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Вимоги/правило 1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

 

Критерій 1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для 

навчання та праці 

Середовище школи - це місце,де:зустрічаються і взаємодіють не лише учні та вчителі,а й 

батьки,мешканці району,гості школи ,відбуваються не лише уроки,цікаві  зустрічі,свята та 

концерти,але й лекції,семінари,тренінги тощо,діють відкриті лабораторії та майстерні у різних 

галузях науки,мистецтва й технологій. 

Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час проведення занять,а також вживанні 

конкретних заходів щодо збереження здоров'я та життя всіх учасників освітнього процесу. 

Створюючи безпечні умови організації освітнього процесу в Любимівському ЗПЗСО  

Нововоронцовської селищної ради,адміністрація закладу забезпечує здорові і безпечні умови 

перебування в кабінетах,попередження травматизму,безпечну експлуатацію  будівель,обладнання і 

технічних засобів навчання,створює оптимальний режим роботи і навчання. 

Стан безпечного середовища в ЗПЗСО знаходиться під щоденним контролем адміністрації, 

призначені відповідальні особи за станом охорони праці, під час експлуатації електрогосподарства, 

з пожежної безпеки. У закладi дiє трьохступеневий контроль стану охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi, пожежної безпеки, виробничої санiтарiї i гiгiєни, тобто складових безпечного 

середовища учасникiв освiтнього процесу. Перша ступінь - щоденний контроль стану примiщень 

закладу завiдувачами кабiнетiв, майстерень, спортивного залу пiсля закiнчення занять. У нiчний 

час згiдно плану обхода будiвлi сторож перiодично оглядає будiвлю закладу. Друга ступiнь - 1 раз 

на мiсяць технічною комісією з обстеження приміщень і споруд  здійснюється контроль за роботою 

системи забезпечення функціонування будівлі закладу, прилеглої територiї. Відповідно 

оформлюються записи в журналі оперативного контролю за станом охорони праці з метою 

усунення недолiкiв щодо забезпечення безпечного середовища для здобувачiв освiти. Кожний 

вiдповiдальний за усунення недолiкiв поiнформований зi змiстом порушення та термiном 

виконання, що засвiдчує його розпис у журналi. Третя ступiнь - 1 раз на 3 мiсяцi (квартал) технiчна 

комiсiя разом перевiряє стан безпеки працi i виробничої санiтарiї на робочих мiсцях, дотримання 

працiвниками iнструкцiй з охорони працi i безпеки життєдiяльностi та iнших нормативних актiв. 

Така система контролю адміністрації закладу у співпраці з профспілковим комітетом дає 

можливість цілеспрямовано вирішувати запитання безпеки праці колективу. За результатами 

перевiрки складається Акт обстеження примiщень та iнженерних комунiкацiй закладу. Протягом 

навчального року складається два планових акта. Перший - на початку навчального 2020-2021 року 

складено 20.08.2020 року, далi - навесні. Позаплановий рейд - перевiрка проводиться у разі 

потреби. 

Організація освітнього процесу у закладі відповідає вимогам безпеки відповідно до : 

1. Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України 25 вересня 2020 року № 2205, Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394). 

2.Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів,затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601,зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 09 вересня 2004 року за № 1121/9720; 

3.Державних будівельних норм ДБН В.2.2.-3-2018 " Будинки та споруди. Заклади освіти "( На 

заміну ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів) ,затверджених наказом від 25 

квітня 2018 року N 106 Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-

комунального господарства України; 

4.Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України,затверджених наказом Міністерства освіти України від 15.08.2016 року № 

974,зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року № 1229/29359; 



5.Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів,затверджених наказом Комітету по 

нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 

року № 4,зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533; 

6.Положення  про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти,затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 26.12.2017  № 1669, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 

р. за № 100/31552; 

7.Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) 

фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012  № 992, зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України03 серпня 2012 р. за № 1332/21644; 

8. Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Державного комітету України 

з нагляду за охороною праці України від 16.03.2004  № 81, зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 17 травня  2004  р. за № 620 /9219; 

9.Листа Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 1/9-305 " Про використання 

Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-

виховному процесі" та інших нормативно - правових актів,визначених чинним законодавством. 

