
 

 

 

 

 

 

 

САМООЦІНЮВАННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ ВИЖНИЦЬКОГО ЗАКЛАДУ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

ЗА 2020-2021 Н.Р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ 

 

1.Освітнє середовище Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Юрія 

Федьковича  

2.Система оцінювання здобувачів освіти 

3.Педагогіча діяльність педагогічних працівників закладу 

4.Управлінські процеси закладу освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Звіт 

за результатами самооцінювання Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів  
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1.Освітнє 

середовище 

закладу 

освіти 

 3.06   Досягнення закладу освіти 
Вижницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича (далі 

ЗЗСО) розташований у місті Вижниця, Вижницької ОТГ. Заклад має багаторічну історію, 
навчання проводилося починаючи з  1870 року. Заклад освіти має один навчальний корпус - 
трьохповерхову будівлю, де здобувають освіту учні 1-11 класів.  У закладі згідно проєктної 
потужності можуть навчатися 550 учнів. На даний час здобувають освіту -740 учнів, це - 370 
учнів в початковій школі, 278 учень базової та 92 учень старшої школи. Середня 
наповнюваність класів – 25 учнів. Працює 72 педагогічні працівники. Навчальний заклад надає 
такі форми навчання: очне (денне), індивідуальне (педагогічний патронаж) навчається 4 учні, 
інклюзивне навчання - навчаються 8 учнів з особливими освітніми потребами. Функціонують 5 
інклюзивних  класів: 2-й, два 4-тих, 5-й та 7-й. Двоє учнів навчається за екстернатною формою 
навчання. Заклад не має фінансової автономії, розпорядником коштів є Вижницька ОТГ. 
Навчальний заклад є пунктом зовнішнього незалежного оцінювання з 2005 року від Івано-
Франківського регіонального центру якості освіти. 

У закладі розроблено маршрут руху для шкільного автобусу, який здійснює два рейси 
для підвозу здобувачів освіти. 

1.1. Безпечне та комфортне освітнє середовище – це одна із важливих умов 
освітнього процесу. 

В основному територія та приміщення чисті та охайні, встановлено енергозберігаюче 
освітлення. При центральному вході до закладу встановлений пандус. Щоденно здійснюється 
огляд території щодо її безпечності для учасників освітнього процесу. Територія ділянки 
закладу освітлюється у вечірній та нічний час. Наявна огорожа навколо території закладу освіти, 
що унеможливлює несанкціонований заїзд транспорту. Приміщення недоступні для сторонніх 
осіб. 

На території закладу відповідно до регламенту здійснено всі заходи безпеки 



життєдіяльності: відсутні сухостійні та колючі дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними 
властивостями.   

    Територія пристосована для занять спортом. Наявний стадіон, площа якого складає  
0,3899 га, футбольне поле має трав’яне покриття. Наявні старі металеві конструкції, які 
потребують реконструкції. Облаштований спортивний майданчик з твердим покриттям. 
Відсутній майданчик для здобувачів початкової школи, для занять ігровими видами спорту. 
Адміністрація закладу подала клопотання до засновника щодо створення волейбольної 
площадки.  

  Початкова школа має 14 навчальних приміщень. Чотири кабінети розташовані на 
третьому поверсі, поряд з навчальними приміщеннями для здобувачів базової та старшої освіти. 
Всі приміщення не прохідні, не розміщені в цокольних та підвальних приміщеннях. Навчальні 
кабінети чисті, охайні, естетично оформлені. 

    У закладі освіти здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, 
повітряного, епідеміологічного, освітлювального  режимів в умовах адаптивного карантину. В 
окремих приміщеннях закладу не забезпечено тепловий режим. У закладі здійснюється щоденне 
прибирання та провітрювання приміщень, згідно із затвердженим графіком, який складено з 
урахуванням специфіки та вимог до роботи в умовах поширення COVID-19. У приміщення 
закладу допускаються виключно учасники освітнього процесу з урахуванням карантинних умов. 

   У навчальному закладі для учнів  1-11 класів облаштовано чотири санітарні вузли  (2 
чоловічих і 2 жіночих). У 2018 році було здійснено капітальний ремонт у двох вбиральнях (одна 
чоловіча та одна жіноча), у яких наявні кабінки в достатній кількості, рукомийники, холодна та 
гаряча вода, рідке мило, електричні сушарки, туалетний папір. Дві вбиральні потребують 
капітального ремонту. На другому поверсі облаштована вбиральня для працівників школи, яка 
потребує капітального ремонту. Відсутні окремі туалетні кімнати для учнів початкової школи. 
Для учнів  інклюзивного навчання є окремі туалетні кімнати, які облаштовані згідно санітарних 
вимог. Питний режим забезпечено одним із дозволених способів. 

  У закладі освіти всі навчальні приміщення використовуються раціонально з 
урахуванням чисельності здобувачів освіти, площі навчальних приміщень. Середня 
наповнюваність класів – 25 учнів. Педагогічні працівники забезпечені персональними та 
робочими місцями в методичному кабінеті (учительській) встановлено: принтер, кавомат та 
кулер для води. Для заступників директора виділено окремий кабінет.  Є потреба в створенні 
додаткових місць відпочинку для учасників освітнього процесу. Заклад освіти в переважній 
більшості забезпечений навчальними кабінетами і приміщеннями, необхідними для реалізації 
освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. Навчальні кабінети достатньо обладнані 
засобами навчання для виконання відповідної навчальної програми. Керівництвом закладу 
вживаються певні заходи. Наявні вісім платних кабінетів. У закладі проведено швидкісний 
Інтернет. Є два сучасні мультиборди, в кабінетах фізики та хімії, 13 ноутбуків, 42 комп’ютери 
які всі обладнані камерами та колонками, наявні 6 проекторних дошок та 10 плазмових 



телевізорів. Дистанційне навчання проводиться педагогічними працівниками з навчальних 
кабінетів.   

   Наявні такі кабінети: фізичний, хімічний, біологічний, два кабінети інформатики, два 
кабінети англійської мови, два кабінети математики, історичний, географічний, майстерня, 
кабінет трудового навчання, 14 кабінетів початкових класів та 10 інших кабінетів. Є два 
спортивних зали. Кабінети, бібліотека та інші приміщення мають відповідні таблички для 
візуалізації. Є контрастне маркування перед та на кінці сходової частини. У закладі освіти 
відсутня актова зала.  

  Результати опитування батьків свідчать про те, що вони оцінюють освітнє середовище 
на високому (39%) та достатньому (61 %) рівнях.  Більшість здобувачів освіти також оцінюють 
середовище школи на високому (81,2%)  та достатньому рівнях (18.8 %). 

  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). 
Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Педагогічні працівники та 
керівництво в разі нещасного випадку діють у встановленому порядку, що підтверджено 
відповідними документами та результатами анкетування вчителів. Всі педагогічні працівники 
чітко знають  алгоритм реагування на випадки травмування учнів. 

