Учителі поширюють свій досвід через виступи на конференціях, у 

професійних спільнотах та соцмережах, на вебсайті школи.  

На відвіданих навчальних заняттях простежувалася системна робота щодо 

формування в учнів культури поведінки, поваги до державної мови, виховання 

почуття патріотизму, соціальної емпатії, толерантності. Проте, розвиток в учнів 

навичок співпраці та формування культури командної роботи простежувались 

лише на деяких уроках.  

Педагогічні працівники закладу згідно річного плану підвищення 

кваліфікації забезпечують власний професійний розвиток шляхом проходження 

курсів на базі Полтавського інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

М. В. Остроградського, самоосвіти, участі у конференціях, вебінарах, 

методичних семінарах, тренінгах, майстер-класах та через онлайн-курси на 

платформах EdEra, Prometheus і «Всеосвіта» тощо. Серед напрямів підвищення 

рівня професійної майстерності педагогів – методичні аспекти викладання 

предметів та курсів, використання інформаційно-комунікаційних технологій, 

форми організації освітнього процесу, психологічні особливості роботи зі 

здобувачами освіти різних вікових категорій, формування у здобувачів освіти 

громадянської позиції та інші.  

Опитування учнів показало, що 35,6 % учнів відчувають тиск з боку 

учителів під час вирішення дискусійних питань, особливо у 9-Б (64 %) та 9-А (47 

%) класах.  

Не всі педагогічні працівники пояснюють учням виставлену оцінку (це 

відзначили 54, 9 % учнів). Особливо це відчутно за відповідями учнів 9-А класу 

(73 %) та 11-х класів (58 %).  

На думку 53,6 % учнів половина класу залучається до роботи на уроці; що 

активними є більшість учнів, вважають 39, 6 % опитаних, 16,1 % учнів вказали, 

що на уроках активно працюють 2-3 учні.  

Важливо також відзначити, що 84,8 % учнів вважають, що у вчителів 

закладу є «улюблені» і «неулюблені» учні. Така думка характерна найбільше для 

учнів 8, 10-М та 11-х класів (91-92 %). Це питання потребує подальшого аналізу.  

Під час опитування переважна більшість батьків зазначили, що педагоги 

школи забезпечують зворотній зв’язок. Майже всі батьки вказали, що 

інформацію про діяльність закладу освіти отримують безпосередньо від 

класного керівника.  

Педагогічні працівники діють на засадах академічної доброчесності, 

проводять з учнями бесіди про необхідність її дотримання, проводять 

роз’яснювальну роботу.  

Рівні оцінювання за вимогами:  

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього 

процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти – 



достатній.  

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників – високий.  

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти – високий.  

3.4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на 

засадах академічної доброчесності – достатній.  

Рекомендації:  

1.Педагогічним працівникам під час проведення навчальних занять:  

− більше уваги приділяти формуванню підприємливості, екологічної 

грамотності і здорового життя як важливих компетентностей випускника 

закладу (як на уроках природничо-математичного так і 

суспільногуманітарного циклу);  

− використовувати дослідницькі методи навчання, ставити і вирішувати 

проблемні питання, розв’язувати завдання практичного характеру, 

пов’язувати навчальний матеріал із життям;  

− більше уваги приділяти розвитку в учнів навичок співпраці та формуванню 

культури командної роботи;  

− у обов’язковому порядку пояснювати критерії оцінювання форм роботи, які 

на уроці виконуються учнями, та виставлені їм оцінки;  

− припинити практику використання тиску на учнів під час вирішення 

дискусійних питань будь-якого характеру;  

− прагнути активізувати навчальну діяльність якомога більшої кількості учнів.  

2. Продовжити вивчення питання щодо сприйняття учнівським колективом 

наявності «улюблених» і «неулюблених» учнів.  

 

 4. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  

 

У закладі освіти наявна Стратегія розвитку закладу освіти на 2020-2026 

навчальні роки, яка схвалена рішенням педагогічної ради (протокол № 2 від 29 

березня 2019 року) та висвітлена на вебсайті ліцею. З нею ознайомлені 72,4% 

опитаних батьків. До процесу розроблення Стратегії та Річного плану роботи 

закладу освіти залучаються всі учасники освітнього процесу.  

Річний план роботи закладу освіти спрямований на реалізацію стратегії 

його розвитку та освітньої програми. Представники адміністрації аналізують 

реалізацію річного плану роботи, що відображено в звіті директора та у разі 

потреби корегують його.  

Діяльність педагогічної ради закладу освіти спрямовується на реалізацію 

Річного плану роботи і Стратегії розвитку закладу.  

Відповіді з анкетування адміністрації свідчать, що річний план роботи 

закладу виконаний на 75%. Освітня програма закладу розроблена з урахуванням 

вимог Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування: серед 

компетентностей передбачено дослідницьку компетентність; розроблено 

спецкурси, спрямовані на оволодіння учнями дослідницькою компетентністю 

(наприклад, «Основи наукових досліджень», «Методи наукових досліджень»). 