Відповідно до положення про організацію охорони праці ,особисту відповідальність за створення 

безпечних умов освітнього процесу несе директор,який організовує роботу,щодо підготовки 

закладу до нового навчального року. Він уживає заходів,щодо проведення інженерно-технічних 

комунікацій ,устаткування ,обладнання у відповідність до чинних стандартів,правил,норм. 

Відповідно до нормативних вимог територія школи  огороджена,але частково,має доступ для 

стороннього автотранспорту. На території закладу немає "схованок" - де учні можуть залишитися 

без нагляду дорослих. Територія закладу має достатнє озеленення ( в наявності клумби,паркова 

зона,стадіон). 

Завідувачі кабінетів,учителі,керівники предметних гуртків несуть відповідальність за безпечний 

стан робочих місць,обладнання,приладів,інвентарю,тощо. Вони здійснюють заходи для створення 

здорових і безпечних умов освітнього процесу,забезпечують виконання чинних правил і норм з 

безпеки і гігієни праці та навчання. 

З метою організованого початку нового навчального року в травні видається наказ "Про підготовку 

до початку навчального року", у якому зазначається порядок утворення,склад робочої комісії та 

затверджується план заходів щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року з 

виконанням конкретних заходів,терміном виконання  і відповідальних зі їх виконання. 

Щорічно перед початком навчального року (серпень) робоча комісія,визначає готовність 

навчальних кабінетів,майстерень ,спортзалу,ігрових та спортивних майданчиків,інших приміщень 

закладу до нового навчального року та складає акти - дозволи на ведення їх в експлуатацію. 

Після огляду робочої комісії заклад освіти приймає в експлуатацію комісія створена за 

розпорядженням засновника (уповноважений орган) ,яка також складає відповідний акт-дозвіл. На 

навчальні кабінети (лабораторії) складаються також відповідні акти-дозволи. 

Щорічно за наказом директора проводиться навчання новоприбулих працівників закладу з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо. Планове навчання проходять усi 

працiвники 1 раз на три роки. Стан травматизму в закладі  - важливий показник дотримання 

безпечного середовища для учасникiв освiтнього процесу. У поточному навчальному роцi не 

зафiксовано  нещасних випадкiв пiд час освiтнього процесу із здобувачами освіти.  

Площа шкільного подвір'я 18865 кв. м. на території закладу знаходиться спортивний майданчик ( 

футбольне поле із природнім покриттям,волейбольна та баскетбольні площадки , турніки - 

лабіринти,дві стійки для баскетбольної сітки ,дві перекладини). На футбольному полі є двоє 

футбольних воріт.   



На території школи та поруч - більше 100 різних видів дерев та кущів,клумби.(дозволенні 

Санітарним регламентом). Озеленення школи становить 90 %. Територія школи частково 

огороджена бетонним забором. 

Майданчики для рухливих ігор та відпочинку біля виходів з приміщень (для максимального 

використання під час перерв). 

Облаштовані спортивні та ігрові майданчики для учнів школи ,навчальні зони є безпечними для 

учнів ( в наявності справний інвентар,відсутні ями,пошкодження покриття та інші загрози 

травмування учнів). 

Усі приміщення та обладнання школи підлягають вологому прибиранню,в тому 

числі:підвіконня,підлога,батареї,шафи,столи,парти,класні дошки. Прибирання здійснюють технічні 

працівники при відкритих вікнах або фрамугах, не допускаючи протягів. Прибирання 

класів,майстерень,навчальних кабінетів здійснюється після закінчення останнього уроку,а 

спортивну залу - після кожного уроку та після закінчення уроків,занять секцій. Мати в 

спортивному залі чистяться пилососом не рідше одного разу на тиждень,вологе протирання чохлів 

здійснюється щоденно. 

До спортивного залу допускаються учні тільки в спортивному одязі та взутті. Туалетні приміщення 

прибираються технічними працівниками після кожної перерви з використання дезінфікуючих 

засобів (речовин). Дезінфікуючі засоби,у тому числі речовини (розчини),зберігаються без доступу 

світла та у недоступних для учнів місцях. Техперсонал забезпечений спецодягом для прибирання. 