 Це підтвердили й учні в ході опитування: 92,5% відповіли, що вчителі й керівництво 
школи регулярно інформують їх щодо правил охорони праці, безпеки життєдіяльності під час 
занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних ситуацій із залученням 
спеціальних служб.  

У закладі освіти створено умови для формування культури здорового харчування в 
здобувачів освіти., є буфет та приміщення для харчоблоку їдальні. Більшість учасників 
освітнього процесу задоволені умовами харчування. Керівництво закладу вживає окремі заходи 
для покращення умов харчування. У 2021 році до засновника направлено відповідні клопотання 
щодо капітального ремонту шкільного харчоблоку згідно санітарних  вимог та створення 
відповідних цехів. Зроблено відповідний кошторис та відправлений на розгляд тендерного 
комітету. 

 В їдальні чисто й охайно, однак відсутні столові прибори для сервірування столу, 
зокрема: виделки, ножі, серветниці, пиріжкова тарілка. В асортименті буфету відсутні 
заборонені продукти. Для всіх учасників освітнього процесу на інформаційному стенді в їдальні 
оприлюднене перспективне двотижневе та щоденне меню. Для учнів пільгової категорії 
організовано безкоштовне харчування. Учасники освітнього процесу частково задоволені 
умовами харчування: 48,4 % опитаних батьків учнів; 40% учителів; 65% здобувачів освіти. Згідно 
з результатами анкетування батьків, чи їхня дитина харчується у закладі освіти: 61,8% дітей 
завжди, 20,6% – переважно харчуються, 17,6 – не харчується. 



Здійснюється вологе прибирання після прийому їжі кожної групи, відповідно до 
розробленого графіка харчування на період карантинних заходів.  

Школа підключена до мережі Інтернет по оптоволоконному каналу та має Wi-Fi. З метою 
безпеки використовується контроль убудований в браузери та операційну систему. Браузер 
Google Сhrome, розширення  AdBlock  для блокування рекламного вмісту на сайтах і в 
пошукових системах. На більшості комп’ютерів встановлено антивірусний захист Avast. 

Як показують результати опитування переважна більшість здобувачів освіти (70.3 %) та 
їхніх батьків (70.0%) поінформовані закладом освіти щодо безпечного використання мережі 
Інтернет. 

  3 батьками та учнями проводиться профілактична робота щодо попередження 
кібербулінгу та безпечного використання мережі Інтернет. Переважна більшість комп’ютерів 
закладу освіти облаштовані технічними засобами та інструментами контролю щодо безпечного 
користування мережею Інтернет. 

У закладі освіти здійснюється робота з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до 
освітнього процесу, педагогічних працівників  до професійної діяльності. Для створення 

комфортних умов під час освітнього процесу проводяться адаптаційні заходи для учнів і 

працівників. Відповідно до річного плану для адаптації новоприбулих здобувачів освіти 

проводиться індивідуальна робота класного керівника із учнями та батьками, заняття з 

практичним психологом. Практичним психологом у вересні-жовтні щорічно проводяться 

діагностичні та тренінгові заняття з учнями 1,5,10-х класів щодо адаптації.  

За результатами опитування: 78.9% батьків зазначили, що в їхньої дитини ніколи не 

виникало проблем з адаптацією в школі; 97.1 % педагогів вважають, що в закладі освіти 

вживаються заходи, які допомагають учителям адаптуватись до змін умов праці.  

Для професійногї адаптації педагогів працює школа молодого вчителя. 

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації 

  Важливим аспектом освітньої діяльності у закладі є запобігання будь яким формам 
булінгу та дискримінації. Ця робота потребує чіткого планування та систематичний дій. На сайті 
закладу відокремлена рубрика «БУЛІНГ», де розміщуються матеріали, щодо попередження 
булінгу та практичні рекомендації, адресовані здобувачам освіти і батькам. Також розроблено, 
затверджено та оприлюднено на сайті закладу План заходів, спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу(цькуванню). Заходи проводяться регулярно відповідно до плану роботи.  

У січні місяці 2021 року 65 педагогічних працівників пройшли курси на сайті 
«Прометеус» з теми: «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». 

 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 практичного психолога. Керівництво закладу залучає 



представників правоохоронних органів, інших фахівців з питань запобігання та протидії булінгу. 

Виконання зазначених заходів підтверджує в анкетах більшість учасників освітнього процесу. 

Про те, що постійно проводиться робота з батьками щодо попередження та зниження рівня 

дискримінації, засвідчили 51% батьків, часто – 28%. Більшість батьків засвідчили 

систематичність проведення роботи з батьками щодо попередження та зниження рівня насилля. 

У закладі освіти реагують на звернення про випадки булінгу так - 98 % анкетування 

педагогічних працівників, 70. 7% анкетування батьків, 69.0% анкетування учнів. 

  Освітнє середовище безпечне й психологічно комфортне. Здобувачі освіти відзначили, 

що їм подобається перебувати в школі 97%,  не подобається 3% учням. Комфортно себе 

почувають у закладі освіти 90% учнів, 10% не комфортно. 78% педагогічних працівників цілком 

задоволені освітнім середовищем та умовами праці в закладі освіти, 17% – переважно 

задоволені. Батьки зазначають, діти йдуть до школи в піднесеному настрої, з радістю – 26,5%, 

здебільше охоче – 50%, не проявляють особливих емоцій -20,6%. 

  На сайті школи та на інформаційному стенді сформовано та оприлюднені правила 

поведінки для учнів, які адаптовані до вікових особливостей учнів, які забезпечують дотримання 

етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини. За результатами анкетування, 81,1% 

здобувачі освіти ознайомлені та дотримуються правил поведінки, 95% педагогічних 

працівників, 93,8% батьків ознайомлені з правилами поведінки в закладі й дотримуються їх. 

  У закладі освіти здійснюється постійний (щоденний) контроль та ведеться журнал обліку 

відсутніх, в якому вказуються причини відсутності здобувачів освіти.  На основі результатів 

аналізу приймаються відповідні рішення, які є результативними. Учні не відвідують заняття 

виключно через поважні причини та/або через хворобу. 

  У закладі освіти не зафіксовано випадків булінгу. Проте учні, які вважають, що 

потерпають від цькування по допомогу  зверталися 64% - до класного 10% - практичного 

психолога, 6% - до учителів, де отримують відповідну підтримку та допомогу. 

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього простору. 

У закладі забезпечено доступ до споруди учням з особливими освітніми потребами: 

пандус, поручні,які відповідають згідно санітарних вимог, кнопка виклику відсутня. 

Приміщення закладу не пристосоване для вільного пересування дітей з ООП коридорами та з 

поверху на поверх.     

