
Звіт директора ОЗ“ Засульський ліцей” про  діяльність закладу освіти протягом 

2019/ 2020  навчального року 

 

 

Шановні учасники освітнього процесу! 

 2019/ 2020 був незвичайним навчальним роком. Через глобальні виклики спричинені 

коронавірусом довелося кардинально змінювати освітній процес у березні-травні 2020 року. 

Дистанційне навчання протягом майже трьох місяців стало серйозним випробуванням для 

всіх учасників освітнього процесу нашого освітнього закладу.  

Але педагогічний колектив ліцею впорався із викликом.  І на думку більшості учнів і 

батьків дистанційні заняття були ефективними. Хоча і мало місце недоліки які необхідно 

врахувати і досконалити дану форму роботи. Але всі переконані, що ніщо не може поки що 

замінити безпосереднє спілкування учасників освітнього процесу. 

Протягом звітного періоду я, як директор ліцею керувався Конституцією України, 

законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, Положеннями про 

загальноосвітній навчальний заклад, Статутом ліцею, посадовими обов'язками та чинними 

нормативно-правовими документами в галузі освіти. 

 Протягом 2019-2020 навчального року  робота педколективу була  спрямована на 

реалізацію “Програми розвитку школи - шлях розбудови освітнього середовища на 2018-

2023 роки на засадах нової української школи” річного плану на 2019-2020 навчальний рік. 

Система освітньої діяльності ліцею є динамічною, тому тільки постійний моніторинг 

може забезпечити її вдосконалення. 

 На виконання законів України “ Про освіту”, “ Про повну загальну середню освіту” 

розроблено і введено в дію “Положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти ОЗ “Засульський ліцей” та “ Положення  про академічну 

доброчесність учасників освітнього процесу”. 

 Відповідно до даних документів  в кінці 2019/2020  було проведено самомоніторинг  

діяльності школи за чотирма напрямками внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

та якості освіти закладу: освітнє середовище, система оцінювання здобувачів освіти, 

педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти, управлінські процеси. 

  Критерій 1.1.1. Територія і приміщення закладу освіти є  безпечними та 

комфортними для навчання та праці.  Більшість території  огороджена бетонними плитами, 

воротами.  В приміщенні і на території ведеться відеоспостереження. 

 Облаштування спортивних та ігрових майданчиків  є безпечними для дітей.  

Територія закладу достатнього озеленена. Облаштування приміщень не створює загрози 

травмуванню  учнів та працівників. Режим прибирання забезпечує чистоту та охайність 

місць спільного користування, коридорів та навчальних приміщень, спортивних залів.  

Дотримується режим провітрювання приміщень.  В ліцеї діє 7 внутрішніх туалетів для учнів  

і вчителів.  Вони облаштовані майже усім необхідним  (відокремлені кабінки з дверима, вода, 

мило). 

Приміщення для харчуванням  та приміщення для приготування їжі відповідають 

санітарним нормам. 

  В закладі дотримується температурний режим і рівень освітлення. 

 До 1 вересня  відбудеться реконструкція питної зони, де буде встановлено два 

фонтанчики.  

 У закладі постійно проводиться робота з учнями щодо дотримання гігієнічних вимог. 



 Безперечно, для комфортного перебування у закладі важливий дизайн середовища, 

якість якого має безпосередній вплив на мотивацію до навчання.   За  останні декілька років 

кардинально змінився дизайн 1-4  класів згідно критеріїв НУШ, реконструйовано 

лінгафонний кабінет,  бібліотеку. В 2020 році  зміни відбудуться в двох кабінетах 

інформатики, математики, біології, хімії, гардеробі. 

 Критерій 1.1.2. Заклад освіти  забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з 

відповідним обладнанням, які необхідні  для реалізації освітні програми.  Кабінети  

початкової школи укомплектовані наочно-дидактичним матеріалом  відповідно до Типового 

переліку  засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи    

(Наказ МОН України від 07.02 2020 р.№ 143).  

Навчальні кабінети фізики, хімії, біології, англійської мови, спортивні зали 

облаштовані  з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог та вимог охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

 Потребує зміцнення  матеріальна база майстерні по металу і дереву та кабінету 

обслуговуючої праці. 

 Критерії 1.1.3. Однією з умов безпечного освітнього середовища – знання та 

дотримання учнями й працівниками закладу вимог пожежної безпеки 

У ОЗ «Засульський ліцей» створені всі  умови для належного рівня пожежної безпеки 

та дотримання вимог щодо охорони праці.  У закладі діє пожежно-технічна комісія, яка 

створена наказом від 06.09.2019 за №226 «Про затвердження складу пожежно-технічної 

комісії та порядку її роботи» 

Заклад повністю забезпечений первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники 

25шт.). Розроблено проектну документацію на обладнання приміщення школи системою 

пожежної сигналізації. Всі евакуаційні шляхи утримуються  в належному стані. 

Електрообладнання , яке використовується під час освітнього процесу занулене і заземлене 

на, що є відповідні акти.   

Учасники освітнього процесу  ознайомлені із правилами пожежної безпеки. Всі 

заходи  з пожежної безпеки проводилися з урахуванням вікових особливостей учнів. 

Розроблені та затверджені Заходи щодо профілактики пожежної безпеки у ліцеї 

(Додаток 2 до наказу ОЗ «Засульський ліцей» від  02.09.2019 № 193 

З метою поліпшення пожежно-профілактичної роботи і відпрацювання порядку 

евакуації з приміщення школи у грудні  була проведена навчальна евакуація учнів та 

працівників школи  

Друга тренувальна евакуація відбулася у січні за участі Лубенського районного 

відділу ГУ ДСНС в Полтавській області. Також у січні навчання з пожежної безпеки  для 

працівників школи провів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій  Устименко 

Микола Миколайович. Всі учасники освітнього процесу  проходять  інструктажі з пожежної 

безпеки безпеки з обов’язковою фіксацією у відповідних журналах.  

Велика увага приділяється  організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

Новоприбулі працівники отримали посадові інструкції та пройшли навчання з 

охорони праці.  

Перед початком навчального року комісією обстежено стан підготовки кабінетів 

біології, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, спортивних залів до занять, 

складено відповідні акти-дозволи. Всі класні кімнати відповідають нормам з охорони та 



безпеки праці, вимогам виробничої санітарії та віковим особливостям учнів. Наявні 

інструкції з безпеки життєдіяльності, оформлені відповідно до вимог нормативних актів. 

 Виданий наказ  від 02.09.2019  № 195 «Про  організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності у 2019/2020 навчальному році»  

В освітньому закладі розроблений та  затверджений План заходів на навчальний рік 

щодо запобігання дитячому травматизму.   

 В рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!» у вересні було проведено ряд заходів. 

Але приміщення школи потребує облаштування системою пожежної сигналізації. 

Критерії 1.1.4.  Протягом навчального року класні керівники проводили бесіди з 

попередження транспортного травматизму, санітарії та гігієни, пожежної безпеки , безпеки 

життєдіяльності відповідно до планів виховної роботи. З метою попередження нещасних 

випадків проводилися інструктажі з правил безпечної поведінки під час канікул, екскурсій, 

відвідування дитячих розважальних центрів. 

За період навчального року із здобувачами освіти  сталося нещасних випадків 

невиробничого характеру  (вдома) – 5, травм під час освітнього процесу -1. Працівників 

травмовано вдома -1.  

Всі випадки зафіксовано  та складено акти відповідно до Положення про порядок 

розслідування нещасних випадків невиробничого характеру та  Положення про порядок 

розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього 

процесу.  Проведені заходи по усуненню причин травмування. 

Переглянуто та доопрацьовано  інструкції з охорони праці. 

Результати анкетування  учнів з питань охорони праці : 

  

 
Результати анкетування вчителів: 



 
 

 
Пропозиції: 

1. Створити  тематичну сторінки на сайті опорного закладу: 

- Цивільний захист 

- Безпека життєдіяльності 

2. Обладнати освітній заклад  протипожежним оповіщення та сигналізацією. 

3. Проводити   навчання з охорони праці з працівниками закладу з питань  

надання домедичної допомоги та  реагування на випадки травмування або погіршення 

самопочуття дітей під час освітнього процесу. 

Критерій 1.1.5. У закладі освіти створено умови для здорового харчування здобувачів 

освіти та працівників 

На виконання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР,  наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590, зареєстрованого в  Мін'юсті 

України 9 жовтня 2012 р. за № 1704/22016 «Вимоги щодо розробки, впровадження та 

застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління 

безпечністю харчових продуктів (НАССР)», з метою забезпечення функціонування системи 

управління безпечністю харчових продуктів шляхом впровадження принципів НАССР 

відповідно до Стандарту Codex Alimentarius CAC / RCP 1-1969 General Principles of  Food 

Hygiene  (Загальні принципи харчової гігієни), в ОЗ «Засульський ліцей» наказом від 30.08 

2019 за  № 185 "Про призначення групи НАССР та складу внутрішніх аудиторів»   була 

призначена група НАССР. 

 Нею були розроблені відповідні документи, план НАССР, створені горизонтальні 

блок-схеми технологічного процесу, здійснено проведення аналізу ризиків,  визначення 



критичних контрольних точок та введення системи контролю за ККТ, розроблення методів 

документування всіх процедур і ведення записів, пов’язаних із застосуванням принципів 

НАССР. 

На виконання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР та на підставі впровадження 

принципів НАССР, первинної валідації та верифікації системи НАССР    наказом від 23. 

09.2019  «Про впровадження системи НАССР»  № 251 було впроваджено систему НАССР 

відповідно до Стандарту Codex Alimentarius: CAC / RCP 1-1969 General Principles of Food 

Hygiene (Загальні принципи харчової гігієни)  з 23.09.2019. Даним наказом було затверджено 

опис системи НАССР та документи внутрішнього походження. 

Система НАССР розповсюджується на технологічні процеси громадського 

харчування їдальні на 180 посадкових місць, призначеної для харчування школярів, яка 

обслуговується власною кухнею із приміщеннями для приготування їжі зі свіжих продуктів 

та обладнана підсобними приміщеннями для зберігання продуктів, сировини та приміщень 

для персоналу.  

 Згідно програми періодичної валідації було здійснено   2 перевірки системи НАССР 

(Протокол від 26.09.2019, протокол від 20.12.2019).  

Перевірка показала, що план НАССР впроваджено, параметри технологічних процесів 

за технологічними картами не порушуються, блок-схеми відповідають класифікації страв за 

меню, меню не змінювалося, було здійснено тренувальне вилучення небезпечного продукту, 

для працівників кухні проводяться інструктажі з санмінімуму.  

 Силами працівників кухні були виправлені певні невідповідності стосовно виконання 

персоналом вимог системи НАССР.  

Але  через брак коштів : 

1. Прання спецодягу відбувається вдома. 

2. Відсутній парогенератор.  

3. Не придбано штиковий термометр для вимірювання температури всередині 

продукту. 

4. Відсутній холодильник для зберігання яєць. 

