
 САМООЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Джерела інформації для самооцінювання: 

1. Опитувальний аркуш керівника. 

2. Інтерв’ю з керівником. 

3. Інтерв’ю із заступниками (2). 

4. Інтерв’ю із практичним психологом. 

5. Інтерв’ю із представниками учнівського самоврядування. 

6. Спостереження за освітнім середовищем. 

7. Спостереження за проведенням навчальних занять (кількість проведених  

спостережень занять: 16). 

8. Анкетування учнів (кількість респондентів: 26). 

9. Анкетування педагогічних працівників (кількість респондентів: 14). 

10. Анкетування батьків (кількість респондентів: 33). 

11. Вивчення документації (для самооцінювання). 

 
 

За напрямом 1: Освітнє середовище закладу освіти 
 

Вимога/правило Опис досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні 

освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти та рівні оцінювання за вимогами 

1.1. Забезпечення 

здорових, 

безпечних і 

комфортних умов 

навчання та праці 

Заклад має чітко визначену огороджену територію.   

Покриття території з бетонних плит, територія чиста та 

охайна.  

З боку головного входу вздовж будівлі закладу є тротуар. 

На основі інтерв’ю з керівником встановлено: огляд 

території щодо її безпечності здійснюється щоденно 

завідувачем господарства та періодично керівником. 

Територія освітлюється у вечірній та нічний час, 

недоступна для несанкціонованого заїзду транспорту. У 

приміщення ЗО обмежено доступ сторонніх осіб.  

Кількість учнів ЗО не перевищує проєктної потужності 

закладу. 

На території ЗО є футбольне та баскетбольне поле та 

ігрові майданчики. 

Початкова школа розміщена на першому поверсі 

відокремлено від навчальних приміщень для здобувачів 

базової та основної  освіти, навчальні кабінети непрохідні. 

Роздягальні для учнів початкової школи облаштовані 

безпосередньо у класних кімнатах, санітарні вузли для учнів 

початкової школи є непрохідними та недоступними для 

користування здобувачами освіти інших вікових груп, 

туалетні кімнати розділені для хлопчиків та дівчаток. 

У приміщенні ЗО повітряно-тепловий режим  відповідає 

санітарним вимогам: усі вікна та зовнішні двері замінені на 

енергозберігаючі. Прибирання приміщень є регулярним. 

Згідно з результатами проведеного анкетування переважна 



більшість батьків та учнів вказують на те, що задоволені 

станом температурного режиму в приміщеннях закладу. 

Освітлення у приміщенні ЗО та класних кімнатах добре, всі 

лампи замінені на лампи LED. 

Туалетні кімнати прибрані та розміщені на кожному 

поверсі закладу, розділені для хлопчиків та дівчаток (ІІ 

поверх). Встановлено перегородки між унітазами, кабінки 

зачиняються, наявні рукомийники (наявна гаряча та холодна 

вода). На першому та другому поверхах є туалетні кімнати 

для персоналу, яка учнями не використовується. Немає 

спеціально обладнаної кабінки для використання її особами з 

інвалідністю, у тому числі тими, що пересуваються на 

кріслах колісних, за допомогою милиць чи інших засобів. 

Згідно з проведеним анкетуванням більшість  батьків та 

учнів оцінюють стан туалетних кімнат відмінно, також 

більшість учнів вказують на те, що туалетні кімнати є 

чистими. 

У ЗО забезпечено питний режим (вода постачається з 

криниці). 

Приміщення закладу використовуються раціонально. У 

більшості  приміщень проведено  капітальні ремонти. У ЗО є 

робочі місця для педагогічних працівників, місця для 

відпочинку учнів обладнані в коридорах. 

ЗО частково забезпечений навчальними кабінетами і 

приміщеннями, необхідними для реалізації освітньої 

програми та забезпечення освітнього процесу. Існує потреба 

у навчальному кабінеті для проведення уроків Захисту 

України. Є окреме приміщення лаборантської для кабінету 

хімії, біології та фізики. Інші наявні кабінети обладнані 

засобами навчання, що дозволяють виконати відповідну 

програму, проте потребують модернізації. 

Інструктажі, навчання з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в 

умовах надзвичайних ситуацій та ін. з працівниками та 

здобувачами освіти проводяться систематично. У 

навчальних кабінетах  прописані та оприлюднені на стендах 

правила охорони праці та безпеки життедіяльності. Всі 

електрощити, які знаходяться у приміщенні закладу, є 

зачиненими. Учасники освітнього процесу дотримуються 

вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, правил 

поведінки в умовах надзвичайних ситуацій (переважна 

більшість опитаних педагогічних працівників, здобувачів 

освіти підтвердили, що в закладі проводяться інструктажі 

щодо зазначених вище питань). 