Розроблено індивідуальні програми розвитку дитини та індивідуальні навчальні плани до 

складання яких залучаються батьки та команда психолого-педагогічного супроводу.  
В інклюзивних класах (2-В, 4-В, 4-Г, 5-Б, 7-А класах) асистенти учителів надають учням 

з особливими освітніми потребами необхідну підтримку та допомогу, створюють сприятливу 
психологічну атмосферу під час взаємодії з учнем, постійно аналізують результативність своєї 



роботи та вносять відповідні корективи. Наявні та використовуються дидактичні засоби для осіб 
з особливими освітніми потребами. Відсутня ресурсна кімната. Корекційні-розвиткові заняття 
проводяться у кабінеті практичного психолога, логопеда. У закладі забезпечується корекційна 
спрямованість освітнього процесу для дітей з особливими потребами, налагоджено співпрацю 
педагогічних працівників щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами. Постійну 
допомогу надає інклюзивно-ресурсний центр Вижницької ОТГ щодо психолого-педагогічного 
супроводу дітей з ООП.  

У закладі освіти формуються навички здорового способу життя. Обладнання, засоби 
навчання застосовують у більшості навчальних завдань, спрямованих на формування ключових 
компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти.  

Бібліотека закладу складається з читального залу та книгосховища. 
Ведеться робота по поновленню фондів шкільної бібліотеки, покращенню комплектування 
шкільної бібліотеки методичною, довідковою, енциклопедичною, художньою літературою, 
періодичними виданнями. Бібліотекар дбає про збереження шкільного фонду підручників. Вона 
використовується для навчально-пізнавальної діяльності учнів. У закладі освіти ресурси 
бібліотеки використовуються для проведення навчальних занять, позаурочних заходів та для 
читання. У бібліотеці встановлено комп’ютерну техніку з доступом до мережі Інтернет. 
Створюється медіатека шкільної бібліотеки, введено фонд підручників початкових класів та 
посібників.  

За результатами опитування учнів, з якою метою вони відвідують шкільну бібліотеку, 
виявлено такі результати: 48,6% - відвідують тільки для отримання необхідної інформації; 34,9% 
- не користуються шкільною бібліотекою; 16,5% - для самопідготовки. 

Водночас існують потреби у вдосконаленні освітнього середовища закладу: 
- заміна частини даху над спортивним залом, де несуча стіна перебуває у аварійному стані.  
- недостатня кількість спортивного обладнання у спортивних залах, а наявне - застаріле; 

- фасад будівлі потребує капітального ремонту; 
- капітальний ремонт харчоблоку їдальні; 
- придбання сучасної техніки у харчоблок їдальні (холодильне обладнання, марміти); 
- заміна дерев’яних вікон і дверей у спортивному залі на металопластикові; 

- заміна електричного освітлення у спортивному залі; 
- переміщення навчальних приміщень початкових класів(чотири кабінети) з третього на перший 
і другий поверхи; 
- капітальний ремонт у трьох внутрішніх вбиральнях відповідно до санітарних вимог; 
- заміна електропроводки у старому корпусі (три поверхи); 
- створення в закладі освіти ресурсної кімнати(на І поверсі відсутнє вільне приміщення); 
- облаштування майданчика для учнів 1-4 класів для занять фізичною культурою. 
- придбання зовнішніх камер спостереження. 



Рівні оцінювання за вимогами: 
1.1.Забезпечення комфортних i  безпечних умов навчання та праці  - 2,7 

достатній рівень;  
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 
— 3,8 високий рівень ; 
1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

— 2, 7  достатній рівень . 

2.  Система 

оцінювання 

здобувачів 

освіти 

 3,3   2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи 

оцінювання їх навчальних досягнень 
2.1.1. Критерії  оцінювання навчальних досягнень визначаються на основі положень 

відповідних наказів МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти.  

У Вижницькому закладі наявна відкрита, прозора, зрозуміла для здобувачів освіти 

система оцінювання навчальних досягнень. Здобувачі освіти та їх батьки мають змогу 

ознайомитися із критеріями оцінювання на сайті закладу у рубриці «Навчальна робота», на 

інформаційних стендах у навчальних кабінетах. Окрім цього кожен учитель на початку 

навчального року ознайомлює здобувачів освіти з критеріями оцінювання, з вимогами до 

обов’язкових результатів, які визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до 

навчання, в основу якого покладено ключові компетентності. Обговорення з учнями критеріїв 

робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх суб’єктів освітнього процесу. 

Оцінювання у закладі стимулює учнів до навчання, а не використовується для покарання.  

Навчальні досягнення здобувачів у 1-3 класах підлягають вербальному, формувальному 

оцінюванню, у 4 - формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню. Учителі НУШ 

відстежують особистісний розвиток кожного учня (як вони опанували навчальний матеріал), 

формують у дітей впевненість у своїх силах, діагностують досягнення на певних етапах 

навчання.  

Під час опитування вчителів з’ясовано, що більшість із них 98 % педагогів 

використовують виключно рекомендації MOHУ;   2 % розробляють власні критерії оцінювання, 

у тому числі із залученням до цього процесу здобувачів освіти. 

 Більшість здобувачів освіти ( 95.3 %) та батьків (87.4 %) отримують інформацію про 

критерії, правила та процедури оцінювання їхніх результатів навчання від педагогічних 

працівників, як правило, на початку навчального року, семестру та на першому уроці вивчення 

теми. Під час опитування  72 % учнів зазначили, що вчителі ще до початку оцінювання завжди 

пояснюють вимоги до результатів навчання; 28 % здобувачів освіти відзначили, що в 

переважній більшості отримують аргументацію щодо виставленого балу на своє прохання. 

Отже, як свідчать відповіді учнів, 72 % з них задоволені процесом інформування щодо правил i 



процедур оцінювання результатів ïx навчальної діяльності. 

Спостереження за навчальними заняттями також показало, що учні звикли до 

доброзичливої атмосфери в класі, не бояться помилитися, не відчувають з боку однокласників 

чи вчителя намагань поглузувати з неправильних відповідей, ставлять питання вчителю для 

уточнення завдань. 

Під час проведення навчальних занять більшість учителів ( 86%) надають учням час на 

обдумування відповіді, супроводжують відповідіучнів уточнювальними запитаннями, 

забезпечують зворотний зв’язок щодо якості виконання/виконаного завдання, відзначають 

досягнення учнів та підтримують у них бажання навчатися, що підтверджується результатами 

опитування здобувачів освіти. 

Результати опитування учнів свідчать про те, що переважна більшість із них (59%) 

пов’язують успішність свого навчання із власною наполегливістю та працьовитістю;   30% — із 

рівнем викладання навчальних предметів учителями; 6% — із допомогою батьків; 5% — із 

об’єктивним оцінюванням їхніх навчальних досягнень. 

Під час спостереження за навчальними заняттями з’ясовано, що близько половини 

вчителів систематично організовують самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти, 

що підтверджується відповідями учнів під час   анкетування. 

2.1.2.-2.1.3. Для реалізації компетентнісного підходу педагоги у закладі оцінюють не 

обсяг засвоєних знань здобувачем освіти, а те, як ці знання використовуються для вирішення 

прикладних завдань. Одними з таких підходів є оцінювання не лише результату роботи, але й 

сам процес навчання, індивідуальний поступ кожного учня; позитивне оцінювання досягнення 

учнів, незалежно від того, значні вони чи скромні  (мотивуюча роль оцінювання); оцінювання 

рівня аргументації та уміння учнів висловлювати свою думку. Також для оцінювання 

навчальних осягнень учнів вчителі використовують портфоліо, яке сприяє компетентнісному 

підходу. При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються: характеристики віповіді 

учня, якість знань, сформованість предметних умінь і навичок, рівень володіння розумовими 

операціями, самостійність оцінних суджень. На уроках вчителі використовують прийом 

самооцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти, що формує відповідальне ставлення до 

освітнього процесу.  