За результатами анкетування учнів щодо якості харчування на наступні питання 

з’ясовано наступне: 

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

Так, смачна і корисна  – 31%     

Да – 35% 

Як правило, їжа смачна і корисна – 14,6% 

Несмачна – 12,2%. 

Критерій 1.1.6. Освітній заклад підключено до мережі Інтернет. В окремих класах та 

кабінетах закладу працює Wi-Fi, та локальна мережа. Ресурси Інтернет широко 

використовується в освітньому процесі як учнями так і вчителями за результатами 

анкетування  99% батьків і учнів та 100% вчителів систематично використовують мережу 

Інтернет в своїй діяльності. Саме тому в закладі велика увага приділяється безпеці дітей в 

Інтернеті. Як показують результати анкетування учнів та їх батьків то в ліцеї ведеться 

роз’яснювальна робота по використанню контенту при підготовці до навчальних занять 

учнями.  

83% вчителів ознайомлені з правилами поводження дітей в Інтернеті, майже 78% 

нагадують учням про ці правила, коли задають домашні завдання 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

81% опитаних батьків стверджують, що заклад інформує їх про правила використання 

контенту мережі Інтерне дітьми, 58% встановили вдома засоби батьківського контролю на 

дитячих гаджетах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проте, за результатами опитування, вчителям, класним керівникам потрібно 

проводити більше кількість тренінгів, класних годин, квестів присвячені роз’яснювальній 

роботі по безпечному поводженні  в мережі Інтернет так як 4% учнів дали відповідь, що їм 

невідомі ці правила, а 21% опитуваних стверджують, що заходи присвячені цьому питанню в 

закладі взагалі не проводяться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителям-предметникам також варто більше уваги приділяти інформуванню учнів 

про веб-ресурси, які учні можуть використовувати під час виконання домашніх завдань, 

підготовці випереджувальних завдань, тощо, так як лише 25% вчителів дають учням перелік 

посилань, а здебільшого учні самостійно здійснюють пошук інформації, що підвищує 

ймовірність потрапляння учнів на сайти з небажаним змістом.  

Під час навчальних занять учні використовують мережу Інтернет лише під наглядом 

вчителів, проте як показала перевірка програмного забезпечення засоби фільтрації, які 

встановлені на комп’ютерах не можуть повною мірою блокувати спливаючі рекламні вікна 

та захистити учнів від несумісного з освітнім процесом контенту. 

Пропозиції:   

Необхідно поновити інформацію на сайті ліцею про правила поводження дітей в 

Інтернеті 



Спланувати з вчителями інформатики, психологами, класними керівниками ряд 

заходів по безпеці дітей в Інтернеті. 

Адміністрації ліцею встановити в закладі ліцензійні антивірусні програми, програми-

фільтри, які забезпечать повною мірою захист учнів від небажаного контенту. 

Головам методичних об’єднань включити в планування питання щодо обговорення 

офіційних ресурсів Інтернету, які можна безпечно використовувати в освітньому процесі. 

Критерій 1.1.7.   Із метою створення сприятливих умов для переходу учнів 1, 5, 10 

класів  до  навчання  в нових  умовах  в ліцеї об’єднано зусилля психологічної служби, 

педагогічних працівників, батьківської громадськості. Проводилося діагностування  

школярів, спостереження  під час  уроків,  заняття  з психологом, консультування батьків.  

Дієвим методом адаптації, що дає позитивні результати, є співпраця педагогічних 

працівників, відвідування занять  у  закладі дошкільної освіти  вчителями початкової школи 

та психологічною службою ліцею, взаємовідвідування уроків вчителями  початкової  та 

старшої  школи.   

Питання адаптації шестирічних школярів до навчання у школі обговорювалося на 

засіданні малої педради 14.11.2019 (протокол №2).  Стан  адаптації  учнів 5,11 класів  

розлядали на психолого-педагогічних семінарах у січні 2020 року,  питання проблеми 

особистісного розвитку  учнів 5-х класів було винесено на засідання педагогічної ради №3 30 

січня 2020року.   

За результатами анкетування батьків, у 62.4% учнів не виникало проблем з адаптацією 

в закладі освіти, але в 29% такі проблеми іноді траплялися, тому питання адаптації  має бути 

постійно в полі зору адміністрації закладу, педагогічного колективу, соціально-

психологічної служби. 

 
 

     Для надання методичної допомоги  молодому педагогу Кірпічовій Т.В. проведено 

індивідуальне консультування заступником директора Назаренко А.А., відвідано та 

обговорено заняття вчителя, залучено Тамілу Вікторівну до гурткової роботи в школі  та 

роботи в методичному об’єднанні.  

- Із  метою   систематизації  заходів із   адаптації учасників освітнього процесу  

розробити та затвердити на засіданні педагогічної ради  програму адаптації  до освітнього 

середовища учнів та новоприбулих педагогів. 

- Керуватися розробленою програмою під час проведення заходів із адаптації 

учасників освітнього процесу. 



Критерій 1.2.1. Протягом  2019-2020 навчального року   в закладі освіти здійснювався 

комплекс заходів із запобігання, профілактики та попередження булінгу, який складає 

антибулінгову політику.  

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року № 2657-VІІІ, 

відповідно до листа Міністерства освіти і науки  України від 29.01.2019 «Рекомендації для 

закладів освіти щодо застосування норм Закону України  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року № 

2657-VІІІ»,  листа  Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі 

питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища», з метою 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти було видано  наступні накази: 

 наказ № 97 від 31.08.2020 р.«Про створення безпечного освітнього середовища 

у 2020-2021 навчальному році» 

 наказ № 56 від 02.03.2020 р. «Про затвердження Положення про порядок 

розгляду випадків булінгу» 

Такий важливий аспект освітньої діяльності, як запобігання будь-яким формам 

дискримінації і булінгу (цькування) в закладі, потребує чіткого планування та дій. Саме 

тому, для класних керівників 1-11 класів адміністрацією закладу було проведено засідання 

методичного об’єднання на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо 

попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу». Класними керівниками 

були проведені години спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших!» (1-4 кл.), 

«Толерантна людина. Яка вона?» (5-7 кл.), «Стережись! Бо що посієш, те й пожнеш», «Про 

стосунки в учнівському середовищі» (8-11 кл.).  

Працівниками психологічної служби закладу систематично проводиться вивчення 

законодавчих документів, практик протидії булінгу (цькуванню), а також пройдено онлайн-

курс" Протидія та попередження булінгу в закладах освіти", який є рекомендований 

Міністерством освіти і науки України та який дає можливість навчитися розпізнавати 

ситуації булінгу (цькування),вчасно і правильно реагувати на його прояви в освітньому 

середовищі. 

На офіційному сайті закладу адміністрацією закладу створено сторінку 

«Антибулінгова політика», де чітко і доступною мовою прописаний порядок звернення щодо 

булінгу чи інших видів насильства та алгоритм дій для педагогів, інших працівників закладу 

та адміністрації у випадку виявлення фактів булінгу (цькування). 

Відповідно до  рекомендацій Міністерства освіти і науки для закладів освіти щодо 

застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)»від 18 грудня 2019 р. № 2657-VІІІ, на 

інформаційному стенді розміщено номери телефону гарячої телефонної лінії протидії 

булінгу – 116000. 

Крім того, варто зазначити, що на сайті закладу освіти оприлюднено: 

-   правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; 

-  план заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання тапротидію булінгу (цькуванню) 

на 2019-2020 навчальний рік; 

-  процедура подання учасниками освітнього процесу заяв провипадки булінгу (цькування) в 

закладі освіти (форма заяви, примірний зміст,терміни та процедуру розгляду відповідно до 

законодавства тощо); 



- порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) взакладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування). 

- телефони довіри. 

На педагогічній раді для всіх працівників закладу освіти адміністрацією закладу 

проведено інструктажі щодо алгоритму дій у разі виявлення випадку булінгу (цькування). 

Антибулінгова політика – це  співпраця з Лубенським відділом поліції. Так, 

інспектором з ювенальної превенції було проведено з учнями школи години відвертого 

спілкування «Стоп булінг!». 

Створення безпечного освітнього середовища це, в тому числі, постійне 

спостереження за поведінкою учнів під час перерв, яке систематично забезпечують 

педагогічні працівники закладу. 

У червні 2020 року у ліцеї було проведено анонімне анкетуваннясеред учнів, батьків 

та педагогічних працівників,  метоюякого було виявлення основних чинників, що негативно 

впливають на психологічний комфорт дітей та безпеку у закладі. 

За результатами анкетувань 93% учнів отримують інформацію про те, що таке булінг 

та інші форми насильства в школі (від класного керівника, психолога, вчителів). Крім того, 

96% учнів почуваютьсяу безпеціперебуваючи в ліцеї. 

 
Як показують результати опитування переважна більшість учнів не відчуває в закладі 

булінгу/цькування (77%), але все ж щодо 19% учнів були поодинокі випадки агресії або 

кепкування. 

 
Без залучення батьків або їх законних представників до побудови антибулінгової 

політики школи неможливо забезпечити її цілісність і послідовність. Саме тому, у нашому 

закладі проводяться інформаційні заходи для батьків щодо пропусків занять, профілактики 

насильства у дитячому колективі. 

Варто зазначити, що майже 95% батьків завжди вдається поспілкуватися з 

керівництвом закладу освіти у разі виникнення конфліктних ситуацій і досягти 

взаєморозуміння. 

 



 

 

 

 

 

 

На думку батьків, майже 72% дітей ідуть до школи з бажанням, але  майже 11% учнів,  

не завжди бажають відвідувати школу через взаємини з однокласниками. Саме тому, велика 

увага в закладі має приділятися психологічному комфорту та безпеці дітей. 

 

 

 

 

 

Опитування щодо питання протидії булінгу проводилося також з педагогічними 

працівниками. Відповідно до отриманих результатів опитування, педагоги ліцею чітко 

розуміють свою роль у запобіганні проявам дискримінації в закладі освіти, яка 

відображається у невідкладному реагуванні на зазначені випадки та систематичному 

проведенні роз'яснювальної роботи. 

Крім того, на думку майже 88% вчителів, у закладі освіти проводиться навчання, 

просвітницька робота за участі відповідних служб та органів для учасників освітнього 

процесу з метою виявлення ознак булінгу (цькування) та запобігання його прояву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерій 1.2.2. До вироблення правил поведінки були залучені  всі учасники 

освітнього процесу, дотримуючись принципу взаємоповаги та мотивації позитивної 

поведінки. Оголошення було розміщене на сайті закладу. Робота тривала один  місяць. Після 

засідання творчої групи та детального обговорення, правила поведінки були затверджені 

рішенням педагогічної  ради (протокол №  1 від  28.08.2020р.) та розміщені на сайті закладу.  

Класним колективам рекомендовано на початку вересня 2020 року ознайомитися із 

правилами поведінки для учнів освітнього закладу  та  



розробити правила поведінки для кожного класу до кінця місяця. Дані правила 

доцільно розмістити у класному куточку. З метою відстеження динаміки порушень правил 

поведінки учнями у листопаді-грудні необхідно провести спостереження і в разі потреби 

внести зміни у певні правила. 