По всьому приміщенні ЗО є вказівники руху до запасних 

виходів, схеми евакуації на випадок надзвичайної ситуації, 



маршрути руху здобувачів освіти з метою запобігання 

скупченню учасників освітнього процесу, з урахуванням 

карантинних вимог. 

У ЗО спільно з місцевим ФАПом проводять навчання з 

питань надання домедичної допомоги, реагування на 

випадки травмування або погіршення самопочуття 

здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу. 

Працівники ЗО обізнані з правилами поведінки в разі 

нещасного випадку та діють у встановленому законодавству 

порядку, за потреби надають першу домедичну допомогу, 

викликають швидку допомогу. 

Черговими техпрацівниками щоденно проводиться 

температурний скринінг  працівників та необхідні 

профілактичні заходи. У закладі є медичні довідки учнів та 

медичні книжки працівників, які пройшли плановий 

медичний огляд та допущені до роботи. 

Організація харчування у ЗО сприяє формуванню 

культури здорового харчування у здобувачів освіти, наявний   

наказ керівника закладу щодо організації харчування, 

створено бракеражну комісію та визначено відповідальну 

особу за харчування. Їдальня  ЗО знаходиться у цокольному 

приміщенні будівлі. Щоденне та перспективне меню 

доступне для учасників освітнього процесу. Учні початкової 

школи, діти переміщені особи з зони АТО та діти з ООП 

забезпечуються за кошти засновника безкоштовними 

обідами.. 

Згідно з проведеним анкетуванням 46% учнів  харчуються 

та задоволені харчуванням у шкільній їдальні, 50% учнів 

вказали, що  не харчуються у ЗО. Варто зазначити, що 

результати анкетування батьків дещо відрізняються від 

результатів опитування здобувачів освіти: 76% респондентів 

відповіли, що  їжа, як правило, є смачною та корисною. 33% 

відповіли, що їх діти не харчуються у ЗО.  Серед опитаних 

педагогічних працівників 14% не харчуються в закладі, а 

решта – задоволені умовами організації харчування.  

У приміщеннях ЗО проведено інтернет, є покриття Wi-Fi, 

учні мають до нього вільний доступ. 85% здобувачів освіти 

поінформовані працівниками закладу щодо безпечного 

користування інтернетом. 

 

1.2. Створення 

освітнього 

середовища, 

вільного від будь-

яких форм 

насильства та 

У ЗО проводяться комплексні заходи з протидії булінгу:  

· розроблено план заходів щодо протидії булінгу у закладі;  

· інформування школярів, їх батьків, учителів та інших 

учасників освітнього процесу про запровадження 

відповідальності за вчинення булінгу (цькування) та 

вироблення небайдужості до проблеми булінгу;  



дискримінації · на сайті школи оприлюднено порядок реагування на 

звернення про випадки булінгу, план заходів щодо 

попередження булінгу, зразок заяви щодо реагування на 

випадки булінгу;  

· здійснюється оцінка поширення булінгу в закладі освіти.  

Здійснюється розвиток навичок толерантного спілкування.  

Проводяться заходи щодо розвитку навичок 

конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.  

Проводиться робота щодо формування знань з правил 

безпечної поведінки в мережі Інтернет.  

Розроблено та оприлюднено правила поведінки для 

здобувачів освіти.  

За результатами опитування, переважна більшість 

педагогічних працівників задоволені освітнім середовищем 

та умовами праці, більшість опитаних відчувають себе 

цілком безпечно та психологічно комфортно. Однак, за 

результатами опитування батьків, всього 24% їхніх дітей, як 

правило, йдуть до школи у піднесеному настрої, 54% – 

здебільшого охоче та 18% – здебільшого неохоче чи не 

проявляють особливих емоцій (більшість батьків це 

пов’язують з упередженим ставленням з боку вчителів). 

Всього 72% педагогів зазначили, що у ЗО проводиться 

навчання, просвітницька робота для учасників освітнього 

процесу з метою виявлення ознак булінгу та запобігання 

його проявам,  28% вказали, що проводиться 1 – 2 рази на 

рік.  

Правила поведінки здобувачів освіти прописані у Статуті 

ЗО, оприлюднені на сайті та розміщені в більшості класних 

кімнат.  

За результатами анкетування, усі педагогічні працівники 

ознайомлені з ними, 94% батьків ознайомлені та приймають 

їх, 93% учнів ознайомлені з ними та дотримуються їх,  7% – 

вказали, що їм нічого про це невідомо. 

У ЗО періодично здійснюється аналіз причин відсутності 

здобувачів освіти на заняттях, проте не вживаються 

відповідні заходи реагування. 

У закладі  розроблені процедури реагування на випадки 

булінгу. Зареєстровано звернення щодо проявів булінгу.  