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове (тематичне, 

семестрове, річне), державна підсумкова атестація. 

Оцінювання - це конфіденційна інформація, яка стосується лише вчителя, дитини та її 

батьків, тобто педагоги не озвучують навчальні досягнення учнів на батьківських зборах чи 

повідомляють їх публічно у вигляді рейтингів. 

У Вижницькому закладі використовується поточний контроль шляхом виконання різних 

видів завдань, передбачених навчальною програмою, у тому числі для самостійної та 



індивідуальної роботи здобувачів освіти впродовж семестру. Поточний контроль здійснюється 

під час проведення практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки 

контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо. Форми проведення видів 

контролю, їх кількість визначається робочою програмою. 

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні базової загальної середньої 

освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних 

формах, визначених законодавством. Аналіз результатів моніторингу дає можливість 

відстежувати стан реалізації цілей освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.  

Процедура та вимоги до поточного та підсумкового контролю відповідають орієнтовним 

вимогам до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та критеріям 

оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, визначених 

Міністерством освіти і науки України. 

Класними керівниками та вчителями – предметниками закладу освіти ведеться 

моніторинг навчальних досягнень учнів класу. Для ознайомлення батьків з результатами 

навчання дитини раз на місяць в щоденнику робиться виписка балів учня. У 2020-2021 н.р. 

заклад окрім паперових класних журналів працює з електронними журналами та електронними  

щоденниками  на платформі NZ.UA. Це дає змогу батькам відслідковувати рівень успішності 

дитини, коментарі учителів. 

Результати  оцінювання здобувачів освіти  обговорюються  на нарадах, засіданнях МО,  

педагогічних  радах. 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 

У  Вижницькому закладі систематично відбувається моніторинг та аналіз динаміки 

навчальних досягнень здобувачів освіти. Результати оцінювання учнів обговорюються на 

нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради закладу. Педагогічною радою 05.01.2021 

р., протокол №7 схвалено та затверджено наказом по школі від 12.01.2021 р. №19-од. 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Моніторинг дає змогу оцінити 

стан освітнього процесу, проаналізувати результати успішності, якість надання освітніх послуг 

та оперативно приймати управлінські рішення для усунення недоліків чи покращення  

освітнього процесу. 

2.2.1. Відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, Статуту закладу освіти та інших нормативних 

документів у школі організовано проведення моніторингів рівня навчальних досягнень 

здобувачів освіти. 

Відповідно до плану роботи закладу на новий навчальний рік проводиться вхідний 



контроль знань здобувачів освіти 5-9–х класів (діагностичні контрольні роботи) на початку 

навчального року з предметів: українська мова, математика, предметів, що перебувають на 

тематичному контролі; адміністративні контрольні роботи за підсумками освітньої діяльності у 

семестрах (проміжний замір), навчальному році (підсумковий замір), вибірковий моніторинг з 

предметів, які підлягають контролю адміністрацією (наказ, нарада при директорові, засідання 

педагогічної ради), щорічні моніторинги  української мови, ДПА в 4,9  класах та кількісного 

складу учнів. 

Мета цих моніторингів-дослідити рівень навчальних досягнень здобувачів освіти, 

порівняти з аналогічними показниками за попередні навчальні періоди, відстежити динаміку 

зміни показників, визначити проблемні питання,прослідкувати результативність роботи 

учителів. 

Аналізи результатів моніторингів: 

Моніторинг кількісного складу учнів 

Навчальний 

рік 

 

Кількість 

станом на 

05.09 

Середня 

наповнюваність 

класу 

Набір до 1 

класу 

 

класів учнів класів учнів 

2019-2020 31 738 23,8 4 120 

2020-2021 30 740 24,6 3 89 

 

Моніторинг якості знань та успішність учнів 4-11 класів  

за І семестр 2020-2021 н.р.  
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4-А 23 6 26 14 61 3 13 - - 86,9 8,7 

4-Б 25 7 28 14 56 4 16 - - 84 8,8 



4-В 22 3 13,6 14 63,7 5 22,7 - - 77,2 8,2 

4-Г 22 5 22,8 14 63,6 3 13,6 - - 86,4 8,5 

5-А 26 3 11,5 22 84,7 1 3,8 - - 96 9,2 

5-Б 27 3 11,2 20 74 4 14,8 - - 85 8,6 

6-А 27 3 11,1 24 88,8 - - - - 100 9,1 

6-Б 27 1 3,7 20 74 6 22,3 - - 77,7 8,5 

7-А 16 - - 5 31,3 11 68,7 - - 31,2 6,6 

7-Б 23 - - 19 82,6 4 17,4   82,6 8,2 

7-В 23 4 17,4 17 73,9 2 8,7 -  91,3 8,9 

8-А 14 - - 1 7,2 13 92,8   7,2 5,9 

8-Б 27 1 3,7 17 63 9 33,3 -  70,4 8 

9-А 21 - - 10 47,6 10 47,6 1 4,7 47,6 6,5 

9-Б 25 3 12 16 64 6 24 - - 76 8,1 

9-В 21 3 14,3 4 19 11 52,4 3 14,

3 

33,3 6,8 

10-А 19 2 10,5 11 57,9 6 31,6 - - 68,4 7,6 

10-Б 20 1 5 12 60 6 30 1 5 65 7,4 

11-А 23 1 4,3 11 47,9 10 43,5 1 4,3 52,1 7,3 

11-Б 30 3 10 21 70 6 20 - - 80 8,4 

Всьог

о: 

551 60 10,9 345 62,7 137 25 8 1,4 73,5 8 



Аналіз академічної успішності учнів закладу освіти за І семестр  2020-2021 н.р.: 

Назва предмету 

державного  

компоненту 

К-ть 

учнів на 

кінець    

 І 

сем.семе

стру 

Рівень навчальних досягнень учнів Якість 

знань, 

% 

Сер.  

бал Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

 

 
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

Українська мова 

(5-11) 

368 19 5,2 135 36,7 168 45,6 46 12,5 58,1 6,8 

Українська літ-ра 

(5-11 кл.) 

368 12 3,3 102 27,7 161 43,8 93 25,2 69,2 7,7 

Зарубіжна літ-ра  

(5-11 кл.) 

368 21 5,7 83 22,6 161 43,8 103 27,9 71,7 7,6 

Англійська мова   

(5-11 кл.) 

368 19 5,2 108 29,3 132 35,9 109 29,6 65,5 7,5 

Математика  

(5-6,10,11кл.) 

199 7 3,5 66 33,1 88 44,2 38 19,2 63,3 7,1 

Алгебра 

(7-9 кл.) 