Критерій 1.2.3. У 2019-2020 навчальному році питання обізнаності педагогічних 

працівників щодо протидії насильству і булінгу у ліцеї  було під постійним контролем.  

Зокрема, на нараді при директору, засіданні методичного об’єднання класних керівників 

було детально роз’яснено про порядок реагування на випадок булінгу (цькування), алгоритм 

дій вчителів, класних керівників у разі виявлення ознак чи фактів насильства та булінгу. 

Окрема увага приділялася також алгоритму дій батьків постраждалої дитини у разі 

виявлення ознак чи фактів насильства та булінгу та алгоритму дій дитини, яка постраждала 

від насильства чи булінгу. Працівниками психологічної служби було розроблено пам’ятку 

«Як уникнути булінгу?» та надана інформація про телефони довіри. Дана інформація 

знаходиться у класних куточках. Класні керівники систематично нагадують  учням на 

годинах спілкування про недопущення фактів булінгу та насильства, використовують  

корисні посилання щодо організації у закладі освіти системної роботи із запобігання булінгу 

та домашньому насильству (лист № 03.02-12/2744 від 20.11.2019 «Щодо організації у 

закладах освіти системної роботи із запобігання булінгу та домашньому насильству»).  

Дане питання розглядалося  на засіданні педагогічної ради (протокол № 04   від 02.03. 

2020 року). 

В ліцеї розроблений  Плану заходів із запобігання булінгу та дискримінації, в який 

щороку вносяться корективи відповідно до наявних проблемних питань. 

Працівниками психологічної служби ліцею щорічно проводиться ряд заходів, які 

направлені на запобігання, виявлення та реагування на випадки булінгу, а саме: створено 

розділ про профілактику булінгу (цькування) і розміщено нормативні документи на сайті 

закладу, розроблено та надано методичні рекомендації для педагогів з розпізнавання ознак 

насильства щодо дітей, оформлено тематичний стенд в кабінеті соціально-психологічної 

служби,створено план заходів, спрямованих на запобігання протидії булінгу в закладі освіти, 

здійснювалося консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з 

проблемних ситуацій. 

У 2019-2020 навчальному році звернень щодо випадків булінгу до адміністрації 

закладу не надходило. 

Соціальний педагог опорного закладу щомісячно  здійснює контроль відвідання 

занять учнями закладу. Крім того, узагальнює зведені дані. Адміністрацією закладу 

проводиться систематичний  аналіз причин пропусків занять учнями , а в разі потреби 

проводяться бесіди з батьками. З учнями, які мають пропуски більше 10 днів без поважної 

причини, працює Служба у справах дітей Засульської ОТГ. 

Аналіз чинників, які можуть провокувати прояви булінгу (цькування) у ліцеї 

передбачає ряд заходів на новий 2020-2021 навчальний рік, які є складовою антибулінгової 

політики, зокрема: 

 розробити рекомендації педагогічним  працівникам закладу освіти  щодо 

доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів, які направлені на 

протидію булінгу; 

 проведення працівниками психологічної служби інтерактивних занять, 

тренінгів для учнів, батьків та педагогів. 



 здійснення класними керівниками інформаційно-просвітницької роботи серед 

учнів  щодо форм, причин і наслідків булінгу (цькування), заходів у сфері запобігання та 

протидії булінгу (цькування), формування нетерпимого ставлення учнів до насильницької 

моделі поведінки у міжособистісних стосунках. 

інтерактивних занять, тренінгів для учнів, батьків та педагогів. 

 продовжувати залучати інспектора з ювенальної превенції задля проведення 

інформаційно-просвітницьких бесід щодо даної теми; 

Критерій 1.3.1.  У закладі освіти  створена  ресурсна  кімната, яка призначена для 

психологічного  розвантаження, проведення індивідуальних  психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами. Кімната умовно 

поділена на зони: навчальну, ігрову, куточок сенсорної розрядки. 

Вона забезпечена необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними 

посібниками та допоміжними засобами навчання відповідно до потреб здобувачів освіти.   

Для роботи з дітьми з ООП було придбано: ноутбук, принтер, ламінатор, магнітний 

еліптичний тренажер, бігова доріжка, стіл для малювання піском, сухий басейн, мольберт, 

пуфи «Комфорт» (2), гімнастичні мати (5),  дидактичні матеріали (логопедичні таблиці, 

картки, набори для рахунку, математичні карти, дошка для множення, пазли-килим,  

настільні  ігри, сортер та інші ), спортивне обладнання, меблі. 

 Але в зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами, 

формами роботи з ними, зміцнення матеріальної бази, площа ресурсної кімнати потребує 

розширення.  

Критерії 1.3.2. - 1.3.3. На підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 № 244-VI, 

постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження порядку 

організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладів», постанови 

Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» (зі змінами від 15.11.2017 №863, від 

21.02.2018 №88), постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 129 «Деякі питання 

використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році», листа МОН України від 

26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019-

2020 н. р.»  та наказів по ОЗ «Засульський ліцей» від 30.08.2019 № 183 «Про затвердження 

Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами», від 30.08.2019 № 184 «Про створення класів з інклюзивною формою навчання та 

організацію в них навчально-виховного процесу в 2019/2020 н. р.», від 02.09.2019 № 186 

«Про створення команди психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП», інших 

нормативних документів, відповідно до річного плану роботи опорного закладу на 2019/2020 

навчальний рік та  з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на 

освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, вивчення стану 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти при організації навчання за інклюзивною 

формою навчання протягом червня 2020 року були підведені підсумки    роботи щодо 

організації  інклюзивного навчання учнів в 2019/2020 навчальному році. 

Інклюзивна освіта в ОЗ «Засульський ліцей» діє з листопада 2016 року. 



В 2019/2020 навчальному році у 6 інклюзивних класах  навчається  7 учнів, що 

складає 1,5 % від загальної кількості учнів закладу. З них у:  1 – Б класі  - 1 учень, у 2-А класі 

– 1 учень, у 2-Б класі – 1 учень, у 3-Б класі – 1 учень, у 4-А класі – 2 учні, у 5-Б класі – 1 

учень .     В умовах інклюзивного навчання  в ОЗ «Засульський ліцей» асистенти вчителя 

працють в кожному класі: Кілочек Т.В. (1-Б клас), Степаненко О.М. (2-А клас), Кожушко 

А.Г. (2-Б клас), Жайворонок О.Г. (3-Б клас), Романенко І.В. (4-А клас), Сіра М.В. (5-Б клас).  

В результаті перевірки було встановлено, що в процесі роботи в класах , де є діти з 

ООП, вчителі використовують такі освітні технології: особистісно орієнтоване навчання, 

формувальне оцінювання, кооперативне навчання. Одним із найперспективніших шляхів 

виховання і навчання учнів з ООП, озброєння їх необхідними вміннями та навичками є 

дидактичні ігри, які широко використовують вчителі.  

 Педагогічні працівники постійно підвищують свій професіоналізм шляхом 

проходження курсової перепідготовки, онлайн-курсів, тренінгів,    намагаються 

орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних проектів, ідей, напрямків.    

Роботу в таких класах здійснює команда фахівців, до складу якої входять практичний 

психолог, логопед,   медичний працівник, асистенти вчителя,  соцпедагог,  педагоги. Одним 

із основних напрямків роботи є створення індивідуальних навчальних планів для кожної 

дитини з особливими потребами та проведення необхідних  корекційно-розвиткових занять.  

Корекційно-розвиткова робота  проводилася відповідними фахівцями ОЗ згідно з додатком 5 

Постанови КМ №129 від 27.02. 2019 (психологом, логопедом, вчителем ЛФК,  вчителями 

початкових класів) відповідно до календарно-тематичного планування.  

На достатньому рівні приділяється увага роботі з батьками учнів, які перебувають на 

інклюзивному  навчанні.   

У вересні та жовтні 2019 року були проведені засідання команди психолого-

педагогічного супроводу дітей з ООП (протоколи засідань №1, №2). Перше засідання 

проходило спільно зі спеціалістами з ІРЦ. 

З 1 вересня 2019 року до 11 березня 2020 року було проведено  473 години 

корекційно-розвиткових занять. Але в зв’язку з недостатнім фінансуванням корекційно-

розвиткові заняття були проведені не в повному обсязі. 

Класні керівники інклюзивних класів залучають дітей з особливими освітніми 

потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням їх інтересів, нахилів, 

здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та 

стану здоров’я.     

Згідно річного плану роботи ОЗ «Засульський ліцей» у  грудні 2019 та в лютому 2020  

року заступником директора з навчально-виховної роботи Федоренко Г.С. здійснювалась 

перевірка роботи  асистента вчителя в 4-А класі Романенко І.В. та асистента вчителя в 2-Б 

класі Кожушко А.Г.. З цією метою було відвідано  уроки, перевірено документацію (зошит 

спостережень за учнем, журнал обліку робочого часу),   оглянуто дидактичні матеріали, які 

використовуються на заняттях з учнями.   

З метою розвитку інклюзивної компетентності педагогічних працівників  в ліцеї в 

2020-2021н.р. необхідно   створити творчу групу вчителів, які працюють  в інклюзивних 

класах . 

Практичному психологу Степаненко О.М., соціальному педагогу Булах Т.Ю. 

проводити заходи, спрямовані на профілактику   дискримінації у шкільному оточенні, 

формуванні дружнього та неупередженого ставлення до дитини з особливими освітніми 

потребами. Класним керівникам інклюзивних класів залучати дітей з особливими освітніми 



потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням їх інтересів, нахилів, 

здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та 

стану здоров’я. 

Критерій 1.3.4. Мета сучасної школи – підготовка дітей до життя. Кожен учень має 

отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення 

означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки. 

Стратегія розвитку школи містить розділ «Наш вибір – здоров’я»,  де розроблені 

заходи для формування і розвитку у всіх суб’єктів освітнього процесу культури здоров’я як 

цілісної категорії та створення в закладі умов, що їх формують. 

Мотивація здорового способу життя, форми та методи його формування, збереження 

та зміцнення в повному обсязі закладено в шкільних програмах з біології, основ здоров’я, 

фізичної культури. 

Із метою створення в опорному закладі мотивуючого середовища до активного і 

зорового способу життя в освітньому процесі включені теми: «Про здорове харчування», 

«Користь фізичної активності та занять спортом»,  «Правила екологічної поведінки». 

 В опорному закладі створено цілісну систему щодо пропаганди здорового способу 

життя  та культури здоров’я. Для обміну досвідом та запровадження різноманітних навичок 

здорового способу життя в ліцеї діє  коворкінг-група  «Здоров’язберігальні технології», 

члени якої збирають інформацію з теми, запроваджують в роботу, пропагують серед 

вчителів. 

Велику увагу  педагоги школи приділяють збереженню і зміцненню фізичного 

здоров’я  дітей у процесі навчання.  