Технічний інвентар для прибирання промаркований ,закріплений за кожним навчальним та 

допоміжним приміщенням і зберігається окремо у спеціально виділеному місці разом із 

спецодягом. 

Такий режим прибирання забезпечує чистоту та охайність місць спільного користування 

,коридорів та навчальних приміщень ,спортивної зали. 

Чистота повітря в приміщеннях закладу забезпечується: відповідністю кількості учнів до нормової 

наповнюваності;регулярністю вологого прибирання приміщень з використанням дезінфікуючих та 

миючих засобів; використання всіх видів провітрювання (наскрізне,кутове,однобічне). 

Класні кімнати та кабінети провітрюються на перервах ,а рекреації та коридори під час уроків. 

Приміщення початкової школи ( навчальні кабінети,допоміжні приміщення,туалетна кімната для 

дівчаток, розміщені на І поверсі закладу) відокремлені від приміщень для учнів старших класів,що 

знаходяться на 2 та 3 поверсі . Облаштування приміщень закладу не створює загрози травмуванню 

учнів та працівників (неслизька підлога,належним чином встановлені меблі у навчальних 

кабінетах,не загромаджені коридори,сходові клітини та рекреації). 

Кабінети та майстерні школи забезпечені аптечками з набором медикаментів надання першої 

домедичної та медичної допомоги. Крім того,кабінети і майстерні забезпечені засобами 

пожежогасіння згідно з нормами їх належності. Їх технічне обслуговування здійснюється 

відповідно до паспортів заводів - виготовлювачів,а також затверджених  у встановленому порядку 

регламентів технічного обслуговування. У кабінеті фізики,біології та інформатики ,майстернях 

трудового навчання ,обслуговуючої праці є інструкція та журнали  вхідного та періодичного 

інструктажу  з техніки безпеки ,пожежної безпеки. 

У кабінетах є інструкції з охорони праці,безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки,правила 

роботи в кабінетах. Додатково кабінети оснащені інструкціями з виконання лабораторних та 

практичних робіт,спостережень,дослідів,фізичного практикуму. Крім того навчальні кабінети 

забезпечені настінними термометрами для контролю температурного режиму. 

Кабінет фізики та підсобне приміщення де зберігаються реактиви для викладання хімії( оскільки 

даного кабінету не має,але наявне пристосоване та підсобне приміщення) є небезпечними,а тому в 

них особливо ретельно дотримуються правил поведінки,вимог безпеки під час проведення занять 

та під час роботи із хімічними реактивами. Зберігання,використання та облік хімічних речовин 



покладається на вчителя хімії,який веде спеціальний журнал обліку токсичних речовин та 

матеріалів. 

При організації харчування дотримано вимоги санітарного законодавства ,принципів системи 

НАССР (ХАСП),які ставляться до організації раціонального харчування учнів повної загальної 

середньої освіти та громадського харчування (дотримання режиму зберігання продуктів, 

приготування та видачі готових страв). Щоденний контроль за організацією та якістю харчування 

здійснює ( покладається ) медична сестра закладу,кухара та відповідального за харчування. 

Питний режим здійснюється індивідуально. 

Важливою умовою також є раціональна організація освітнього процесу у закладі ,яка запобігає 

втомі та перевтомі. Структура освітнього процесу передбачає  чергування різних видів діяльності 

та відпочинку. 

розподіл навчального навантаження протягом тижня повинен бути таким ,що найбільший його 

обсяг припадає на вівторок та середу . На ці дні в шкільний розклад необхідно виносити 

предмети,які потребують розумового напруження,або ті,які не вимагають значного навантаження 

,але у більшій кількості ніж в інші дні тижня. Вивчення нового матеріалу,контрольні 

роботи,проводяться на 2-4 уроках посеред тижня. Предмети,які вимагають значних затрат часу для 

виконання домашнього завдання не групують в один день у розкладі занять. 