Згідно з результатами анкетування, 15% батьків, які 

зверталися з приводу випадків булінгу, стверджують, що 

проблема вирішувалася конструктивно. Учні відмічають 

позитивну тенденцію щодо припинення булінгу після 

звернення до працівників закладу. 6 з 33 опитаних батьків 

вважають, що при зверненні з приводу булінгу проблема 

вирішувалася конструктивно, проте лише 1 вказує, що 

випадків більше не траплялося. Керівник, педагогічні 



працівники та психологічна служба ЗО не здійснюють 

системної роботи з виявлення, реагування та запобігання 

булінгу, іншому насильству. Проте потребує створення 

дієвої системи роботи з батьками щодо розуміння проблем 

булінгу. Налагодження співпраці з громадськими та 

державними організаціями по організації просвітницької 

роботи щодо попередження випадків булінгу.  

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи  

щодо попередження булінгу серед учасників освітнього  

процесу.  

1.3. Формування 

інклюзивного, 

розвивального та 

мотивуючого до 

навчання 

освітнього 

простору 

У ЗО не забезпечено безперешкодного доступу до будівлі.  

Територія, приміщення й заклад не адаптовані для 

використання усіма учасниками освітнього процесу. Є 

адаптована  ресурсна кімната( не відповідає вимогам). Є 

дидактичні засоби для дітей з ООП. 

У школі організовується індивідуальне навчання 

(педагогічний патронаж) та створені  інклюзивні класи за 

заявами батьків та висновками ЛКК.  

Педагогічні працівники, що навчають учнів з особливими 

освітніми потребами, систематично удосконалюють свій 

фаховий рівень (опрацювання літератури, консультації, 

методичні рекомендації).  

У закладі освіти до реалізації інклюзивного навчання не 

залучаються всі необхідні фахівці, організовано корекційне 

навчання  для дітей з ООП з числа вчителів ЗО. Працюють 

асистенти  вчителів.  

У ЗО створено команду психолого-педагогічного 

супроводу. Розроблено індивідуальні програми розвитку для 

дітей з ООП. 

Є співпраця з інклюзивно-ресурсним центром   щодо 

психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП. 

Відсутній пандус до приміщення школи. Відсутня 

можливість пересування між поверхами дітям з порушенням  

опорно-рухового апарату( підйомники, ліфт).  

Вдосконалення методик роботи з учнями з особливими 

освітніми потребами з різними нозологіями. Пристосування 

території школи для перебування дітей з особливими  

освітніми потребами.  

На основі спостережень за навчальними заняттями 

встановлено, що в ЗО формуються навички здорового 

способу життя та екологічно доцільної поведінки здобувачів 

освіти під час викладання окремих предметів (курсів). 

Наявне обладнання та засоби навчання не завжди 

використовуються для формування ключових 

компетентностей та умінь. 

У ЗО є бібліотека.  Фонд бібліотеки поповнено сучасною 



дитячою літературою за спонсорські кошти. 
 

Рівні оцінювання: 

Вимога/правило Рівень освітньої діяльності  

1.1. Достатній 

1.2. Достатній 

1.3. Рівень, що вимагає покращення 

За напрямом 1: Достатній 
 

За напрямом 2: Система оцінювання результатів навчання учнів 
 

Вимога/правило Опис досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні 

освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти та рівні оцінювання за вимогами 

2.1. Наявність 

системи 

оцінювання 

результатів 

навчання учнів, 

яка забезпечує 

справедливе, 

неупереджене, 

об’єктивне та 

доброчесне 

оцінювання 

Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних 

досягнень учнів оприлюднено на сайті школи. У кожному 

класі є папка «Критерії оцінювання», яка наповнена 

критеріями оцінювання з кожного предмета. На батьківських 

зборах батьки отримують інформацію про систему 

оцінювання здобувачів освіти, мають змогу ознайомитися з 

папкою «Критерії оцінювання». Кожен педагогічний 

працівник у папці з календарно-тематичним плануванням 

має критерії оцінювання з предмета. Більшість здобувачів 

освіти отримують інформацію про критерії, правила та 

процедури оцінювання навчальних досягнень від 

педагогічних працівників, як правило, на початку 

навчального року, семестру та під час виконання різних 

видів робіт: 3, 1 % учнів – так отримують; 23,1% учнів – так 

отримують, але тільки, у разі звернення до вчителя; 3,8% не 

отримують, навіть у разі звернення до вчителя, 

користуються інформацією з офіційних джерел; 61,5 учнів – 

вважають оцінювання справедливим; 34,6 % учнів – у 

більшості випадків оцінювання вважають справедливим; 

3,8%  опитаних вважають оцінювання несправедливим у 

більшості випадків; 0% оцінюють несправедливо. 

Педагоги в основному використовують критерії оцінювання 

затвердженні МОН, 10% мають розроблені свої, відповідно 

до різних видів робіт.  