З метою профілактики втомлюваності, створення позитивного відношення у процесі 

навчання на кожному занятті  проводяться фізкультхвилинки, руханки , пальчикова 

гімнастика, гімнастика для очей. Учителі початкових класах створили власноруч тренажери 

зору, кольорові маячки, масажні килимки. 

Педагоги ліцею практикують проведення різноманітних навчальних занять на 

свіжому повітрі та спортивних заходів, зокрема у формі квесту.  

Для рухової активності під час перерв в приміщені ліцею  використовується тенісний 

стіл, у рекреації початкових класів влаштовано майданчик для рухливих ігор за допомогою 

наліпок  на підлогу. На території школи діє 2 майданчики: футбольний, тренажерний.  

В освітньому закладі протягом року діяли спортивні гуртки з  баскетболу, волейболу. 

Налагоджено  тісне партнерське співробітництво з Лубенською районною ДЮСШ «Колос», 

тренери якого ведуть спортивні секції з футболу.  

Учні ліцею беруть участь у змаганнях районної  Гімназіади. Були призерами з 

багатьох видів спорту. 

У варіативну складову навчального плану введено курс хореографії для учнів 1-6 

класів. 

Батьки учнів беруть участь у вирішенні питань фізичної активності дітей, проведенню 

спортивних заходів. 

Педпрацівники спільно з сільською бібліотекою проводять виховні заходи присвячені 

різним подіям соціально-політичного життя. 

Педагогічні працівники залучають дітей до вирішення питань облаштування 

освітнього простору. Творчі групи учнів розробили  власні проєкти  зон відпочинку в 

приміщенні ліцею та хокейної площадки на подвір’ї освітнього закладу і подали на обласний 

конкурс-проєктів участі. 



У ліцеї розпочато роботу з «мінімізації» відходів та сортування сміття. На 2 та 3 

поверхах встановлені контейнери для паперових відходів.  

Співпрацює освітній заклад із фермерським господарством Лубенщини «Діброва», які 

допомагають забезпечити їдальню закладу овочами та фруктами.  

Педагогічним працівникам необхідно  продовжувати працювати над формування в 

дітей та учнівської молоді валеологічного світогляду і ціннісного ставлення до здоров’я 

людини як головної умови самореалізації особистості,проводити фізкультхвилинки для учнів 

середніх класів, запровадити шкільну політику «розумного використання» на власному 

прикладі. Привчати дітей до зменшення використання пластику та поліетилену у щоденному 

житті, бережливого ставлення до витраченої води, електроенергії, привчати сортувати 

сміття. 

Адміністрації закладу потрібно створити ігрові майданчики для учнів початкової 

школи. 

Критерій 1.3.5. Освітня діяльність в освітньому закладі  неможлива без створення 

інформаційного простору, використання інформаційних ресурсів та комунікацій між 

учасниками освітнього процесу. Таким центром в ОЗ «Засульський ліцей» є бібліотека. 

Одним із завдань шкільної бібліотеки в процесі інформатизації  та інтеграції до 

інформаційного простору є формування інформаційної культури особистості учня.  

Всі учні та працівники ліцею є користувачами бібліотеки. За результатами опитування 

33% здобувачів освіти відвідують бібліотеку з метою самопідготовки; 55% відвідують для 

отримання необхідної інформації; 8%  приходять до бібліотеки на зустрічі з письменниками, 

відомими особистостями; 20% отримують лише підручники. 

У червні 2019 року в читальному залі був зроблений капітальний ремонт, придбані 

сучасні меблі. З метою формування в учасників освітнього процесу інформаційної 

компетентності   бібліотека налічує 6 комп’ютерів, які підключені до мережі Iнтернет (Wi-Fi 

та кабельний інтернет). 

 Книжковий фонд поповнився новою літературою. Завдяки меценатству землячки з 

Києва Тетяни Осауленко, учні молодшого та середнього шкільного віку отримали більше ста  

примірників дитячої художньої літератури. Оксана Анатоліївна провела озеленення 

читального залу та коридору,  слідкує за дизайном і оформленням бібліотеки. 

З метою популяризації літератури регулярно оформляються тематичні книжкові 

виставки, проводиться презентація нових книжкових надходжень до бібліотеки, проходять 

конкурси-огляди. 

Завідуюча бібліотекою  налагодила тісну співпрацю з педагогічним колективом 

освітнього закладу, знає читацький попит учителів усіх спеціальностей.     

 Жадан О,А.  не залишає поза увагою те, як читають  молодші школярі, проводить 

бібліотечні години. Також співпрацює і зі старшими школярами: допомагає дібрати 

необхідну довідково-пізнавальну літературу до написання рефератів, підготовки до доповіді, 

написання науково-дослідницької роботи в мережі Малої академії наук України. 

  В програмі розвитку школи на 2018-2023 роки передбачені шляхи реалізації проекту 

«Бібліотечно-інформаційний центр» на наступний навчальний рік: 

- вдосконалити єдину інформаційно-ресурсну базу; 

- забезпечити безперебійний вихід бібліотечно-інформаційного центру в мережу 

Інтернет; 

- поповнити бібліотеку проектором, екраном для використання ІКТ в освітньому 

процесі; 



- створити банк електронних  версій підручників 1-11 класів та інше. 

Критерій 2.1.1. – 2.1.2. Вимоги до оцінювання навчальної діяльності учнів  

визначаються  в ліцеї на   основі компетентнісного підходу. Педагогічними  працівниками  

на основі  Критеріїв оцінювання  навчальних досягнень учнів (вихованців)  у системі  

загальної середньої освіти, затверджених  наказом МОН  від 13.04.2011 №329,  розроблено 

критерії оцінювання навчальної діяльності учнів з різних предметів.   Під час відвідування 

навчальних занять адміністрацією школи, головами методичних об’єднань, психологічною 

службою звертається увага на застосування вчителем чітких і зрозумілих  вимог до знань, 

умінь і навичок  школярів, на ознайомлення з критеріями оцінювання та проведення  на 

уроці об’єктивного самооцінювання та  взаємооцінювання  навчальних досягнень. 

Із 292 опитаних учнів  відповідь «так» дали 81.5%, «у разі звернення»  - 14.7%, 

зазначили, що не отримують, 3.8% .  На це ж питання «так» відповіли 70.7% батьків, 

«переважно так» - 15%, «іноді» --11.8%. 

На думку  76% учнів,  педагоги  зрозуміло та доступно аргументують виставлення 

оцінок  ще до початку виконання роботи, 13.7% стверджують, що вчителі пояснюють 

вимоги, але на прохання. 

Більшість учителів у своїй роботі   під час оцінювання використовують  критерії 

МОН, які адаптують до умов роботи закладу, 30.8%  відповіли, що використовують 

виключно критерії МОН. 

 

 

 
 

- Необхідно розмістити  критерії оцінювання навчальних досягнень учнів на сайті 

ліцею в розділах – «Батькам», «Учням». 

- Створити творчу групу педагогічних працівників для  запровадження в роботу різних 

видів оцінювання. 

- Розглянути на засіданні педагогічної ради питання оцінювання навчальної діяльності 

учнів. 

- Формувати в учнів  здатність працювати в команді, уміння слухати та розв’язувати 

конфлікти, вирішувати дискусійні  питання і проблеми, застосовувати знання в реальних 

життєвих ситуаціях. 

Критерій 2.1.3. Для того, щоб учні вважали   оцінювання об’єктивним і 

справедливим,  в ліцеї розроблено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Під час 

відвідування уроків  звертається увага, чи  отримує педагог  зворотний зв'язок від учнів   у 

процесі оцінювання, чи розробляють учні спільно з учителем критерії оцінювання 



навчальних досягнень.   Оцінювання навчальних досягнень у ліцеї  вважають справедливим 

59.9% учнів, та 51.6% батьків . 39.4% школярів схиляються до думки, що  оцінювання в 

більшості випадків є справедливим , 39.5%  батьків  також дають відповідь «у більшості 

випадків». 

Але необхідно постійно тримати на контролі ситуацію із оцінюванням учнів, вивчати 

думку  школярів  та батьків. У разі необхідності приймати рішення про удосконалення 

системи оцінювання учнів із певних предметів. 

- Працювати над запровадженням у освітню діяльність формувального оцінювання. 

-  Використовувати  учнівське портфоліо як спосіб  оцінювання  навчальних 

досягнень. 

Критерій 2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів 

освіти. Протягом 2019-2020 навчального року в закладі освіти здійснювався моніторинг 

навчальних досягнень учнів. Моніторинг проводиться із залученням вчителів-предметників 

та адміністрації ліцею. Із 45 опитаних вчителів 44 дали відповідь «так» на питання про 

проведення моніторингу в опорному закладі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами моніторингу проведеного в І семестрі було здійснено порівняльний 

аналіз середнього балу навчальних досягнень учнів з окремих предметів та середнього балу з 

цих предметів по класам за підсумками семестрового оцінювання. Результати моніторингу 

були доведені до вчителів та обговорені на засіданні методичних об’єднань вчителів, були 

проаналізовані помилки, допущені учнями при виконанні моніторингових завдань, визначені 

напрями роботи вчителів по підвищенню якісного показника з предметів та шляхи 

корегування оцінювання навчальних досягнень учнів. Під час опитування майже 96% 

вчителів відповіли, що адміністрація закладу ознайомлює їх з результатами моніторингу, а 

також вчителі проводять самоаналіз результатів моніторингу, з метою підвищення якості 

знань учнів із свого предмету: майже 70% опитаних вчителів стверджують, що постійно 

аналізують результати моніторингу, майже 11% вчителів достатньо аналізу з боку 

адміністрації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ІІ семестрі, в умовах дистанційного навчання, проводився лише порівняльний аналіз 

середнього балу навчальних досягнень учнів за підсумками семестрового та річного 

оцінювання, а також визначено коефіцієнт кореляції за результатами державної підсумкової 

атестації у форматі ЗНО, який показує, що кореляція в ліцеї помітна. 

Вчителям – предметникам необхідно розробити банк електронних завдань для 

проведення моніторингу в умовах дистанційного навчання та затвердити їх на засіданнях 

методичних об’єднань. 

Критерій 2.2.2. Використання оцінювання в балах як  мірила рівня навчальних 

досягнень учня не завжди дає позитивний результат, особливо в роботі з дітьми, які 

потребують підтримки. Тому необхідно   застосовувати такі підходи, за яких школяр стає  

активним помічником учителя у досягненні результатів. Під час проведення занять у ліцеї 

педагоги   використовують зрозумілі критерії оцінювання, за яких намагаються  відзначати  

досягнення особливо тих учнів,  у яких виникають труднощі під час засвоєння нового 

матеріалу, не проводять порівняння досягнень різних учнів.   

Із метою удосконалення оцінювання учнів в опорному закладі необхідно провести 

засідання педагогічної ради, присвячене цьому питанню, творчій групі педагогів 

систематизувати інформацію про форми та види оцінювання, можливості ширше 

застосовувати описове оцінювання  та розробляти разом з учнями критерії оцінювання для 

простеження індивідуального поступу здобувачів освіти. 