170 11 6,4 66 38,8 57 33,6 36 21,2 54,7 6,9 

Геометрія  

(7-9 кл.) 

170 6 3,5 72 42,3 49 28,8 43 25,4 54,1 7,0 

Фізика  

(7-11кл.) 

262 15 5,7 105 40 89 33,9 53 20,4 54,2 6,9 

Інформатика  

(5-11 кл.) 

368 - - 44 12 149 40,5 175 47,5 88 8,8 

Історія України  

(5-9 кл.) 

281 25 8,9 93 33 101 35,9 62 22,2 86,7 7 

Всесвітня історія  

(7-9 кл.) 

201 23 11,4 80 39,8 59 
29,4 

39 19,4 83,8 7 

Історія:Україна і 

світ 

(10-11кл.) 

90 11 12,2 19 21,2 43 

47,8 

17 18,8 66,6 6,9 

Правознавство  

(9 кл.) 

67 11 16,4 18 26,9 22 32,8 16 23,9 56,7 7 

Біологія 

 (6-11 кл.) 

315 17 5,4 70 22,2 132 41,9 96 30,5 72,3 7,6 



Географія  

(6-11 кл.) 

315 18 5,7 81 25,7 153 48,6 63 20 68,5 7,3 

Хімія 

 (7-11кл.) 

262 37 14,1 93 35,5 77 29,4 55 20,9 50,4 6,3 

Фізична культура 

(5-11 кл.) 

368 1 0,3 28 7,6 72 19,6 267 72,5 92,1 10 

Мистецтво 

 (8-11 кл.) 

199 2 1,0 30 15 69 34,7 98 49,3 83,9 8,6 

Технології  

(5-9,кл) 

368 6 1,6 99 26,9 103 27,9 160 43,6 71,5 9,5 

Громадянська 

освіта 

(10 кл.) 

39 1 2,5 14 35,9 17 43,7 7 17,9 58,9 7,1 

Рейтинг успішності учнів за підсумками І семестру 2020-2021 н.р. 

Клас Середній бал Місце Класний керівник 

4-Б 8,8 І Луканюк О.С. 

4-А 8,7 ІІ Старух С.Г. 

4-Г 8,5 ІІІ Тарновецька Р.В. 

4-В 8,2 ІІІ Двойних Г.В. 

5-А 9,2 І Панасенко М.Ю. 

6-А 9,1 ІІ Сергій Я .І. 

7-В 8,9 ІІІ Гаврилюк О.С. 

5-Б 8,6 ІІІ Шпинтюк Р.Г. 

6-Б 8,5 IV Фартушняк С.С. 

7-Б 8,2 IV Гожда Т.Я. 

9-Б 8,1 V Ямбор Н.В. 

8-Б 8 VI Клим Г.Г. 

9-В 6,8 VII Гайдук Н.М. 

7-А 6,6 VIIІ Кузьменюк О.М. 

9-А 6,5 VIIІ Артемчук Г.І. 

8-А 5,9 ІX Фочук О.Д. 

11-Б 8,4 І Ковалюк П.М. 

10-А 7,6 ІІ Підопригора О.В. 

10-Б 7,4 ІІІ Ізбінський О.Д. 

11-А 7,3 ІІІ Кіцул Л.Г. 



Порівнюючи з минулим навчальним роком є позитивні зміни: 

- якість знань по школі збільшилась на 13%; 

- середній бал по школі збільшився на 0,2%; 

- збільшилась кількість предметів, де успішність 100%; 

- немає не атестованих учнів. 

Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів показує, що причинами виникнення 

проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа здобувачів освіти , низька 

система роботи зі слабовстигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, 

несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дітей через щоденники, відсутність 

належного контролю за успішністю учнів з боку батьків, діти які мають оцінки початковий 

рівень з соціально «тривожних сімей». 

Відповідно до ст.30 Закону України «Про освіту» моніторинги якості знань 

висвітлюється на сайті школи у рубриці «Прозорість та інформаційна відкритість». 

2.2.2. Принципово новим підходом оцінювання в освітній системі є формувальне оцінювання, 

яке дає змогу уникнути негативних моментів у навчанні, індивідуалізувати освітній процес, 

підвищити навчальну мотивацію й самостійність учнів. Формувальне оцінювання-необхідна 

умова інтерактивного навчання, під час якого формується культура спільного обговорення у 

класі, розвиваються навички критичного і творчого мислення, а також створюється середовище, 

що заохочує учнів запитувати. Таке оцінювання підтримує впевненість учнів у тому, що кожен 

із них здатен поліпшити свої результати. 

Формувальне оцінювання є основним у роботі вчителів НУШ, та вчителя, який навчає 

учнів з особливими освітніми потребами. Крім того, його застосовують більшість учителів 

старших класів. У спілкуванні з учнями чи їхніми батьками вчителі висловлюють позитивні 

характеристики: замість «не знає» чи «не вміє», використовують «потребує підтримки», «варто 

приділити увагу», «потенціал для зростання полягає в …» тощо. 

Батьки замість оцінки у балах отримують словесну характеристику  досягнень дитини, 

свідоцтво досягнень та вчаться сприймати словесну оцінку дитини.  

Вчителі школи у свій роботі використовують різні інструменти для оцінювання: світлофор, 

чарівні смайлики, кольорове намисто, картка  сумнівів, завдання-пастка, драбинку успіху. 

Основними оціночними процесами  формульного оцінювання, які використовують педагоги 

школи є співбесіда з дітьми та їх батьками, діагностичні та перевірочні роботи, участь у 

проєктах, зворотній зв'язок. Формувальне оцінювання спрямоване на учня і активно працює на 

його розвиток. Сучасні діти потребують сучасних форм навчання та оцінювання. Якраз у 

молодшому шкільному віці закладаються основи самостійності, відповідальності, 

самоконтролю.  

Результати анкетування учнів 



2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 

2.3.1. - 2.3.2. Для об’єктивного оцінювання педагоги Вижницького закладу 

дотримуються чіткої системи: відкритої, прозорої та зрозумілої для здобувачів освіти системи 

оцінювання їхніх навчальних досягнень; застосування внутрішнього моніторингу, що 

передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача 

освіти; самодисципліни всіх учасників процесу. Система оцінювання реалізовується через 

постійну співпрацю з учнями та їх батьками, заохочення і позитивне оцінювання роботи учня; 

надання конструктивного відгуку на роботу учня, підвищенні мотивації до навчання. 

Результати анкетування показали, що з опитаних учнів більшість відповідально 

ставляться до навчання, учителі переважно підтримують, поважають та вірять їх успіхи. Заклад 

освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти, учителі в системі 

оцінювання навчальних досягнень використовують прийоми самооцінювання та 

взаємооцінювання здобувачів освіти, що відображено нижче. 

Потреби у вдосконаленні системи оцінювання здобувачів освіти 

Існує потреба у вдосконаленні процесу впровадження окремих аспектів формувального 

оцінювання як серед учителів початкової школи, так i базової та старшої. 