Перелік компетентностей, визначений Законом України «Про освіту», 

представлений в описі моделі випускника ліцею.  

У закладі розроблено та оприлюднено Положення про внутрішню систему 

якості освіти, що визначає стратегію й процедури забезпечення якості освіти.  

Комплексне самооцінювання закладу проводилося вперше і всі учасники 

освітнього процесу були залучені до процедури його проведення. Керівництво 

ліцею здійснює заходи для створення належних умов діяльності закладу, зокрема 

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

відповідними клопотаннями до засновника, залучає спонсорів до її покращення.  

У закладі освіти створені умови для реалізації прав і обов'язків учасників 

освітнього процесу, про що свідчать результати опитування: на питання про 

дотримання прав у закладі 50,7% учнів (83,8% батьків) відповіли, що їхні права 

не порушуються, а 39,1% учнів (10,8% батьків) вказали, що частково. 75% 

опитаних батьків вказали, що задоволені загальним психологічним кліматом у 

ліцеї і діями керівництва щодо формування відносин довіри та конструктивної 

співпраці між учасниками освітнього процесу. А серед опитаних учнів повністю 

задоволені кліматом в закладі 53,6%, задоволені частково – 29%.  

Керівництво закладу освіти доступне для спілкування з учасниками 

освітнього процесу (у тому числі, завдяки використанню сучасних засобів 

комунікації (телефон, Viber-групи, соціальні мережі, вебсайт закладу освіти), що 

підтверджено результатами опитування:батьків (89,5%), учнів (63,8%) . 13 В 

закладі забезпечується відкритість та інформаційна прозорість. На думку 76,8% 

учнів і 88% батьків, ліцей забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення 

інформаційних ресурсів (інформаційні стенди, вебсайт закладу освіти, сторінки у 

соціальних мережах «Фейсбук», «Інстаграм», Ютуб канал).  

Усі педагогічні працівники працюють за фахом.  

З метою матеріального та морального заохочення директор ліцею порушує 

клопотання про нагородження педагогічних працівників грамотами і подяками 

різних рівнів, ініціює премії, грошові винагороди.  

Керівництво закладу освіти створює умови для постійного підвищення 

кваліфікації, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації 

педагогічних працівників.  

Під час прийняття управлінських рішень пропозиції учасників освітнього 

процесу враховуються частково, на що в ході опитування вказали представники 

адміністрації.  

Для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за 

діяльністю закладу освіти створено Раду закладу, функціонує учнівське 

самоврядування «Школа лідерства». Керівництво закладу підтримує освітні і 

громадські ініціативи учасників освітнього процесу.  

У закладі освіти реалізуються проєкти «Наукова зміна», «Єдиний 

інформаційний простір», польова археологічна школа «BARBARICUM», «Освіта 

без кордонів», «Медіація однолітків», «Мовна освіта» тощо. Більшість учнів та 

вчителів беруть участь у громадських заходах жителів села Ковалівки.  

Режим роботи закладу освіти враховує потреби учасників освітнього 

процесу, особливості діяльності закладу як ліцею-інтернату.  



Розклад навчальних занять, який сформований відповідно до освітньої 

програми, ураховує специфіку закладу освіти та відповідає санітарногігієнічним 

нормам. Але лише 17,4% опитаних учнів зазначили, що їхні побажання 

враховуються при складанні розкладу навчальних занять.  

У закладі освіти розроблено та висвітлено на сайті Положення про 

академічну доброчесність, схвалене педагогічною радою та затверджене в 

установленому порядку. Переважна більшість здобувачів освіти (91,3%) 

поінформовані про дотримання принципів академічної доброчесності, а 85,3% 

опитаних батьків вказали, що керівництво закладу забезпечує реалізацію заходів 

щодо формування академічної доброчесності та протидіє фактам її порушення.  

Педагоги ліцею підвищують свою обізнаність з цього питання шляхом 

проходження онлайн-курсу «Академічна доброчесність» на платформі EdEra. 

Керівництво закладу освіти здійснює інформаційні заходи, спрямовані на 

формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.  

На сайті закладу розміщений план заходів з питань протидії проявам 

корупції. 61,8% опитаних батьків зазначили, що керівництво закладу забезпечує 

14 проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в 

учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.  

Рівні оцінювання за вимогами:  

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, 

моніторинг виконання поставлених цілей і завдань – достатній.  

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм – 

високий. 

 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників – високий.  

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, 

прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників 

освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою – достатній.  

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної 

доброчесності – високий.  

Рекомендації:  

1. Здійснювати детальний аналіз річного плану закладу з метою внесення 

коректив.  

2. Кожного року проводити самооцінювання якості освітньої діяльності.  

3. Активізувати роботу щодо формування в учасників освітнього процесу 

негативного ставлення до корупції.  

4. Систематично розглядати на засіданнях педагогічної ради, методичних 

об’єднань питання дотримання педагогами та учнями ліцею норм академічної 

доброчесності. 

 5. Враховувати думку учнів при розробці розкладу навчальних занять.  