Відповідно до результатів спостереження за навчальними 

заняттями можна зробити висновок, що вчителі акцентують 

увагу на досягненнях учнів, мотивують та підтримують 

бажання вчитися. Оцінювання у початкових класах 

здійснюється на засадах компетентнісного підходу, педагоги  

приділяють увагу самооцінюванню та взаємооцінюванню. У 

5-11 класах 60 % вчителів застосовують систему 

оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентністного 

підходу (процес навчання, індивідуальний поступ кожного 



учня, розуміння інформації, застосування знань в житті).   

Результати анкетування свідчать, що і здобувачі освіти, і їхні 

батьки в переважній більшості вважають оцінювання 

результатів навчання у закладі справедливим і об’єктивним. 

Можна зробити висновок, що система оцінювання 

здобувачів освіти враховує усі вимоги компетентнісного 

підходу. 

2.2. 

Систематичне 

відстеження 

результатів 

навчання  

кожного учня та 

надання йому (за 

потреби) 

підтримки в 

освітньому 

процесі 

Аналіз протоколів засідань педагогічної ради та наказів 

директора свідчить, що процедура підготовки та 

проведення моніторингу  конкретизована, аналіз отриманих 

результатів дослідження передбачає встановлення 

відповідності фактичних результатів освітньої діяльності, 

результати моніторингів враховуються для прогнозування 

подальшого розвитку освітнього процесу не повною мірою 

(слухалося питання про стан успішності учнів, які за 

результатами попереднього річного оцінювання мають 

низький рівень знань з окремих предметів, про результати 

адміністративних контрольних робіт з предметів 

інваріантної складової частини навчального плану у 4-11 

класах за І семестр та ІІ семестр 2020-2021 навчального 

року, здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів 

освіти за I та II семестр ). 

Вивчення документації показало, що у початкових класах 

застосовують вербальне оцінювання учнів 1 – 3 класів та 

бальне (від 1 до 12) для учнів 4 класу, важливим 

інформаційним джерелом щодо вивчення досягнень учнів 

початкової школи є учнівське портфоліо та свідоцтво 

досягнень. Для оцінювання учнів базової та старшої школи 

вчителі використовують переважно лише бальне 

оцінювання. Вчителі 1 – 4 класів використовують 

формувальне оцінювання здобувачів освіти, стараються 

відстежувати у своїй роботі особистісний поступ учнів. 

Результати опитування здобувачів освіти засвідчили, що 

більшість із них отримує зворотний зв’язок від учителів у 

різних формах. Вони вважають, що у школі оцінюють 

навчальні досягнення здобувачів освіти з метою: 61,5% учнів 

– визначення рівня знань, умінь і навичок; 23,1% учнів – 

відстеження індивідуального прогресу; 7,7% учнів – для 

відтворення матеріалу підручника; 3,8% учнів – мені 

невідомо з якою метою; 3,8% учнів – оцінка 

використовується як інструмент покарання. 
Це свідчить про наявність у закладі системи оцінювання 

навчальних досягнень та розуміння вчителями видів 

оцінювання. 

2.3. 

Спрямованість 

Заклад сприяє формуванню в учнів відповідального 

ставлення до результатів навчання. Вчителі надають учням 



системи 

оцінювання 

результатів 

навчання учнів 

на формування в 

учнів 

відповідальності 

за результати 

свого навчання, 

здатності до 

самооцінювання 

 

необхідну допомогу в навчанні. Майже всі учні з опитаних 

стверджують, що вчителі підтримують, допомагають і вірять 

в їхній успіх. 

70% опитаних учнів стверджують, що відповідально 

ставляться до отримання знань, усвідомлюють їх важливість 

для подальшого життя, проте 10% зазначають, що освітній 

процес не сприяє відповідальному ставленню до навчання. 

84,6% школярів вважають, що результат навчання залежить 

виключно від їхньої праці, 6,2% учнів – від особистої праці 

та батьків, які мотивують до навчання; 46,2% учнів – від 

рівня викладання; 23,1 % - від  однокласників, які 

допомагатимуть на уроках та з домашніми завданнями; 3,8% 

- від погодних умов; 3,8% - від обладнання та інтер’єру 

школи.  

Школярі отримують можливість вибору рівня навчальних 

завдань і необхідну допомогу з боку вчителів. 

Згідно з результатами анкетування 34,6% учнів зазначають, 

що самооцінювання проводиться дуже рідко, 42,5% – що 

здебільшого, і тільки 19,2% – так, постійно. Згідно з 

результатами анкетування педагогічних працівників 35% 

вчителів зазначають, що практикують самооцінювання, і 

47% – взаємооцінювання, лише 40% опитаних застосовують 

прийоми формувального оцінювання. 