Критерій 2.3.1.  Для формування відповідального ставлення здобувачів освіти до 

результатів навчання в освітньому закладі розроблено чіткі критерії оцінювання навчальної 

діяльності школярів, зосереджується увага  на оволодінні учнями ключовими 

компетентностями, проводиться заохочення і позитивне оцінювання роботи учнів, надаються 

конструктивні відгуки на роботу учнів.  Учителі чітко визначають мету навчання, орієнтують 

школярів на його прикладний характер, залучають до спільного створення критеріїв 

оцінювання. Психологічно  службою ліцею спільно з класними керівниками проводяться 

заходи із профорієнтації  школярів, вивчаються інтереси та  здібності учнів, аналізуються 

результати  працевлаштування випускників 9 і 11 класів. 

 

 
 

Результати анкетування свідчать, що більшість здобувачів освіти (70.2%)  вважає, що 

результати  навчання залежать від власної  праці та наполегливості, 39% - від рівня 

викладання, 8.2%  - від об’єктивності оцінювання, а 6.5%   потрібне  більш поблажливе 



ставлення вчителів. 61.3% учнів  вважають, що їх думка враховується   педагогами, 34.2% 

відповіли, що враховується з окремих  питань. 

 

Для удосконалення відповідального ставлення  учнів  за результати свого навчання, 

розвиток здатності до самооцінювання  педагогічним працівникам у роботі ширше 

застосовувати компетентісний підхід, систематизувати проведення профорієнтаційної 

роботи, відобразити це питання в системі науково-методичної роботи закладу освіти. 

У навчальній та виховній роботі давати можливість школярам проявляти 

самостійність, приймати рішення та виконувати їх, заохочувати  тих ліцеїстів, які не бояться 

брати на себе відповідальність. 

Критерій 2.3.2.  Самооцінювання та взаємооцінювання буде ефективним лише тоді , 

коли учні  мають цілі, яких вони повинні досягти. У такому разі при правильному 

самооцінюванні школярі почуваються впевненіше, сприймають оцінку інших, ефективніше 

навчаються і рухаються вперед. Для цього педагогічні працівники намагаються регулярно 

повідомляти учням мету занять,   нагадувати  про цілі і критерії оцінювання, планувати  при 

проведенні занять час на самооцінювання та взаємооцінювання. Під час проведення уроків 

учителі використовують різні форми само оцінювання та взаємооцінювання, які не 

передбачають виставлення бала.  

За результатами анкетування учнів на питання, з якою метою в ліцеї оцінюють їх 

навчальні досягнення, тільки 24.3% відповіли, що з метою відстеження індивідуального 

поступу, тоді як 66,1% вважають, що оцінюють з метою визначення знань, умінь і навичок. 

Об’єктивному  ставленню  до своєї роботи сприяє самооцінювання учнів. А над його 

застосуванням в освітній діяльності ліцею ще потрібнобно працювати, тому що 21.6% 

школярів відповіли, що самооцінювання проводиться дуже рідко, 30.5% вважають, що воно 

застосовується постійно, а 42.5% дали відповідь   - «здебільшого так».  

Відповіді учнів та педагогів відрізняються.    

 
61.5% педагогів зазначили, що використовують у своїй роботі самооцінювання та 

взаємооцінювання.  Але, як видно із відповідей учнів, ці види оцінювання навчальних 

досягнень учителями використовуються недостатньо. 

- Необхідно створити в освітньому закладі творчу групу із оцінювання, само -

оцінювання та взаємооцінювання  учнів.  



- У планах роботи методичних об’єднань  передбачити питання застосування само -

оцінювання та взаємооцінювання учнів.  

- Обговорити питання оцінювання учнів на засіданні педагогічної ради. 

Критерій 3.1.1.  Основним робочим документом педагогічного працівника, який  

визначає його діяльність  і допомагає досягти очікуваних результатів  є календарний план. 

Кожний педагог ліцею має розроблені календарні плани, обговорені та погоджені на 

засіданні методичної комісії та погоджені адміністрацією. У календарних планах враховано 

вимоги Державних стандартів освіти, передбачено виконання навчальних програм із 

предметів та освітньої програми ліцею.  

У ході анкетування  педагоги відповіли, що під час роботи  над календарно-

тематичними планами вони користуються зразками, рекомендованими МОН   (97,4%),   

53.8%  учителі орієнтовані на розробки у фахових виданнях, 59% покладаються на власний  

досвід. 

 
 

Критерій 3.1.2. Процес навчання в ліцеї  орієнтований  не лише на передачу  знань і 

навичок від учителя до учня, але й на формування умінь робити висновки, ухвалювати 

рішення, критично мислити.  Для цього  у процесі викладання предметів особлива увага 

звертається на формування ключових компетентностей, роботу над наскрізними  змістовими 

лініями. Питання  формування компетентнісного підходу до учнів на уроці на етапах 

актуалізації  опорних знань та мотивації навчальної діяльності  було розглянуто на 

засіданнях педагогічної ради  №12 28.01.2019. На засіданні педагогічної ради  №14  21 

березня  2019 року   велася мова про формування  компетентнісного  підходу  до  навчання  

школярів  на етапах  вивчення нового матеріалу  та  рефлексії.  Із метою  розвитку ключових 

компетентностей здобувачів освіти  протягом 2019-2020 навчального року школярі 

залучалися до участі в конкурсах, олімпіадах, змаганнях, тренінгах. Педагогічні працівники  

протягом року  підвищували свій професійний  рівень шляхом самоосвіти, участі в роботі  

ліцейних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти. Під 

керівництвом Мішкової  Т.А. працює коворкінг-група педагогів предметів природничо-

математичного циклу   у рамках  проекту «Я дослідник». Також ці педагоги активно 

запроваджують у свою роботу елементи   STEM-освіти, організували та провели на базі 

опорного закладу  STEM-проекти, інженерний тиждень 



У лютому 2020 року в опрному закладі організовано та проведено методичний сервіс 

«Формування навичок 4К на уроках словесності» для вчителів-філологів Засульської 

громади. 

У листопаді 2019 року ліцей приймав учасників тренінгу з формування навичок 

критичного мислення, у якому активну участь прийняли педагоги нашого освітнього 

закладу.  

ОЗ «Засульський ліцей» є базовим освітнім закладом, де реалізується  угода про 

співпрацю між відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Засульської сільської 

ради  та  Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім.. 

Остроградського.  У березні 2020 року методистом ПОІППО Шостею C.П. було проведено 

навчання для педагогічних працівників освітніх закладів Засульської громади  із формування 

навичок роботи з сучасними технічними засобами.  На базі закладу в квітні  2020 року 

пройшли  онлайн заняття  для  вчителів історії та української мови і літератури, на яких 

розкривалися питання сучасних підходів до освітнього процесу.  

Із метою покращення роботи з формування ключових компетентностей та наскрізних 

умінь здобувачів освіти необхідно  продовжити роботу із формування дослідницьких 

навичок учнів, ширше запроваджувати в освітній процес проектну діяльність, застосовувати 

різноманітні форми проведення занять. Під час аналізу роботи вчителів звертати особливу 

увагу на позитивні моменти та труднощі, які виникають у педагога в процесі застосування 

компетентнісного підходу. У методичних проблемах, над якими працюють вчителі, 

передбачити компетентнісний підхід до  формування навичок учнів. 

Критерій 3.1.3. Концепція НУШ та Закон України «Про освіту» акцентують увагу на 

створенні індивідуальних освітніх траєкторій для кожної дитини, яка цього потребує. 

2019/2020 навчальному році для 5 дітей була організована  індивідуальна форма 

здобуття освіти.   

Педагогічний патронаж було організовано для 2-х учнів, які за станом здоров’я не 

могли здобувати освіту за денною формою: для учениці 11-Б класу та учня 1Б класу.   

Для даних дітей були розроблені  та затверджені наказами по ОЗ «Засульський ліцей»  

індивідуальні навчальні плани, які відповідали освітній програмі закладу, визначена 

кількість навчальних годин та  затверджено  персональний склад педагогічних працівників, 

які здійснювали   навчання даних учнів відповідно до кількості навчальних предметів 

інваріантної складової.  

Їм були надані освітні послуги відповідно до потреб дітей та у формі, яка найбільш 

відповідала стану  та їхнім індивідуальним можливостям.  Здобувачі освіти були забезпечені 

необхідними засобами навчання. З метою соціалізації Карина та Віктор залучалися до 

учнівського колективу, загальношкільних заходів.  

 Для двох учнів 2-Б класу була організована сімейна (домашня) форма здобуття освіти. 

Світлана Сергіївна виявила бажання організовувати освітній процес самостійно з 

урахуванням здібностей, інтересів, потреб, можливостей своїх дітей для забезпечення їх 

індивідуального темпу здобуття освіти.  

Другокласники працювали  за   освітньою програмою «На крилах успіху» для учнів 1-

2 – х класів загальноосвітніх навчальних закладів». За участю матері даних учнів був 

розроблений   навчальний план.  

Заступником директора з навчально-виховної роботи Федоренко Г.С., класним 

керівником 2-Б класу Даніловою Ю.Д. упродовж навчального року  було організоване  

формувальне  оцінювання в освітньому середовищі. Під час карантину для них було 



організовано дистанційне навчання з використанням платформи ZOOM, зворотній зв’язок 

здійснювався через Viber.   

За результатами завершального оцінювання учні 2-Б класу мають значні успіхи та 

демонструють помітний прогрес  у розвитку особистісних рис, цінностей та наскрізних 

вмінь, у вивченні навчальних предметів.  

Для учня 5-Б класу який перебував на лікуванні за кордоном, за бажанням матері була 

організована сімейна (домашня) форма здобуття освіти. Був розроблений навчальний план з 

урахуванням індивідуальних можливостей дитини, також педагогічними працівниками були 

складені завдання для підсумкового оцінювання з урахуванням очікуваних результатів 

навчання, встановлених в освітній програмі та навчальних програмах з окремих предметів, а 

також особливостей засвоєння освітньої програми, визначених індивідуальним навчальним 

планом. Консультації та зворотній зв’язок здійснювався через Viber. 

Критерій 3.1.4. Одним із ключових напрямків роботи педагогічних працівників ліцею 

та реалізації набутого досвіду є створення ними освітніх ресурсів.  Педагоги ліцею 

створюють розробки, плани-конспекти, сценарії, додаткові інформаційні матеріали для 

проведення уроків, тестові перевірочні контрольні роботи  та моніторинги, практичні і 

проектні  завдання для роботи учнів під час проведення навчальних занять  та роботи вдома, 

завдання для самостійного опрацювання матеріалу учнями, календарно-тематичні плани. 

 Під час дистанційного навчання виникла проблема у створенні електронних освітніх 

ресурсів  та проведенні  занять онлайн. Одним із пріоритетів ліцею є забезпечення освітнього 

процесу сучасними технічними засобами. На цьому ґрунтується необхідність вдосконалення 

вчителями цифрової грамотності. Більшість педагогів освітнього закладу створюють та 

використовують електронні презентації, незначна кількість застосовує та створює 

відеоматеріали, лише декілька педагогів створили власні блоги. Власні розробки педагоги 

ліцею Мирошник І.Г., Фесенко Л.В., Ступка Г.О. оприлюднили на сайтах «На урок», 

«Всеосвіта», про що мають відповідні сертифікати. 