Під час вивчення створеної в закладі освіти системи оцінювання здобувачів освіти 

з’ясовано, що лише третина педагогів добирають домашне завдання, спрямоване на оволодіння 

ключовими компетентностями, озвучують критерії його оцінювання. Менше половини вчителів 

(47%) спрямовують оцінювання навчальних досягнень на індивідуальний поступ учня та дають 

здобувачам освіти можливість вибору рівня складності навчальних завдань i напрямів 

навчальної діяльності. 

Крім того, аналіз педагогічної діяльності вчителів початкової школи показав, що тільки 

один педагог продемонстрував розроблені таблиці спостереження за освітньою діяльністю учнів 

та таблиці для спостереження за формуванням предметних компетентностей на підставі 

діагностичних робіт. 

Натомість під час участі в опитуванні 53 % учителів зазначили, що вони використовують 

формувальне оцінювання. Водночас лише 29 % опитаних педагогів зазначили,  що  

використовують прийоми формувального оцінювання як інструмент розвитку та підтримки 

діяльності учнів; крім того, 10% учителів вважають формою підтримки освітньої діяльності 

учнів те, що вони надають якісні знання, тобто активних дій щодо підтримки здобувачів освіти в 

їхньому навчанні не вживають. Відповіді учнів корелюються з результатами опитування 

вчителів: переважно не відчувають підтримки з боку вчителів близько 10% учнів. 

Також потребує вдосконалення процедура застосування внутрішнього моніторингу та 

використання його результатів для забезпечення якості освіти. 



Проведене вивчення показало, що в закладі освіти аналіз ефективності прийнятих рішень 

за підсумками моніторингу результатів навчання здобувачів освіти   здійснюється частково. 

Крім того, під час прийняття рішень за підсумками проведеного моніторингу вчителям 

не пропонувалося переглянути існуючі підходи до системи оцінювання навчальних досягнень 

учнів; у наданих матеріалах за підсумками моніторингу (довідках, звітах та висновках) не завжди 

визначаються тенденції, що склалися в системі оцінювання навчальних досягнень учнів, не 

достатньо аналізуються причини та фактори впливу на отримані результати, наслідком чого є те, 

що більшість рекомендацій учителям не є адресними та мають надто загальний характер. 

Під час вивчення стану викладання предметів увага якості процесу оцінювання навчальних 

досягнень учнів   приділяється частково,  наголошується на необхідності дотримання кожним 

учителем критеріїв оцінювання. 

Рівні оцінювання за вимогами: 

2.1.Наявність відкритої, прозорої i зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання ïx 

навчальних досягнень — 3,0 Д. 

2.2.Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає   систематичне відстеження та 

коригування результатів навчання кожного здобувача  освіти - 3,7 Д;  

2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання — 3,2 Д. 

3.Педагогічна 

діяльність 

педагогічних 

працівників  

закладу 

освіти 

 3,2   Досягнення закладу освіти 

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, 

використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

Педагоги школи приділяють значну увагу плануванню та прогнозуванню власної 

діяльності. Усі вчителі мають розроблені ними календарно-тематичні плани, що відповідають 

наскрізній освітній програмі закладу та навчальним програмам. При розробленні календарно-

тематичного планування 76% педагогів використовують рекомендації МОН України, 14% 

спільна робота з колегами, 5% власний досвід, 5% використовують розробки з Інтернету. 

Вчителі 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. Відповідно до робочого плану школи, внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти, адміністрацією закладу здійснюється контроль за 

виконанням навчальних планів і програм у І семестрі та в кінці навчального року. Також 

проводиться контроль готовності календарних планів учителів-предметників, їх відповідність 

вимогам навчальних програм до 10 вересня.  

  Педагоги на уроках організовують пізнавальну діяльність учнів, формують і розвивають 

предметні і ключові компетенції, застосовують сучасні освітні технології, створюють «ситуацію 



успіху», психологічного комфорту, забезпечують збереження здоров’я учнів, впроваджують 

педагогіку партнерства, проекти. Частіше проводяться уроки з мультимедійною підтримкою, яка 

використовується для посилення навчального ефекту.  

  Учителі беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 

учнів: планують і проводять індивідуальні та групові заняття, використовуючи складені 

завдання, надають консультації тощо.   

  Більшість педагогічних працівників створюють та використовують власні освітні 

ресурси, мають публікації з професійної тематики, які оприлюднені на  освітніх платформах, 

зокрема на платформі «Всеосвіта», онлайн-порталі «На Урок», «Методичний портал», що 

підтверджується відповідними сертифікатами. У більшості педагогів, ще не має власних освітніх 

ресурсів (блогів, сайтів). Свій педагогічний досвід працівники поширюють: 55% - публікують на 

сайтах у професійних спільнотах соціальних мереж, 20% - на освітніх онлайн платформах, 25% 

не мають оприлюднених розробок. 

  Переважна більшість педагогічних працівників використовують зміст предмету для 

формування суспільних цінностей, виховання патріотизму у здобувачів освіти у процесі їх 

навчання, виховання та розвитку, зокрема поваги до державної мови і культури, розвивають в 

учнів соціальну емпатію та толерантність, навички співпраці та культуру командної роботи. 

 Інформаційно-комунікаційні технології використовуються вчителями на різних етапах 

педагогічної діяльності: при підготовці та проведенні навчального заняття, для зворотного 

зв’язку, інформування учнів. Кожен вчитель нашого закладу освіти вміє орієнтуватися в 

інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних 

потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства, а саме створювати текстові 

документи; таблиці; малюнки; діаграми; мультимедійні презентації; відео-презентації; 

використовувати Інтернет-технології, локальні мережі; здійснювати діагностування, тестування, 

пошук необхідної інформації в мережі Інтернет; 

 Заклад на 92% забезпечений комп’ютерною технікою та мережею Інтернет. 

3.2.Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників 

 Підвищення професійної компетентності педагога -  це запорука підвищення якості 

освіти, тому педагогічний колектив школи постійно працює над удосконаленням освітнього 

процесу, формуванням особистості вчителя, його педагогічної майстерності. 

Педагоги школи забезпечують власний професійний розвиток з урахуванням цілей та 

напрямків розвитку освітньої політики, обирають кількість, види, форми та напрямки 

підвищення професійного рівня, в тому числі методику роботи з учнями з особливими освітніми 

потребами. Проходять навчальні курси на базі ІППЧО-95% педагогів, на курсах ЧНУ – 3%, на 

освітніх платформах «На урок», «Прометеус», «EdEra» - 2%, про що мають відповідні 



сертифікати. 85% педагогів зазначають, що в закладі освіти створено умови для професійного 

розвитку, 15 % зазначили що недостатня матеріальна база. 