Водночас, аналізуючи спостереження за навчальними 

заняттями, можна зазначити, що лише окремі вчителі 

застосовують прийоми самооцінювання та 

взаємооцінювання учнів. Це свідчить, що система 

оцінювання здобувачів освіти лише частково забезпечує 

формування в учнів відповідальності за результати свого 

навчання, здатності до самооцінювання. 
 

Рівні оцінювання: 

Вимога/правило Рівень освітньої діяльності 

2.1. Достатній 

2.2. Достатній 

2.3. Рівень, що вимагає покращення 

За напрямом 2: Достатній 
 

За напрямом 3: Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу 

освіти  
 

Вимога/правило Опис досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні 

освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти та рівні оцінювання за вимогами 

3.1. Ефективність 

планування 

педагогічними 

За результатами вивчення документації ЗО, спостережень за 

навчальними заняттями та анкетування встановлено, що 

вчителі планують свою професійну діяльність. У вчителів 



працівниками 

своєї діяльності, 

використання 

сучасних освітніх 

підходів до 

організації 

освітнього 

процесу з метою 

формування 

ключових 

компетентностей 

учнів 

наявне календарно-тематичне планування (далі – КТП), 

проте в окремих учителів воно розроблено відповідно до 

Державних стандартів, інструктивно-методичних 

рекомендацій МОН України щодо викладання навчальних 

предметів з урахуванням мети, особливостей класу та 

індивідуальних особливостей здобувачів освіти.  

Результати проведеного анкетування дають можливість 

стверджувати, що більшість учителів самостійно складають 

КТП і визначають послідовність вивчення тем та кількість 

годин на їх вивчення. Більшість учителів проводять 

самоаналіз своєї педагогічної діяльності, враховують його 

результати при подальшому плануванні роботи. 

Результати анкетування показали, що при розробленні КТП 

вчителі використовують взірці, що пропонуються фаховими 

виданнями, – 20%, рекомендації МОН – 80%, спільна робота 

з колегами – 40%, власний досвід – 60%. 

Спостереження за навчальними заняттями показали, що 

педагогічні працівники спрямовують зміст навчального 

предмета на формування в учнів суспільних цінностей, 

інформаційно-комунікаційної компетентності та навчання 

впродовж життя. У змісті домашніх завдань 70% вчителів 

використовують завдання, спрямовані на оволодіння учнями 

ключовими компетентностями. 

У закладі освіти не розроблені індивідуальні освітні 

траєкторії для здобувачів освіти. 

Педагоги ЗО поширюють власний педагогічний досвід на 

освітніх онлайн-платформах (25%), у матеріалах та виступах 

на конференціях та семінарах (10%). Свої конспекти уроків, 

сценарії заходів, тестові завдання для рефлексії педагоги 

публікують на платформах «На урок», «Всеосвіта». Проте, 

педагогічним працівникам необхідно створити власні блоги 

чи сайти для оприлюднення та поширення особистих 

методичних напрацювань, упорядкувати власні педагогічні 

портфоліо. 

Спостереження за навчальними заняттями свідчать, що 

вчителі використовують зміст предметів для формування 

суспільних цінностей, виховання патріотизму, поваги до 

держави Україна як Батьківщини, державної мови та 

культури. Вчителі розвивають в учнів загальнолюдські 

цінності (соціальну емпатію, толерантність, інклюзивну 

культуру), навички співпраці, культуру командної роботи та 

дотримуються гігієни навчання. Це дає підстави зробити 

висновок, що педагоги закладу достатньою мірою 

використовують потенціал стратегій/технологій, методів, 

прийомів навчання з метою формування ключових 

компетентностей учнів. Варто відмітити, що у ЗО шляхом 



залучення до позакласної роботи у здобувачів освіти 

формуються наскрізні навички здорового способу життя, 

екологічно доцільної поведінки. 

Усі класні кімнати початкової школи та частина у базовій та 

старшій школі забезпечені інтерактивними засобами 

навчання, що дає можливість учителям розвивати навики 

використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(далі – ІКТ). Спостереження за навчальними заняттями 

показали, що більшість учителів використовують ІКТ під час 

проведення уроків. У формі самоаналізу усі вчителі 

зазначили, що під час педагогічної діяльності 

використовують освітні ресурси (презентації, аудіо та 

відеозаписи) та розробляють власні, як паперові, так і 

електронні (презентації, тести, наочність).  

3.2. Постійне 

підвищення 

професійного 

рівня і 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних 

працівників 

За результатами вивчення документації ЗО (аналізу 

протоколів засідань педагогічної ради, наказів з основної 

діяльності) можна стверджувати, що педагоги забезпечують 

власний професійний розвиток, обираючи різні види, форми 

та напрями підвищення рівня майстерності лише з 

урахуванням освітніх інновацій та освітніх потреб учнів. 