Для профілактики стомлюваності ,порушення статури,зору в учнів на уроках навчання 

грамоти,української мови,читання,української та зарубіжної літератури,математики та інших 

предметів для учнів 1-11 класів проводяться фізкультхвилинки та гімнастика для очей. 

У гігієнічному вихованні здобувачів освіти виділені такі основні напрями роботи:раціональний 

режим дня,гігієна трудового навчання,громадська і особиста гігієна,гігієна 

харчування,попередження інфекційних захворювань та отруєнь,профілактика 

травматизму,дотримання правил техніки безпеки,статеве виховання,запобігання формуванню 

шкідливих звичок та формування здорового способу життя. 

Учні не допускаються до виконання робіт,які є небезпечними для їх життя,здоров'я та становить 

загрозу зараження інфекційними захворювання. До таких видів робіт відносяться: робота із 

значним фізичним навантаженням;робота з електроприладами без нагляду вчителів та 

батьків;миття вікон,очищення даху та проїжджих  частин вулиць від снігу та льоду;очищення 

освітлювальної апаратури,вентиляційного обладнання,витяжних шаф;перенесення 

скла;прибирання санвузлів ,медичних та допоміжних приміщень,сходів,майстерень,спортивної 

зали,харчоблоку,обідньої зали;винесення відходів;робота із хімічними речовинами (крім уроків 

хімії). 

Всі працівники закладу, в тому числі працівники харчоблоку проходять обов'язкові медичні огляди 

у відповідності до чинного законодавства, та мають особисті медичні книжки встановленого 

зразка. 

Поряд з тим у закладі:забезпечено з боку медичного працівника та вчителів школи постійний 

контроль  фізичного стану учнів,забезпечено щоденний контроль температурний  контроль в 

класних кімнатах,навчальних кабінетах,приміщеннях закладу;організовано заходи гігієни під час 

відвідин туалету,після занять фізичною культурою,після занять в майстернях,перед вживанням їжі 

( відповідальні класні керівники,вчителі-предметники,медична сестра),у туалетах біля 

рукомийників забезпечено наявність та використання учнями рідкого мила,електросушників для 

сушіння рук. 

Адміністрація закладу приділяє належну увагу створенню комфортного освітнього середовища для 

здобувачів освіти,їх батьків та працівників закладу,враховуючи їх пропозиції та побажання( у 

межах наявності фінансових ресурсів) та звертаючи увагу на : гнучкість дизайну,поділ навчальних 

кабінетів на осередки в початковій школі ( НУШ ) для різних видів роботи та 

відпочинку,ергономічність меблів,відсутність надлишкового нагромадження,незагромадженість 

вікон,дотримання балансу у візуальній стимуляції,уникнення зайвого візуального 



шуму,використання поверхні стін,наявність місць для відпочинку учнів під час 

перерв,облаштування місць для праці та відпочинку педагогів. 

Постiйний монiторiнг за дотриманням безпечного середовища, формування навичок безпечної 

поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учасників освiтнього процесу – це основний напрям 

роботи закладу. З цією метою усіма учасниками освiтнього процесу вивчаються Правила 

дорожнього руху, проводяться Місячники безпеки, Тижні охорони праці і безпеки життєдіяльності, 

створено загін юних інспекторів дорожнього руху, дружину юних пожежних. Успішним є 

поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та 

надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учасників освiтнього процесу із 

закладу. Пожежно-технiчна комiсiя постiйно обстежує територію школи і прилеглі території з 

метою виявлення об’єктів, що становлять потенційну небезпеку. Члени комiсiї перевіряють 

відповідність до вимог протипожежних норм евакуаційні шляхи, електромережі та 

електрообладнання, вказівники місця знаходження вогнегасників, перевіряють наявність на 

поверхах будiвлi планів евакуації на випадок пожежі та надзвичайних ситуацій. В закладі 

забезпечено постійний телефонний зв’язок із службами екстреного виклику. Класнi керівники 1-11-

х класів для забезпечення безпечного середовища проводять бесіди з пожежної безпеки, безпеки 

дорожнього руху, правил поведінки під час складних погодних умов, відпрацювання порядку 

евакуації згідно планів евакуації на випадок пожежі та надзвичайних ситуацій, організовують 

роз’яснювальну роботу серед учнів щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, 

заохочують здобувачiв освiти до участi у Тижнях знань безпеки життєдiяльностi, відпрацьовують 

практичнi дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій та надання першої допомоги 

постраждалим. 