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками 

закладу освіти 

 90,4% здобувачів освіти стверджують, що їхня думка вислуховується та враховується під 

час проведення уроків, 7,1% вказують що вчителі нав’язують свою думку як єдину правильну, 

2,5%  що думка не враховується. У закладі діє учнівське самоврядування, представники якого 

беруть участь у діяльності закладу освіти, у тому числі в удосконаленні освітнього середовища, 

у розробленні плану роботи закладу в частині виховних заходів. Переважна більшість 

педагогічних працівників використовують форми роботи, спрямовані на формування 

партнерських взаємин зі здобувачами освіти, застосовують особистісно орієнтований підхід. У 

закладі освіти сплановано та реалізуються заходи, що передбачають конструктивну співпрацю 

педагогів з батьками учнів: організовують консультаційні пункти для батьків майбутніх 

першокласників, проводять круглі столи, батьківські збори тощо. Підтвердженням налагодженої 

конструктивної співпраці закладу освіти та батьківської громадськості є результати 

анкетування: 91,5% батьків відзначили постійний зворотний зв’язок; 8,3% в окремих ситуаціях. 

Формами комунікацій з батьками педагоги відзначили 75% - індивідуальне спілкування, 25% - 

батьківські збори. Про діяльність закладу освіти 91,3% батьків отримують інформацію від 

класних керівників, 54,3% – із сайту закладу освіти. Усе це сприяє налагодженню партнерських 

взаємин між педагогами закладу освіти та батьками здобувачів освіти. Забезпечується зворотний 

зв’язок.  

У закладі освіти налагоджено професійну співпрацю, діють вісім методичних об'єднань, 

діяльність яких характеризується різними формами взаємодії, ініціативами щодо забезпечення 

якості освіти, активною участю в педагогічних радах. У школі функціонує «Школа молодого 

вчителя», проводяться відкриті уроки й виховні заходи, творчі звіти вчителів. Здійснюється 

взаємовідвідування уроків між молодими вчителями і наставниками. Практикується 

наставництво. Усі педагоги вважають, що психологічний клімат закладу освіти сприяє їхній 

співпраці. 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності 

У закладі освіти розроблено та затверджено Положення про академічну доброчесність, яке 

розміщено на сайті. Педагогічні працівники переважно діють на засадах академічної 

доброчесності (під час оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, використанні джерел 

інформації, результатів досліджень, розроблення завдань з метою унеможливлення списування). 

Для запобігання випадкам порушень академічної доброчесності серед здобувачів освіти 

більшість педагогів школи проводять бесіди щодо її дотримання, інформують учнів про 



дотримання основних засад та принципів академічної доброчесності під час проведення 

навчальних занять та у позаурочний час.  П’ятеро педагогів пройшли навчання з питань 

академічної доброчесності та медіаграмотності. 

  На батьківських зборах ознайомлювали батьків з Положенням про академічну 

доброчесність. 50% педагогів в анкетах зазначають, що проводять бесіди щодо дотримання 

академічної доброчесності, 40% педагогів під час анкетування зазначили, що на уроках дають 

завдання, які унеможливлюють списування. 45,2% учнів стверджують, що з ними регулярно 

проводяться бесіди про важливість дотримання академічної доброчесності, 2,4 % проводять 

тільки на початку навчального року. 

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 – 3 Д. 

3.2.Постійне підвищення професійного рівня i педагогічної майстерності педагогічних 

працівників — 3,0 Д. 

3.3.Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, ïx батьками, працівниками закладу освіти — 

3,5 Д. 

3.4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності -3,5Д 

4.Управлінськ

і процеси 

закладу 

освіти 

 3,5   Досягнення закладу освіти: 

4.1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг 

виконання поставлених цілей і завдань 

  У закладі освіти розроблена стратегія розвитку закладу освіти, яка розроблена за кожним 

із напрямків освітньої діяльності на 5 років (2021-2026 роки), затверджена педагогічною радою 

та подана на затвердження до засновника. У стратегії розвитку закладу освіти визначені місія, 

мета та завдання діяльності школи на кожен рік.  

Забезпечено дотримання принципу колегіальності при прийнятті ключових питань щодо 

управлінських рішень закладу. Як свідчать результати опитування вчителів, до процесу 

створення стратегії розвитку закладу освіти були залучені - 58  % педагогічних працівників. 

  У Вижницькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Юрія Федьковича здійснюється річне планування 

роботи, яке містить аналіз роботи закладу за попередній навчальний рік, враховує освітню 

програму та розробляється  в співпраці керівництва закладу освіти  та педагогічних працівників. 

За потреби до нього впродовж року вносяться необхідні зміни. Стан його виконання 

аналізується у щорічному звіті директора, обговорюється на засіданнях педагогічної ради школи 

за підсумками семестру та навчального року. На нарадах при директорові здійснюється 

конструктивний аналіз роботи ЗЗСО, визначаються проблеми, даються чіткі адресні доручення, 



встановлюються терміни ïx виконання, аналізується ефективність прийнятих управлінських 

рішень з питань виконання плану роботи закладу. 

 Річний план розробляється у співпраці керівництва закладу освіти, більшої частини 

педагогічних працівників (62%), представники учнівського самоврядування долучаються до 

його розроблення в частині планування виховної роботи, переважно ініціюють проведення 

різноманітних спортивних змагань, екологічних та культурно-просвітницьких акцій. 

 Діяльність педагогічної ради спрямовується на реалізацію річного плану та стратегії 

розвитку закладу. Планом засідань педагогічної ради на 2020/2021 навчальний рік передбачено 

розгляд питань щодо професійного розвитку педагогів, роботи з обдарованими учнями, шляхи 

підвищення якості інклюзивного навчання, реалізації антибулінгової політики закладу освіти, 

використання можливостей створеного середовища для забезпечення якісного освітнього 

процесу.  Під час опитування 100% педагогів відзначили, що педагогічна рада закладу освіти 

функціонує системно й ефективно, на ній розглядаються важливі питання діяльності закладу, 

рішення приймаються колегіально i демократично. 

 У закладі освіти розроблено, затверджено та оприлюднено на інформаційному сайті 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Педагогічні працівники, а саме 

65% учасників, брали участь в процедурі внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

закладу. 

З 2020-2021 н.р. в закладі започаткували  щорічне самооцінювання за окремими освітніми 

напрямами освіти. Учасники освітнього процесу залучаються до самооцінювання якості 

освітньої діяльності через анкетування. Отримані  результати враховуються при плануванні 

роботи закладу освіти на навчальний рік.  

Керівник закладу освіти вживає заходів щодо створення належної матеріально-технічної 

та навчально-методичної бази установи, звертається з відповідними клопотаннями до 

засновника.  

Проте за останні два роки  у заклад закуплено вісім сучасних дошок, три меблеві стінки 

для кабінетів початкових класів НУШ, чотири плазмових телевізори, два мультиборди,  

обладнано класні кімнати початкових класів згідно з вимогами НУШ, в інклюзиінві класи 

придбано 4 проектори, придбано електричну плиту та встановлено нову витяжку на харчоблоці, 

встановлено громовідвід, здійснено капітальний ремонт двох вбиралень, забезпечено два 

пожежних щити відповідної комплектації та 35 вогнегасників, за спонсорські кошти придбано 

16 вогнегасників та 9 аптечок.    