За результатами анкетування, педагогічні працівники 

вважають, що в ЗО немає перешкод, які могли б завадити 

їхньому професійному розвитку, створені умови для 

постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та 

позачергової атестації. Педагогічні працівники ЗО 

забезпечують власний професійний розвиток, обираючи 

різні форми підвищення професійної кваліфікації (курси 

ІППО – 80%, самоосвіта – 100%, методичні семінари –10 %, 

тренінги, майстер-класи, вебінари – 65%, конференції – 10%, 

онлайн-курси – 85%). За останні 3 роки тематикою для 

професійного зростання педагоги найчастіше обирали 

методичні аспекти викладання предметів та курсів (40%), 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті (40%), форми організації освітнього процесу (70%), 

психологічні особливості роботи зі здобувачами освіти 

різних вікових категорій (40%). На засіданнях педагогічної 

ради розглядаються питання підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, 

професійної майстерності. 

У ЗО відсутні програми, посібники, підручники та інші 

матеріали щодо авторської діяльності, схвалені відповідними 

листами Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

3.3. 

Налагодження 

У ході спостережень з’ясовано, що більшість педагогічних 

працівників використовують форми роботи, спрямовані на 



співпраці з 

учнями, їх 

батьками, 

працівниками 

закладу освіти 

 

формування партнерських взаємин (повага до особистості, 

доброзичливе і позитивне ставлення, довіра у стосунках, 

принципи соціального партнерства). Проте деякі педагоги не 

завжди вислуховують та сприймають думки учнів, 

застосовують особистісно орієнтований підхід в освітньому 

процесі. За результатами анкетування учнів, 85% опитаних 

вважають, що їхня думка вислуховується і враховується 

вчителями під час викладання більшості навчальних  

предметів, 10% вважають, що їхня думка вислуховується і 

враховується вчителями під час викладання окремих  

навчальних предметів, а ще 5% вважають, що вчителі 

нав’язують свою думку як єдино правильну. 

Забезпечити якісну освіту можливо лише за умови 

партнерства школи і батьків. Комунікація з батьками 

проходить у різних формах: індивідуальні зустрічі, бесіди, 

інформування у вайбер-групах. Батьківські збори по класах 

проходять двічі на семестр. Батьки отримують інформацію 

про освітню діяльність закладу освіти, систему оцінювання 

здобувачів освіти, безпеку поведінки у школі, антибулінгову 

діяльність та інше. 85% батьків, які пройшли анкетування 

позитивно оцінюють результати комунікування. 

Одним із чинників, який впливає на професійне зростання 

педагогічних працівників, є співпраці та комунікація з 

колегами, налагодження командної роботи. У школі діяла 

творча група вчителів, яка працювала над пошуком та 

впровадженням в освітній процес цікавих та сучасних форм і 

методів роботи. Керівники методичних об’єднань 

організували свою роботу таким чином, щоб спільно 

працювати над розв’язанням науково-методичної проблеми 

школи «Застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій та програмного забезпечення як один із шляхів 

забезпечення якісної освіти школярів». У школі організовано 

та ефективно діє взаємовідвідування уроків у межах 

методичних об’єднань, вчителі активно долучаються до 

проведення різноманітних методичних заходів. Оскільки в 

колективі працюють молоді педагоги, організовано 

наставництво, але воно не є достатньо ефективним, оскільки 

вчителі багато часу приділяють самоосвіті, творчому пошуку 

сучасних освітніх технологій і самостійно набувають 

педагогічного досвіду під час відвідування різноманітних 

методичних заходів, які проходять у школі. В результаті 

творчої комунікації, командної співпраці у педагогічному 

колективі панує атмосфера взаємодовіри, підтримки, пошуку 

нового і прогресивного. Тренінговий центр дає можливість 

педагогам проявити свою комунікацію та поділитися 

досвідом для підвищення якості освітнього процесу. 



Усі педагоги задоволені психологічним кліматом у ЗО та 

стверджують, що у школі створені всі умови для співпраці. 

3.4. Організація 

педагогічної 

діяльності на 

засадах 

академічної 

доброчесності 

Спостереження за проведенням навчальних занять 

засвідчили, що вчителі діють на засадах академічної 

доброчесності, вказують джерела використаної літератури, 

автора, запобігають списуванню. Педагоги дотримуються 

академічної доброчесності та інформують учнів про 

дотримання цих правил. Вчителі проводять роз’яснювальну 

роботу, підбирають завдання для письмових робіт, 

виховують на власному прикладі. Аналіз анкетування 

педагогічних працівників показав, що для того, щоб 

запобігти випадкам порушення академічної доброчесності 

серед здобувачів освіти, 60% опитаних регулярно проводять 

бесіди, 40% на уроках дають такі завдання, що 

унеможливлюють списування, та 30% знайомлять учнів з 

основами авторського права. 