Для удосконалення роботи з цього напрямку необхідно заохочувати вчителів до 

поширення власного педагогічного досвіду шляхом публікування матеріалів у різноманітних 

педагогічних виданнях та на електронних ресурсах. Педагогічним працівникам 

систематизувати матеріали із власного педагогічного досвіду у портфоліо. 

Критерій 3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньому процесі. 

В закладі було проведено анкетування, з метою визначення рівня компетентності 

вчителів в комп’ютерних технологіях та надання, в разі необхідності, методичної допомоги. 

За результатами анкетувань 40% досить часто використовують їх в своїй діяльності 

мультимедійні засоби навчання, 33% рідше, що пояснюється недостатньою матеріальною 

базою ліцею, але є майже 27% педагогів, які взагалі не використовую ІКТ в освітньому 

процесі 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Це підтверджують і результати анкетування учнів, зокрема, на питання про 

використання комп’ютерної техніки педагогами під час проведення навчальних занять 

отримали такі результати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як показують результати опитування переважна більшість педагогів володіє на досить  

низькому рівні засобами ІКТ, що не дає можливість повною мірою в закладі 

використовувати можливості сучасних освітніх технологій. 

 

 сучасних освітніх технологій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час організації дистанційного навчання лише 22% вчителів використовували 

інтернет- платформи, решта педагогів обмежилися мобільними додатками або електронною 

поштою, що не може повною мірою забезпечити зворотній зв’язок між всіма учасниками 

освітнього процесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

При підготовці до нового 2020-2021 навчального року адміністрації закладу необхідно 

провести ряд семінарів, практичних занять з питань впровадження ІКТ в освітньому процесі, 

провести консультативні заняття, щодо організації дистанційного навчання в ліцеї постійно 

надавати інформацію, щодо онлайн–курсів по підвищенню розвитку комп’ютерної 

грамотності педагогів. 

Критерій 3.2.1.  Підвищенню  професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників ліцею  в освітньому закладі  приділяється значна увага.    Ця 

робота проводиться за різними напрямками. Так діяльність шкільних методичних об'єднань 

було сплановано на основі річного плану роботи  закладу освіти та загальношкільної 

науково-методичної проблеми. Кожне з них проводило засідання, робота яких будувалася за 

окремими планами. На запланованих засіданнях обговорювалися як організаційні питання 

(рекомендації Міністерства освіти і науки щодо викладання і вивчення навчальних предметів 

у 2019-2020 навчальному році, зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення 

олімпіад,  діагностичних та контрольних зрізів знань, підготовка до ЗНО-2020), так і 

науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес  технологій  

дистанційного навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування 

життєвих компетенцій учнів. Згідно планів методичними об'єднаннями були проведені  

відкриті уроки, позакласні заходи, під час яких учні розширювали знання, мали можливість 

проявити свою творчість та обдарованість. 

Учителі опорного закладу  Сапа Н.В., Мішкова Т.А., Середенко Л.М., Ющенко Ю.В. 

протягом навчального року пройшли навчання по підготовці до роботи в НУШ.    

Учні 1 та 2  класів під керівництвом учителів  Гуріної Р.І., Бойко С.В., Німич В.В. та 

Данілової Ю.Д.  у 2019-2020 році продовжили роботу  за програмою «На крилах успіху». 

Напрацювання  педагогічного колективу по роботі  над  запровадженням у початковій школі  

цієї освітньої програми був репрезентований колегам із Гребінківського району, які 

перебували в освітньому закладі з метою обміну досвідом.  

 Протягом року вчителі ліцею підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом 

самоосвіти, участі в роботі  ліцейних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах 

післядипломної освіти, а також під час  атестації. У звітному році було атестовано 14  

педагогічних працівників. 

Учителі  початкових класів  Данілова Ю.Д. та Ластовецька І.В. у числі перших в 

Україні успішно пройшли сертифікацію відповідно професійного стандарту.  

З метою підвищення професійної майстерності пройшли курси підвищення 

кваліфікації сім педагогічних працівників.   

У ліцеї створено умови для участі педагогічних працівників у різноманітних онлайн 

семінарах, навчаннях, форумах. 

У процесі  вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності  та 

якості освіти  проводиться аналіз та узагальнення процесу підвищення кваліфікації 



педагогічних працівників. Відбувається зростання  якісно-кваліфікаційного рівня вчителів. 

53% педагогічних працівників ліцею мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії», 20%- «спеціаліст першої категорії», 16% - «спеціаліст другої категорії»,  9% - 

«спеціаліст», 2% -  молодший спеціаліст. 

На запитання анкети, чи перешкоджає щось професійному розвитку педагогів, 79,5% 

опитаних зазначили, що немає жодних перешкод, 20.5% вважає, що в освітньому закладі 

недостатнє матеріально-технічне забезпечення . 84.6% відповіли, що в ліцеї створені всі 

умови для професійного розвитку педагогів, підвищення кваліфікації, чергової та 

позачергової атестації.  

 

 
Критерій 3.2.2. Ліцей  проводить експериментальну роботу на  всеукраїнському рівні  

з проблеми «Управління  проектами  особистісного розвитку  учнів у освітньому середовищі 

об’єднаних територіальних громад». Двічі на рік проходить діагностичний зріз, відповідно 

до якого вивчаються проблеми особистісного розвитку учнів, класного колективу, та 

визначаються потенційні можливості. Результати зрізу вивчаються в динаміці. У тих класах, 

де наявні проблеми розвитку, відбуваються зустрічі адміністрації закладу та працівників 

соціально-психологічної служби  з батьками та учнями. Визначаються три найбільш значимі 

проблеми, над вирішенням яких будуть працювати учасники освітнього процесу даного 

класу. З учнів, які мають вади особистісного розвитку та проблеми соціально-

комунікативного розвитку, формуються групи для корекційних занять. Результати зрізів  

використовують як класні керівники при складанні плану виховної роботи, так і вчителі-

предметники при плануванні групової роботи, роботи в парах, індивідуальних завдань. 

Вчителі-предметники мають інформацію про домінуючу систему сприйняття та навчальну 

активність учнів (10 критеріїв: самооцінка навченості, динаміка видозміни навчальної 

діяльності, збереження здатності діяти після невдачі, навчальна мотивація, контроль за дією 

в реалізації навчальної діяльності, рівень репродуктивної динаміки, результативний 

компонент, потенціал навчальної активності, контроль за дією в реалізації навчальної 

діяльності, загальна динаміка навчальної активності). Питання розвитку класних колективів 

заслуховуються під час зустрічі адміністрації з класними керівниками, на нарадах при 

директору, адміністративних нарадах, педрадах.  



Та все ж вчителям-предметникам необхідно частіше використовувати результати 

діагностичних зрізів з метою  проведення особистісно орієнтованих уроків та підбору 

матеріалу відповідно до домінуючої системи сприйняття. 

У травні 2020 року Вербецька Л.П. була учасником  проведення XII  науково-

практичної Всеукраїнської конференції «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного 

супроводу обдарованої особистості». Для проведення конференції був виданий посібник, до 

якого увійшли статті Вербецької Л.П. «Соціально-комунікативна активність дитини як 

фактор розвитку її індивідуальності», Булах Т.Ю. «Особливості соціально-психологічного 

супроводу корекції вад особистісного розвитку обдарованих учнів». 

Потенційні можливості педагогів вивчаються через комп’ютерну програму 

«Персонал», яка дає можливість побачити наявність лідерських якостей, здатність працювати 

в команді, вміння приймати рішення  і т.д. Моніторинг розвитку колективу дає можливість 

планувати тренінги та залучати педагогів до роботи у творчих групах різного рівня. 

 На базі опорного закладу в жовтні  2019 року пройшов семінар-навчання для 

педагогічних працівників громади та району  із даної теми, у якому взяв участь Киричук 

В.О., доцент кафедри психології управління  Університету менеджменту освіти НАПУУ.   

Під керівництвом Мішкової  Т.А. працює коворкінг-група педагогів предметів 

природничо-математичного циклу   у рамках  проекту «Я дослідник». Також ці педагоги 

активно запроваджують у свою роботу елементи   STEM-освіти, організували та провели на 

базі опорного закладу  STEM-проєкти, інженерний тиждень.  Інформацію про діяльність 

групи оприлюднено на сайті ліцею та на сторінці в соціальній мережі «Фейсбук». 

Учні 1 та 2  класів під керівництвом учителів  Гуріної Р.І., Бойко С.В., Німич В.В. та 

Данілової Ю.Д.  у 2019-2020 році продовжили роботу  за інноваційною освітньою  

програмою «На крилах успіху». Напрацювання  педагогічного колективу по роботі  над  

запровадженням у початковій школі  цієї освітньої програми був репрезентований колегам із 

Гребінківського району, які перебували в освітньому закладі з метою обміну досвідом.  

Учителі початкових класів Ластовецька І.В. та Данілова Ю.Д., які успішно пройшли 

сертифікацію відповідно до професійного стандарту, брали участь у  семінарі  з підготовки 

експертів, що проходив у м. Полтава. 

Для покращення роботи в цьому напрямку необхідно спрямувати зусилля на здобуття 

грандової підтримки експериментальної діяльності,   ширше залучати педагогічних 

працівників до участі в  інноваційній та  експериментальній діяльності, активніше 

впроваджувати результати дослідницько-пошукової роботи в освітній процес у ліцеї та 

поширювати досвід серед інших освітніх закладів. 

Критерій 3.3.1. У центрі освітньої діяльності ліцею стоїть особистість дитини. Для її 

саморозвитку, створення безпечних, безконфліктних і  комфортних умов навчання активно 

використовується особистісно орієнтована технологія навчання, яка є основою  педагогіки 

партнерства  і дозволяє стати педагогам і учням повноправними  учасниками освітнього 

процесу, відповідальними за результат.    У ліцеї забезпечуються необхідні умови 

особистісно орієнтованого навчання:  освітній процес орієнтується  не на пересічного 

школяра, а на розвиток індивідуальних обдарувань та здібностей дитини, враховуються 

інтереси кожної дитини  як особистості, забезпечується свобода прав  дитини, урахування її  

вікових та індивідуальних особливостей. Педагогічний колектив освітнього закладу постійно 

працює над забезпеченням  морально-психологічного комфорту учнів.   

Для цього вчителі під час календарного та поурочного планування передбачають 

особистісно орієнтований підхід до школярів, інформують їх про очікувані результати 



навчання, розробляють диференційовані завдання та завдання, на які не можна знайти 

готової відповіді, удосконалюють критерії оцінювання.  

На питання анкети більшість школярів зазначила, що всі вчителі аргументують 

виставлення оцінок, аналізують помилки, допомагають визначити, як покращити результат  і 

заохочують до подальшого навчання. 75.5%  батьків зазначили, що педагоги забезпечують 

налагодження зворотного зв’язку з учнями. 