У 2020-2021 році директором закладу подано до засновника клопотання щодо 

капітального ремонту харчоблоку їдальні та придбання сучасної техніки у харчоблок їдальні 

(холодильне обладнання, марміти); заміна частини даху над спортивним залом, де несуча стіна 

перебуває у аварійному стані; створення волейбольної площадки.  



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

Керівництво закладу освіти сприяє формуванню відносин довіри, прозорості та 

дотримання етичних норм. Більшість -  60% педагогічних працівників задоволені,  40% в цілому, 

загальним психологічним кліматом закладу. 78% педагогічних працівників задоволені освітнім 

середовищем та умовами праці.  Учням подобається перебувати в закладі освіти (95.5% – дуже, 

4.5% – не подобається ).  

Більшість батьків зазначає, що зі сторони керівництва закладу немає упередженого 

ставлення до учнів. Як зазначають батьки - 60,4 % - діти охоче йдуть до школи ; 37,5 % - батьків 

вказали, що діти йдуть до школи із піднесеним настроєм;  88% опитаних батьків вважають, що 

керівництво закладу відкрите для спілкування.  

Керівництво закладу освіти доступне для спілкування з учасниками освітнього процесу, 

так вжають 81% учнів. Усі звернення учасників освітнього процесу розглядаються вчасно та 

вживаються відповідні заходи реагування. Переважна більшість педагогічних працівників (75%) 

відповіли, що керівництво відкрите для спілкування та досягти взаєморозуміння, вони 

залучаються до прийняття важливих управлінських рішень. Керівництво та педагогічні 

працівники на 90% співпрацюють, що забезпечує зворотний зв’язок щодо їхньої праці. При 

розв'язанні конфліктів на допомогу класного керівника розраховують 97% батьків, на допомогу 

директора – 3%.  

  Заклад освіти має власний інформаційний сайт, сторінку в мережі Facebook, де 

розміщено повну та актуальну інформацію, забезпечено змістовне наповнення та регулярне 

оновлення інформаційних ресурсів у коридорах розміщено багато інформаційних стендів. Під 

час опитування 87,5% батьків зазначили, що інформацію про діяльність закладу отримують від 

класного керівника, із сайту школи 12,5%.  

 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Директор закладу при формуванні штату дотримується Типових штатних нормативів 

загальноосвітніх навчальних закладів та освітньої програми. Вакансії відсутні. Інформація про 

вакансії висвітлюються на сайті закладу. Педагогічні працівники працюють за фахом. Уже два 

роки поспіль педагоги є переможцями на обласному етапі «Учитель року», так у 2020 році ІІІ 

місце номінація історія, у 2021 році - ІІ місце у номінації українська мова та література. 

Керівництвом закладу застосовуються заходи морального заохочення до педагогічних 

працівників, які щороку отримують матеріальну винагороду. Мотивацією для педагогів є 

позачергова атестація для підвищення тарифікаційного розряду та встановлення педагогічного 

звання. Заходи нематеріального заохочення, які мають високу мотивацію і практикуються у 

школі – подяки за сумлінну працю, грамоти, відзнаки. 

У закладі освіти створено умови для постійного професійного розвитку – підвищення 



кваліфікації, чергової та позачергової атестації та сертифікації педагогічних працівників. Про це 

засвідчили всі 100% педагогів, які взяли участь в опитуванні. У закладі освіти розроблений, 

затверджений та оприлюднений план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Керівництво закладу щорічно подає пропозиції засновнику щодо обсягу коштів для підвищення 

кваліфікації.  

Підвищення кваліфікації вчителів, чергова атестація відбувається відповідно до річного 

плану роботи та стратегії розвитку школи. Педагоги самі обриють формат підвищення 

кваліфікації: ІППЧО, курси ЧНУ, онлайн-курси, вебінари тощо. Щорічно по школі видаються 

накази щодо методичної роботи та її підсумків. У школі створено ряд методичних структур та 

проводяться заходи, які сприяють підвищенню фахової майстерності педагогів: методична рада, 

методичні об’єднання, наставництво. 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття 

управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, 

взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

Майже всі учасники освітнього процесу (96% опитаних учнів, 81% батьків, 85% педагогів) 

вважають, що їхні права в закладі освіти не порушуються. У закладі розроблено, затверджено та 

оприлюднено правила поведінки для учнів. За результатами опитування, керівництво під час 

прийняття управлінських рішень враховує думку батьків (91% опитаних), педагогічних 

працівників (96%), здобувачів освіти (52%).  

Керівництво закладу освіти забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю закладу освіти, взаємодіє з місцевою громадою, що сприяє 

розвитку школи. Переважна більшість учасників освітнього процесу вважають, що їхні 

пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень. Керівництво підтримує 

ініціативу педагогічних працівників щодо розвитку закладу і місцевої громади 90%. 

Режим роботи закладу освіти враховує потреби учасників освітнього процесу. Розклад 

навчальних занять сформований відповідно до освітньої програми та відповідає санітарно-

гігієнічним нормам. 90% опитаних учнів відповіли, що розклад задовольняє їхні запити. 

Реалізується індивідуальна освітня траєкторія здобувачів освіти за заявами батьків. Зокрема, 

організація індивідуального навчання (сімейна форма) організовано для 4 учнів, для двох учнів 

екстернатне навчання. Результати опитування показали, що 94,1% батьків задоволені освітнім 

процесом у школі, а 88% батьків відповіли, що педагоги закладу забезпечують зворотній зв'язок 

із ними. 

У закладі освіти розроблено Положення про академічну доброчесність, що є складовою 

частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти, здійснюються заходи з його 

реалізації. Створено комісію з питань дотримання академічної доброчесності, куди входять 

представники Ради школи, учнівського самоврядування та педагогічного колективу. Переважна 



більшість здобувачів освіти (83,6%) поінформовані про необхідність дотримання академічної 

доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів її порушень. У кожному класі 

проведено цикл бесід і занять. Під час анкетування 50% педагогічних працівників зазначили, що 

проводять бесіди щодо дотримання академічної доброчесності, 40% на уроках дають такі 

завдання, які унеможливлюють списування, 5% використовують методичні розробки для 

формування основ академічної доброчесності.   

  Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу 

негативного ставлення до корупції, забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, 

щодо негативного ставлення до корупції, видано відповідний наказ «Про дотримання чинного 

законодавства щодо благодійних внесків». Даний наказ доведено до працівників закладу та 

оприлюднено на сайті школи. 

    Потреби у вдосконаленні управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти: 

- Існує потреба у вдосконаленні структури та змісту річного планування роботи закладу 

освіти з урахуванням ycix стратегічних цілей розвитку школи. 

- Вироблення чітких критеріїв та показників якості освітнього та управлінських процесів. 

Рівні оцінювання за вимогами: 

4.1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг 

виконання поставлених цілей i завдань — 3,6 В. 

4.2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм —  2,7 Д. 

4.3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного 

розвитку педагогічних працівників —  3,8.В. 

4.4.Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських 

рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу 

освіти з місцевою громадою — 3,6 В. 

4.5.Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності – 3,8 В. 

 

 