Всього 40% учнів, за результатами опитування, вказали, що 

педагогічні працівники регулярно інформують їх про 

дотримання принципів академічної доброчесності, та 40% – 

інформують, але нерегулярно. 
 

Рівні оцінювання: 

Вимога/правило Рівень освітньої діяльності 

3.1. Достатній 

3.2. Достатній 

3.3. Достатній 

3.4. Рівень, що вимагає покращення 

За напрямом 3: Достатній 
 

 

За напрямом 4: Управлінські процеси закладу освіти 

Вимога/правило Опис досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні 

освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти та рівні оцінювання за вимогами 

4.1. Наявність 

стратегії 

розвитку та 

системи 

планування 

діяльності 

закладу, 

моніторинг 

виконання 

поставлених 

завдань 

У закладі освіти є розроблена стратегія з 2017 року, яка 

посприяла підвищенню якості освітньої діяльності. Постійно 

відбувається моніторинг досягнення цілей, які визначені 

цією стратегією. Коригування наявна стратегія не 

потребувала.  

Річне планування є результативним. 

У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості 

освітньої діяльності на основі стратегії і процедур 

забезпечення якості освіти. 

  Аналіз анкетування педагогічних працівників показав, 

що 14% опитаних не брали участі у розробці документів, які 



визначають організацію управлінських процесів у ЗО 

(стратегія розвитку, процедури внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, річний план роботи, освітня 

програма, положення про академічну доброчесність, 

антибулінгова програма, структура навчального року), 

всього 43% опитаних педагогів брали участь у розробці 

правил внутрішнього розпорядку. 

13 із 14 опитаних педагогічних працівників вважають, що 

педагогічна рада функціонує системно та ефективно, 

розглядаються актуальні питання діяльності закладу, 

рішення приймаються колегіально і демократично.  

У ЗО розроблено, затверджено, та оприлюднено на сайті 

закладу Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти (розглядалося на педраді).  

Керівництво ЗО бере участь у різноманітних проєктах щодо 

покращення матеріально-технічної бази. Проведено 

капітальний ремонт даху школи, внаслідок реалізації 

мікропроєктів.  

Встановлено енергозберігаючі вікна у всій будівлі школи 

внаслідок реалізації мікропроєкту та на сходових клітках за 

рахунок місцевого бюджету.  

Здійснено заміну освітлення у всіх навчальних кабінетах та 

коридорах школи.  

Зроблено капітальний ремонт спортзалу за рахунок 

реалізації мікророєкту.  

Встановлено блискавкозахист будівлі школи. 

Придбано 12 вогнегасників.  

Встановлено бруківку біля воріт при вході на територію 

школи. 

4.2. Формування 

відносин довіри, 

прозорості, 

дотримання 

етичних норм  

Керівництво закладу освіти сприяє створенню 

психологічного комфортного середовища.  

У закладі є свій сайт та інформація регулярно оновлюється. 

В основному  штат закладу укомплектований 

кваліфікованими працівниками.  

Робота закладу ефективна, завдячуючи мотивації 

педагогічних працівників. 

Педагогічні працівники постійно підвищують свою 

кваліфікацію. Та мають на це можливість у закладі освіти. 

Згідно з результатами опитування переважна більшість 

учасників освітнього процесу задоволені загальним 

психологічним кліматом у ЗО. 

У ЗО налагоджений освітній процес на засадах довіри, 

прозорості та дотримання етичних норм, практикується  

безпосереднє спілкування учасників освітнього процесу (у 

різноманітних формах професійного спілкування, як 

формалізованих, так і неформальних), представників 



місцевої громади із керівництвом ЗО, під час якого керівник 

оперативно та ефективно вирішує проблеми, вживає 

відповідних заходів реагування (Більшість здобувачів освіти, 

батьків та усі педагоги вважають керівництво закладу 

доступним та відкритим до спілкування). 

Переважна більшість батьків під час опитування зазначили, 

що найчастіше при розв’язанні проблемних ситуацій з 

дитиною звертаються до класного керівника чи директора. 

Інформація про освітню діяльність закладу, передбачена 

ст. 30 Закону України «Про освіту», розміщена на сайті ЗО. 

Також актуальна інформація про освітню діяльність та життя 

ЗО, окрім сайту закладу, розміщується на сторінках 

соціальної мережі Фейсбук та  інформаційних стендах. Це 

підтверджується  результатами опитування батьків щодо 

способів отримання інформації, які зазначають, що 

отримують необхідну інформацію зі сайту – 6,1%; із 

інтерактивних спільнот – 3%; на батьківських зборах – 

48,5%; зі спільнот соціальних мереж – 54,5%; від класного 

керівника – 81,8 %. 

4.3. 