 

Критерій 1.1.2. Заклад освіти забезпечений  навчальними та іншими  приміщеннями з 

відповідним обладнанням,що необхідні для реалізації освітньої програми. 

Любимівський ЗПЗСО Нововоронцовської селищної ради Херсонської області збудована в 1973 

році. Дах приміщення закладу : хвилястий шифер, опора - дерев'яне перекриття , його стан 

відповідає вимогам . Сантехніка та сантехнічне обладнання оновлені та відповідають санітарним 

нормам. Територія закладу освітлюється лампами Deluks - галогена 300 W та лампами на 300 та 

500 W,з яких 5 вмонтовано на будівлі школи,2 перед входом. 

Будівля школи: фундамент бутовий,стіни та перегородки блочні ,міжповерхове перекриття 

плити;підлога дерев'яна в спортивній залі, по класних кімнатах та коридорі ІІ та ІІІ поверхів та 

бетонна на коридорі І поверху,. Вікна металопластикові (крім ІІІ поверху ,частково - двійні 

дерев'яні )   . Вхідні двері металопластикові,в класних кімнатах та у спортивному залі 

дерев'яні,сходові прольоти із збірного залізобетону,підвал має фундамент та стіни бутові,підвал 

має фундамент та стіни бутові,перекриття - плити. Технічний стан задовільний. 

Опалювальна система  - автономна та газова  котельні. Вентиляція природна, припливно-

витяжна(кватирки).  Приточна (припливна) в спортивному залі,залі для харчування,в навчальних 

приміщеннях,класних кімнатах. Витяжна - в санвузлах,на кухні. А також природна проводиться 

через вікна та фрамуги. 

Водопостачання задовільне,забезпечується по системі водоканалу,що обслуговується КП "Наше 

село". Вода подається цілодобово. Каналізаційна система у належному стані. 

Усі вікна застеклені,герметичні для збереження тепла,крім вікон для природної вентиляції. 

Стіни в навчальних приміщеннях оздоблені шпалерами,пофарбовані в теплі кольори,панелі 

МДФ,підлога пофарбована,є стенди та інша наочна інформація. Вестибюль оздоблений 

фарбованими пано. Шкільне приміщення використовується за призначенням. 

Шкільне приміщення умовно розділене на дві зони:для старшої (ІІ та ІІІ поверхи) та початкової 

школи (перший поверх).  

Оснащення навчальних кабінетів початкової школи відповідає вимогам стандарту початкової 

освіти; необхідності і достатності матеріального та методичного забезпечення освітнього процесу 



для повної реалізації освітніх та навчальних програм; комплектності і модульності, що враховують 

реальні особливості закладів загальної середньої освіти та потреби учасників освітнього процесу; 

відповідності вимогам санітарного законодавства, пожежній та електробезпеці, вимогам охорони 

здоров’я здобувачів освіти і охорони праці працівників закладів загальної середньої освіти; 

універсальності - можливості застосування навчального обладнання для вирішення комплексу 

завдань у освітній і позаурочній діяльності, в різних освітніх галузях, з використанням різних 

методик навчання тощо; забезпеченості ергономічного режиму роботи учасників освітнього 

процесу; узгодженості спільного використання (змістового, функціонального, технологічного, 

програмного тощо). Засоби навчання та обладнання (крім деяких витратних матеріалів), що 

поставляються та використовуються в освітньому процесі в початковій школі, мають технічний 

паспорт на виріб, укомплектовані інструкціями про використання та зберігання українською 

мовою, та обов’язковим методичним забезпеченням для різних видів робіт відповідно до 

навчальних програм початкової закладу освіти.  

Виклики, які потребують вирішення: 1. Обладнати вільну територію коридору в осередок 

відпочинку з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м’яким 

покриттям.  