 

 
 

Із метою  покращення результативності  запровадження особистісно орієнтованого 

навчання  педагогічним працівникам необхідно зробити сайт освітнього закладу більш 

дієвим та зручним для учнів та батьків. 

Удосконалити використання платформи «Нові знання» для співпраці педагогів та 

батьків. 

Критерій 3.3.2. Керуючись  Законом України «Про повну загальну середню освіту» 

(16.01.2020 р.), батьки є партнерами школи. Комунікація з батьками відбувається через  сайт 

«Нові знання», щоденник, мобільні додатки, групову, індивідуальну та колективну роботи.  З 

метою обізнаності батьків щодо траєкторії розвитку дитини не менше 2 рази на семестр 

відбуваються виступи класних керівників, працівників соціально-психологічної служби, 

адміністрації закладу, представників ювенальної превенції, охорони здоров’я. 

Під час проведення батьківських зборів класні керівники та вчителі-предметники 

комунікують з батьками  стосовно важливих аспектів освітнього процесу. Комунікація 

здійснюється і через батьківські комітети, які працюють у кожному класі. Батьків залучають 

до проведення колективно-творчих свят, предметних тижнів, родинних свят. Вони проводять 

майстер-класи для учнів і  є активними учасниками тренінгів. 

Питання роботи з батьками заслуховується на нарадах при директору та педрадах 

(протокол №14 від  21.03.2019р. «Сучасний погляд на міжособистісну взаємодію в системі 

«учитель-учень-батьки» як запорука формування успішної особистості», протокол №4 від 

02.03.2020 р.  «Співпраця батьків і школи в НУШ»). З метою з’ясування проблем розвитку 

дітей та труднощів з питань організації освітнього процесу щонайменше 2 рази на рік 

проводиться анкетування батьків. Дані аналізуються, проблеми групуються для 



індивідуальних, групових консультацій, або ж для розгляду окремих питань під час 

проведення батьківських зборів класу. 

 

  
 

Для  покращення роботи з цього напрямку необхідно заохочувати педагогічних 

працівників до використання різних форм  підвищення кваліфікації  та підвищення свого 

якісно-кваліфікаційного рівня  і розширення тематики підвищення кваліфікації. 

Критерій 3.3.3.  Співпраця та комунікація  з колегами, налагодження командної 

роботи є вагомими чинниками, що впливають на професійне зростання педагогічних 

працівників.  Для цього в ліцеї проводяться різноманітні форми командної роботи:  

практикується спільне планування роботи адміністрацією ліцею, методичною радою, 

методичними об’єднаннями, створення коворкінг–груп  для роботи над розв’язанням 

відповідних науково-методичних проблем, взаємовідвідування навчальних занять , 

проводиться  дослідницько-екпериментальна робота, навчальні предмети у 1-3 класах, що 

навчаються за програмою «На крилах успіху» інтегруються.  Поширюється досвід роботи 

педагогічних працівників  над  методичними проблемами шляхом участі в  засіданнях 

методичних об’єднань, коворкінг-груп.   

Особливе місце в методичній роботі ліцею відводиться педагогічному наставництву, 

яке будується на неформальних зв’язках  між педагогічними працівниками. Досвідчені 

педагоги ліцею у доброзичливій формі на прохання молодих учителів надають консультації, 

поради, діляться напрацюваннями.  У програмі адаптації учасників освітнього процесу 

Засульського ліцею є розділ, присвячений створенню умов для успішної адаптації в 

колективі молодих та новоприбулих учителів. 

Критерій 3.4.1. Академічна доброчесність  є невід’ємною складовою забезпечення  

якості освітньої діяльності  та якості освіти. Запровадження принципів академічної 

доброчесності в ліцеї розпочинається з педагогічних працівників.   Розроблено, обговорено 

та затверджено на засіданні педагогічної ради №04 від 02.03.2020 Положення про академічну 

доброчесність, у якому окреслено принципи академічної доброчесності, заходи  із 



запобігання  їх порушення. Видано наказ по школі про створення комісії з академічної 

доброчесності, у якому чітко окреслено її функції.  Проведено інформування педагогічних 

працівників, батьківської громадськості  про неухильне дотримання норм академічної 

доброчесності. Рекомендовано вчителям у роботі не використовувати стандартизовані 

завдання з підручника, а розробляти такі, які спонукають критично мислити, замість 

рефератів у освітньому процесі практикувати  написання тематичних творчих есе, звести до 

мінімуму завдання на перевірку знань, а використовувати відкриті питання, щоб перевірити 

рівень  володіння навичками. Педагогічні працівники   в роботі дотримуються законодавства 

України  про авторське право  і суміжні права, неупереджено підходять до оцінювання 

навчальних досягнень учнів, не допускають проявів шахрайства і протекціоналізму  при 

проведенні олімпіад і конкурсів. Адміністрація закладу освіти спільно з комісією з 

академічної доброчесності моніторить  дотримання норм академічної доброчесності в ліцеї. 

Зокрема, за допомогою програм «Антиплагіат» проводиться перевірка наукових робіт учнів 

та статей  педагогів, опитуються учні та педагогічні працівники, проводиться спостереження 

під час  проведення навчальних занять. 

На питання анкети про дотримання принципів академічної доброчесності більшість 

педагогічних  працівників  відповіли, що ознайомлюють здобувачів освіти із принципами її 

дотримання, дають на уроках такі завдання дітям, які унеможливлюють списування.   

 

 
 

 Але обізнаність ще не означає дотримання  академічної доброчесності. Тому 

кожному  методичному об’єднанню та педагогічному працівникові  потрібно відповідно до 

Положення про академічну доброчесність, прийнятого в закладі,  здійснювати просвітницьку 

роботу щодо важливості дотримання норм академічної доброчесності, вчити учнів при 

використанні інформаційних джерел робити необхідні посилання та вказувати автора, 

розробляти завдання, що унеможливлюють списування, оприлюднювати чіткі критерії  

оцінювання, запроваджувати формувальне оцінювання , налагоджувати партнерські  

відносини між учителями і учнями. Інформацію про дотримання норм академічної 

доброчесності потрібно розмістити на сайті ліцею. 

Критерій 3.4.2.   Основними способом формування академічної доброчесності учнів  

є  системна роз’яснювальна робота з метою  усвідомлення ними, наскільки важливим  є 



дотримання  усіма учасниками освітнього процесу норм академічної доброчесності    та 

шкідливе їх порушення для всього суспільства і держави.  Учителі орієнтують вихованців на 

самостійне виконання завдань, використання в навчальній діяльності лише перевірених 

джерел інформації та дотримання правил  посилання на джерела інформації.  

Про рівень обізнаності учнів із цього питання свідчать результати анкетування. 

 

 
 

64.4 % школярів відповіли, що  з ними регулярно проводяться бесіди про  дотримання 

норм академічної доброчесності , 25 % зазначили, що ці бесіди є не регулярними.  

Педагогічним працівникам необхідно систематизувати та пожвавити роботу з учнями 

для вироблення навичок дотримання норм академічної доброчесності. 

Критерій 4.1.1.  У закладі діє  стратегія розвитку “ Програма розвитку школи -  шлях 

розбудови освітнього середовища на 2018-2023 роки на засадах Нової української школи”.  

Вона відповідає особливостям і умовам його діяльності. Але дана Програма потребує 

оновлення в зв’язку з новими тенденціями в освіті. На серпневій педраді перед початком 

2020-2021 навчального року дане питання буде запропоновано для  розгляду. 

Критерій 4.1.2.  Річний план роботи закладу освіти реалізує стратегію його розвитку.  

Учасники освітнього процесу залучаються до його розроблення.  Річний план створюється за 

допомогою сервісу “Універсал-онлайн” на проектній основі. Адміністрація закладу аналізує 

реалізацію річного плану роботи,  в разі потреби коригує його. 

 Діяльність педагогічної ради спрямовується на реалізацію річного плану і стратегії 

розвитку закладу. 

Критерій 4.1.3.  У закладі освіти   запроваджено самооцінювання якості освітньої 

діяльності відповідно  до “Положення  про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти ОЗ “Засульський ліцей”, обговорено на засіданні педагогічної 

ради 02.03.2020 № 4  та затверджені наказами директора ліцею від 02.03.2020 № . Документ 

оприлюднено на сайті закладу. 

 Учасники освітнього процесу залучаються до самооцінювання якості освітньої 

діяльності через анкетування, опитування та інші різноманітні методи дослідження та 

інструменти, які дозволяють отримати інформацію про освітній процес за відповідними 

критеріями внутрішнього самомоніторингу. 



Критерій 4.1.4. Керівництво закладу вивчає потреби учнів та працівників, готує і 

доводить до відома засновника запити  для задоволення потреб закладу освіти та відстежує 

їх реалізацію. 

 В ліцеї  в “Програмі розвитку школи”  в проекті 3.12 “Оновлений  освітній заклад”  

передбачено план розвитку матеріально-технічної бази на 2018- 2023 рр., який враховується 

в річному плані.  Засновник  приділяє належну увагу фінансуванню та розвитку  

матеріально-технічної бази закладу.  Ліцей повно і своєчасно розміщує на сайті кошторис і 

фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, товарів, робіт і 

послуг.  З метою  приведення у відповідність до сучасних вимог  енергоефективності,  для 

забезпечення належної термомодернізації  будівлі ліцею розроблено проектну документацію 

“Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі опорного закладу “Засульський ліцей  

Засульської сільської ради Полтавської області” і подано для конкурсного відбору в  ДФРР 

на 2021 рік.  

Критерій 4.2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно 

комфортного середовища.  частка учасників освітнього процесу, які задоволені загальним 

психологічним кліматом у закладі освіти і діями керівництва щодо формування відносин 

довіри та конструктивної співпраці між ними відповідно до п.17  анкетування вчителів 

становить 22(55%) -  так у закладі створені всі умови для співпраці і 18(45%) -  в цьому так, 

але співпраця, переважно є ситуативної. 

 Відповідно до наказу від 03.01.2020 №10 “Про звернення громадян”  розглянуто три 

звернення. 

Психологічний клімат у закладі освіти є визначальним чинником для створення 

комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Саме від того, як саме і 

наскільки успішно керівництво закладу впливатиме на формування сприятливого 

психологічного клімату та атмосфери довіри між учасниками освітнього процесу, залежить 

досягнення мети діяльності закладу. 

У червні 2020 року у ліцеї було проведено анонімне анкетування серед учнів, батьків 

та педагогічних працівників,  метою якого було вияснити як учасники освітнього процесу 

оцінюють дії керівництва, спрямовані на формування відносин довіри та конструктивної 

співпраці.  

 На запитання: «Чи сприяє психологічний клімат закладу освіти співпраці 

педагогів?» опитування педагогів показало 55% вважають, що у закладі створені всі умови 

для співпраці; 45% вважають, що в цілому так, але співпраця, переважно є ситуативною; 

ніхто з опитаних не вважає, що співпраця з колегами практично відсутня або психологічний 

клімат закладу не сприяє співпраці. 