Ефективність 

кадрової 

політики та 

забезпечення 

можливостей 

для 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

В основному  штат закладу укомплектований 

кваліфікованими працівниками.  

Робота закладу ефективна, завдячуючи мотивації 

педагогічних працівників. 

Педагогічні працівники постійно підвищують свою 

кваліфікацію. Та мають на це можливість у закладі. 

Штат ЗО сформований відповідно до штатного розпису та 

освітньої програми. Окремі педагогічні працівники 

працюють не за фахом, але проходять курси підвищення 

кваліфікації. 

Керівництво ЗО у переважній більшості застосовує заходи 

морального заохочення педагогічних працівників: грамоти, 

усні подяки. Вживаються заходи щодо матеріального 

заохочення: щороку педагоги отримують винагороду до Дня 

працівника освіти у розмірі 80%-100% до посадового окладу. 

У закладі розроблений план підвищення кваліфікації. 

Переважна більшість педагогічних працівників вважають, 

що керівництво сприяє їхньому професійному розвитку. 

Загальний обсяг коштів, передбачених для підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, оприлюднено на 

вебсайті ЗО у розділі кошторис.  Переважна більшість 

педагогічних працівників вважають, що у закладі створені 

умови для постійного підвищення кваліфікації, чергової та 

позачергової атестації. 

4.4. Організація 

освітнього 

процесу на 

 

У ЗО створені умови для реалізації прав і обов’язків 

учасників освітнього процесу, про що свідчать результати 

спостереження за освітнім середовищем, педагогічною 



засадах 

людиноцентриз

му, прийняття 

управлінських 

рішень на основі 

конструктивної 

співпраці 

учасників 

освітнього 

процесу, 

взаємодії 

закладу освіти з 

місцевою 

громадою 

діяльністю педагогічних працівників та опитування 

учасників освітнього процесу: з цим твердженням повністю 

погоджуються 95% здобувачів освіти, 93% їхніх батьків та 

98% педагогів. 

Переважна більшість педагогічних працівників (98%) та  

батьків (93%) зазначили, що їхня думка враховується в 

процесі прийняття управлінських рішень. Думка здобувачів 

освіти  найчастіше враховується щодо визначення гуртків, 

оформлення та дизайну, визначення курсів за вибором, 

організації дозвілля. Однак 15,4% опитаних учнів вказали, 

що їхні думка не враховується. 

У ЗО функціонує учнівське самоврядування, яке бере 

активну участь у його діяльності. Представники 

батьківського та учнівського самоврядування залучаються до 

вирішення питань щодо діяльності закладу. Керівництво ЗО 

підтримує освітні ініціативи учасників освітнього процесу, 

організовує участь у культурних та спортивних проєктах. 

Шкільний парламент співпрацює з міським парламентом 

«Лідер».  

Режим роботи ЗО в основному враховує потреби 

учасників освітнього процесу. 67% батьків задоволені рівнем 

організації освітнього процесу, 33% – переважно задоволені.  

Розклад навчальних занять забезпечує рівномірне 

навчальне навантаження, не відповідає санітарно-гігієнічним 

нормам та не повною мірою враховує потреби учасників 

освітнього процесу. Всього 38% опитаних учнів цілком 

задоволені розкладом уроків, ще 46% – переважно  

задоволені. Найчастіше учні вказують на велику кількість 

занять.  

 У ЗО визначено єдину інтернет-платформу для організації 

дистанційного навчання. При організації дистанційної 

форми навчання та/або технологій дистанційного навчання 

педагоги використовують навчальну платформу Google 

Classroom та програму ZOOM. 

Індивідуальні освітні траєкторії не розроблені. 

Індивідуальні освітні траєкторії  реалізуються  для дітей з 

ООП. На засіданнях педагогічної ради розглядаються питання 

щодо організації індивідуальної форми здобуття освіти 

(сімейна (домашня), педагогічний патронаж), що 

затверджується відповідними наказами керівника. 

4.5. Формування 

та забезпечення 

реалізації 

політики 

академічної 

доброчесності 

Керівництво ЗО проводить інформаційно-просвітницьку 

роботу з учасниками освітнього процесу щодо реалізації 

політики академічної доброчесності. Згідно з результатами 

опитування більшість здобувачів освіти та педагогічних 

працівників поінформовані про необхідність дотримання 

академічної доброчесності. 



Більшість педагогічних працівників  вказали, що 

проводять бесіди з учнями щодо дотримання академічної 

доброчесності та підтвердили, що керівництво закладу 

забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, 

спрямованих на формування в учасників освітнього процесу 

негативного ставлення до корупції. 
 

Рівні оцінювання: 

Вимога/правило Рівень освітньої діяльності 

4.1. Високий 

4.2. Достатній 

4.3. Достатній 

4.4. Достатній 

4.5. Достатній 

За напрямом 4: Достатній 

 

 