2. Створити Класи просто неба. Проведення уроків просто неба дає можливість безпосереднього 

спостереження живої природи, а також дозволяє здобувача освіти частіше перебувати на свіжому 

повітрі.  

Для проведення таких уроків на території закладу необхідно облаштовувати «зелені класи». 

Необхідною умовою для здійснення якісного освітнього процесу є наявність у школі необхідних 

приміщень та засобів навчання. Для формування ключових компетенцій (зокрема, здатності 

спілкуватись іноземними мовами, інформаційно - комунікаційної) компетентностей у галузі 

природничих наук, техніки і технологій важливо забезпечити відповідне обладнання для 

лабораторій, лінгафонних кабінетів, кабінетів інформатики. Ефективність навчання залежить від 

багатьох компонентів, у тому числі від майстерності педагогічних працівників, методів навчання, 

змісту програм засобів управління освітнім процесом та від зовнішніх умов: забезпеченості уроку 

технічними засобами й навчального обладнання тощо.  

Кожен навчальний кабінет основної та старшої закладу освіти забезпечений учнівськими партами, 

стільцями, демонстраційними стінками, призначення яких – збереження навчально - наочних 

посібників, дидактичних матеріалів, методичної, художньої та довідкової літератури. 

Використовуються справні меблі, підібрані відповідно до віку та зросту дітей. Умови навчання 6-

річних першокласників відповідають гігієнічним вимогам:одномісні парти розміщені за зростом та 

мають відповідне маркування. Площа,об'єм,кількість місць,освітлення,вентиляція,температурний 

режим,відносна вологість відповідають гігієнічним вимогам.  

У школі наявні навчальні та  допоміжні приміщення: лаборантські кабінетів фізики,хімії,майстерні 

(слюсарна та столярна),майстерня із обслуговуючої праці. У цих кабінетах наявні тески та верстаки 

слюсарні,станки точильні та свердлильні,токарний по дереву,фугувальний. 

В усіх кабінетах є настінні та напольні вішаки,у спортивному залі окремі роздягальні для юнаків та 

юнок. 

Санітарно-гігієнічні умови навчання в кабінеті інформатики в межах норми. 

Кількість сантехнічних пристроїв відповідає нормі:фонтанів для пиття - 1 шт.,умивальників -8 

шт.,санвузлів - 8 шт.( в приміщенні закладу). 

Спортивна зала має площу _______ кв.м. ,відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. 

Освітній заклад має бібліотеку,кабінет практичного психолога (психолого-реабілітаційна),ресурсна 

кімната,медичний кабінет,кімната школярика (педагог-організатор та 

соц.педагог),учительську,кабінет заступника,кабінет технічного персоналу,спортивний зал,дві 

роздягальні ( в спортивному залі),шкільна їдальня,навчальні кабінети. 



В закладі є в наявності достатня кількість приміщень для виконання освітньої програми та 

відповідно наповнюваності. Всі приміщення використовуються раціонально. 

Навчальні кабінети підключені за безлімітними пакетами до мережі Інтернет зі швидкістю передачі 

даних до 100Мбіт/сек. Це дає вільний доступ до світових електронних ресурсів під час проведення 

уроків, а також забезпечує потреби вчителів-предметників та школярів у позаурочний час у 

підготовці позакласних заходів, пошуку навчальної інформації,доступу до навчально-освітніх 

сайтів тощо. 

Позитивні тенденції: Кабінети математики, хімії, фізики оснащенні технічними засобами 

навчання. Формується бережливе ставлення здобувачів освіти до шкільного майна. 

Виклики, які потребують вирішення: 

При можливості необхідно встановити в закладі сучасний комплекс 

звукотехнічного,мультимедійного, акустичного обладнання та програмного забезпечення для 

ефективного вивчення іноземних мов та створення умов комунікативного середовища з 

урахуванням індивідуальних потреб учнів закладу освіти. 

Потребують матеріальної підтримки та поповнення наочними засобами навчання. Під час 

опитування проведеного серед вчителів, три респонденти вказали про необхідність оновлення 

матеріально-технічної бази закладу. 