 
Результати опитування дітей показали наскільки керівництво закладу освіти 

доступне та відкрите до спілкування, 63,5% відповіли - так, 32,1% - переважно так; 1,7% -

переважно ні; 0,7% - ні, 0,3% - не спілкувався; 0,3% - досить мала кількість вчителів готова 



спілкуватися з учнями на ці теми, оскільки інші вважають, що ми не розумні і не вміємо 

висловлювати свою думку; 0,3% - мене не розуміють і здебільшого роблять винним, так як я 

погано розмовляю, то мою думку не враховують; 0,3% - завжди, коли щось потрібно 

терміново, не можеш їх знайти, але в розмовах вони відкриті; 0,3% - не звертались. 

 
 

Відповіді на наступне питання «Чи розглядає керівництво закладу освіти Ваші 

звернення?» дали такі результати: 61,8% - так, звернення приймаються і розглядаються; 

11,5% - так, звернення приймаються, однак лише деякі з них розглядаються; 3% - у школі не 

практикується розгляд звернень; 23,6% - мені нічого не відомо про можливість звернення до 

керівництва закладу. 

 
Опитування батьків показало наступне: 64,9% вважають що їм завжди вдається 

поспілкуватися з керівництвом закладу освіти і досягти взаєморозуміння; 27.2% - 

переважно завжди; 7.3% - іноді; 0,6% - ні, ніколи. 

 
          40.8% опитаних батьків вважають що заклад завжди враховує думку батьків 

під час прийняття важливих управлінських рішень; 51.6% - частково враховує; 7% 

переважно не враховує; 0,6% - не враховує. 



 
 

 На скільки вчасно розглядалися звернення батьків до керівництва та вживалися 

відповідні заходи реагування на них: 36,7% - так, звернення розглядалися вчасно, заходами 

реагування цілком задоволений; 14,9% - так, звернення розглядалися вчасно, заходами 

реагування переважно задоволений; 1,9% -  так, звернення розглядалися вчасно, заходами 

реагування не задоволений; 0,6% - ні, звернення не розглядалися вчасно, заходи реагування 

не вживалися; 45,9% - я не звертався/не зверталася до керівництва зі зверненням. 

 

 
 

 

 

 

Критерій 4.2.2.  ОЗ «Засульський ліцей» має свій веб-сайт http://zasgimn.ucoz.ua/  

  На сайті закладу оприлюднено інформацію відповідно до вимог статті 30 Закону 

України «Про освіту»,  яка постійно оновлюється.  

Також на сайті висвітлюється діяльність закладу, виховні заходи та перемоги 

учасників освітнього процесу.  Є розділи: «З історії рідного краю», «Інформація для батьків», 

«На допомогу вчителю», «Це потрібно знати учням», «Антибулінгова політика закладу», 

«Правила для учнів».  

Для більш тісної взаємодії з батьками і учнями в школі запроваджені електронні 

журнали та щоденники на сайті «Нові знання» в якому: інформація про успішність учнів, 

відвідування та обмін інформацією, обмін особистими повідомленнями з можливістю 

зробити розсилку.  

Класні керівники тісно співпрацюють із батьками . У кожному класі створено групи у  

додатку-меседжеру  Viber.  

 Результати  анкетування батьків, щодо отримання інформації про діяльність закладу 

освіти : 

http://zasgimn.ucoz.ua/


 
88,3% батьків отримують інформацію під час батьківських зборів та конференцій; 

78,5% від класного керівника; 

29,1% отримують інформацію із спільнот в соціальних мережах; 

15,5% із сайту; 

3,2% із платформи NZ. 

 

Результати анкетування учнів: 

 
 Від класного керівника -97%; 

З інформаційних стендів – 36,5%; 

З сайту ліцею 30,7% 

 

Пропозиції:  

1. Створити новий формат сайту з розділами: 

- Батькам 

- Учням 

- Вчителям 

- Дошка об’яв 

2. Вилучити з сайту неактуальну інформацію. 

3. Регулярно оновлювати інформацію.  



Критерій 4.3.1.  Кадровий склад закладу  укомплектовано кваліфікованими 

педагогічними та технічними працівниками відповідно до штатного розпису в кількості 

96,661  одиниці та освітньої програми. Частка  педагогічних працівників  закладу освіти, які 

працюють за фахом становить 90%, але потребує впорядкування посада вчителя хореографії, 

яка була призначена в 2019/2020 навчальному році  за іншою спеціальністю і який не було 

присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника. 

Критерій 4.3.2. Керівництво закладу освіти застосовує заходи матеріального та 

морального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої 

діяльності.  Відповідно до Положення  про преміювання працівників ОЗ “ Засульський 

ліцей”  та  Положення про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди 

за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків.  Педагогічним працівникам 

своєчасно виплачуються премії, винагороди. 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373, “Про  

встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ  

рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування із змінами, в 

ліцеї  виплачується усім педагогічним працівникам 30% надбавки  до посадового окладу за 

престижність праці. 

Згідно із Законом України “Про  освіту”,  вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, 

а це  Ластовецька І.В., Данілова Ю.Д.  отримують доплату в розмірі 20% посадового окладу 

протягом терміну дії сертифікату, тобто 3-х років. 

Критерій 4.4.1.  У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов'язків 

учасників освітнього процесу. 

 Частка учасників освітнього процесу, які вважають, їхні права в закладі освіти не 

порушуються становить 96%. 

Критерій 4.4.2.  Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій 

учасників освітнього процесу.  На щотижневих нарадах адміністрації  узгоджуються спільні 

дії щодо певних проблем.  В кінців календарного року   педпрацівники  подають пропозиції 

на наступний рік,  щодо зміцнення матеріально-технічної бази, які враховуються при 

формуванні бюджету школи.  На загальних зборах трудового колективу, на  педагогічних 

радах,  профспілкових зборах працівники ліцею мають можливість вносити пропозиції  щодо   

вдосконалення освітнього процесу.  Завдяки ініціативі педагогів реконструйовано кабінет 

англійської мови, проводиться реконструкція кабінетів інформатики, гардеробу.  Думку 

батьків можна почути на батьківських зборах, воркшонах. 

 Критерій 4.4.3.  Керівництво закладу освіти створює умови для участі громадського 

самоврядування у вирішенні питань щодо діяльності закладу освіти. Щорічно відбуваються, 

не рідше одного разу на рік, загальні збори трудового колективу, загальношкільна 

конференція учасників освітнього процесу, діє рада ліцею.  Систематично відбуваються 

засідання профспілкового комітету школи, щорічно проводяться профспілкові збори. 

 Учасники освітнього процесу залучаються до розроблення колективного договору, 

Положення про преміювання працівників опорного закладу, Статуту  інших внутрішніх 

нормативних документів, які діють у закладі. 

Критерій 4.4.4. Учні та педагоги освітнього закладу взяли участь у двох заняттях по 

створенню громадського бюджету.  Учням було запропоновано визначити проекти, які, на їх 

погляд, є найбільш значимими, і оформити на них паспорти. Були створені проекти «Зона 

відпочинку» (автор Бірюк І.),  «Хокейне поле» (автор Шматко Є. ). Під час створення 



проектів залучалися працівники соціально-економічного відділу Засульської громади. Але 

під час голосування багато жителів громади, а також батьки, виявили  низьку свідомість. 

Через це жоден проект не переміг.  

Учні та педагоги освітнього закладу постійні учасники фестивалів, свят, толок 

Засульської громади. У фестивалі «Моє село» заклад три роки поспіль визнаний найкращим. 

Ансамбль ложкарів та вокальний ансамбль «Калинонька» представляли заклад на фестивалі 

«Джерела духовності». 

Критерій 4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові 

особливості здобувачів освіти, відповідно їх освітнім потребам. 

В закладі складений розклад занять, який забезпечує виконання освітньої програми 

ліцею. Анкетування показало, що переважна частина вчителів  - 91% , учнів та їх батьків - 

97% розкладом переважно задоволені 

 

Розклад навчальних занять дозволяє поєднувати інші форми організації освітнього 

процес,  крім класно-урочної. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020-2021 навчальному році адміністрації закладу необхідно звернути відповідну 

увагу на оптимізацією використання робочого часу працівниками, та запровадження  

програм по автоматизації складання розкладу. 

Критерій 4.5.1. Адміністрація ліцею  тримає на постійному контролі питання  

дотримання норм академічної доброчесності.  Для розгляду питань про порушення 

академічної доброчесності створено комісію, яка може надавати рекомендації стосовно 

відповідних дій у разі порушення норм академічної доброчесності.  Опрацьовано  статтю 42 

Закону України   «Про освіту» , яка містить  варіанти  реагування  на факти порушень та 

можливих форм академічної відповідальності.  У освітньому закладі розроблено Положення 

про академічну доброчесність , із ним ознайомлені  педагогічні працівники та здобувачі 

освіти. У ліцеї розроблені та оприлюднені на сайті критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів, розміщено також інформацію про можливість коригування здобувачами 

освіти семестрових та річних оцінок. 



Оцінювання навчальних досягнень у ліцеї  вважають справедливим 59.9% учнів, та 

51.6% батьків . 39.4% школярів вважають схиляються до думки, що  оцінювання в більшості 

випадків є справедливим , 39.5%  батьків  також дають відповідь «у більшості випадків». 

Для  формування та дотримання академічної доброчесності в ліцеї проводиться 

роз’яснювальна робота  з усіма учасниками освітнього процесу,  аналізуються роботи учнів 

та педагогічних працівників. Науково-дослідницькі роботи  учнів  та  розробки та  статті 

педагогічних працівників  перевіряються з допомогою програми «Антиплагіат». Порушень 

академічної доброчесності в закладі освіти  виявлено не було.  

Роботу з дотримання норм академічної доброчесності потрібно продовжувати.  

Розмістити матеріали з цього питання на сайті освітнього закладу. Продовжувати 

роз’яснювальну роботу з учасниками освітнього процесу. 

Критерій 4.5.2.  Керівництво закладу освіти сприяє  формуванню учасників 

освітнього процесу  негативного ставлення до корупції. Так, при відповіді на питання 28 

анкетування  вчителів 36 ( 90%) вчителів стверджують, що у закладі проводиться 

інформаційні, освітні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до корупції, 

1(2,5%) -  можуть проводитися за бажанням учасників освітнього процесу, 3(7,5%) -  у 

закладі не проводяться подібні заходи. 

 Випадків не доброчесної поведінки в 2019-2020 навчальному році не виявлено.  Але 

разом з тим питання протидії випадкам не доброчесної поведінки вимагає більшої 

системності. Зокрема,  щодо допомоги педагогічним працівникам у проведенні 

просвітницької та інформаційної роботи. 

Ми пройшли складний і напружений період формування дієздатного колективу, 

досягли позитивних змін в освітньому процесі і з оптимізмом дивимося  вперед, ставимо 

перед собою більш складні завдання в новому 2020-2021 навчальному році. Ми готові  до 

нових викликів у розвитку української освіти. 

 

 