(Результати анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання No 5, No 6) 

 

 



Критерій 1.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони 

праці,безпеки життєдіяльності,пожежної безпеки,правилами поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій і дотримуються їх. 

З метою координації і впорядкування діяльності навчальних закладів з питань профілактики 

травматизму МОН України розроблено і затверджено "Заходи щодо профілактики травматизму 

невиробничого характеру","Галузеву програму поліпшення стану безпеки,гігієни праці та 

виробничого середовища в навчальних закладах,установах,підприємствах МОН України". Поряд з 

тим реалізується  Державна програма запобігання бездоглядності та ін. 

Робота педагогічного колективу закладу з охорони праці організована згідно Закону України «Про 

охорону праці» та відповідних нормативних документів. 

Питання запобігання дитячого травматизму ,безпеки дитини її уміння захистити себе є вкрай 

актуальним в системі освіти та виховання дітей і молоді . 

У дітей шкільного віку травми можуть бути найрізноманітніші. Але під час перерв та занять 

фізичної культури фактів травматизму зафіксовано не було. Вуличний травматизм частішає 

навесні,влітку,коли діти багато часу проводять на вулиці. 

Заходи,які проводяться для зменшення та відсутності травматизму: організоване регулярне 

чергування вчителів,проводиться належна організація відпочинку на перервах,перевіряється 

цілісність і безпечність спортивного інвентарю. 

Особлива увага приділяється учителями фізичної культури навчанню дітей елементами безпечному 

падінню,бігу та стрибків. Наразі особливо підвищена небезпека  в зв'язку проведенням ООС ,тому 

проводяться бесіди про правила поводження з невідомими предметами,що може бути 

вибухонебезпечними. 

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки у закладі знаходиться під щоденним контролем 

адміністрації, фахівця з ОП, сестри медичної. 

На початок 2020-2021 н. р. були оформлені всі необхідні акти – дозволи на проведення навчальних 

занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, а також Акт прийому готовності 

закладу до нового навчального року. 

У закладі є всі необхідні журнали реєстрації Інструктажів з питань охорони праці працівників 

закладу. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників. 

Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до 

закладу освіти здобувача освіти проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності 

класним керівником. 

Учителі фізики, хімії, інформатики, технічної та обслуговуючої праці, фізичної культури перед 

виконанням лабораторних, практичних робіт, навчальних занять у спортзалі або на спортивному 

майданчику, в майстернях проводять відповідні інструктажі з техніки безпеки до кожного виду 

робіт, тільки після цього допускають учнів до виконання визначених завдань. 

Відповідно до нормативних вимог з здобувачами освіти проводяться інструктажі з безпеки 

життєдіяльності при організації екскурсій, культпоходів, виховних заходів тощо. 

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та 

працівників закладу освіти проводяться своєчасно відповідно діючих законодавчих документів. 

Наказом по закладу заборонено експлуатацію в закладі несправних приладів опалення та 

саморобних нагрівальних приладів. Заклад забезпечено первинними засобами пожежогасіння,в 

наявності та в належному стані пожежні виходи  ,не захаращені шляхи евакуації. Проведено 

занулення та заземлення електрообладнання ,яке використовується. Регулярно проводиться 

практичне відпрацювання заходів з евакуації та порядку дій на випадок виникнення пожежі з усіма 

учасниками освітнього процесу,послідовність їх евакуації, виклику пожежно-рятувальних 

підрозділів та застосування засобів пожежогасіння. Розроблено та розміщено в щоденниках учнів 

схему розміщення всіх евакуаційних виходів закладу,вивчено на класних годинах маршрути 

пересування у разі знаходження на різних поверхах ,у різних сторонах будівлі. 



Під час визначення першочергових ремонтних робіт та придбань надається перевага забезпеченню 

протипожежного захисту та забезпеченню засобами доступності і пристосування до потреб осіб з 

інвалідністю. 

(Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання № 21, № 22 та результати 

анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання № 23, № 24) 

 



 

 

 

Критерій 1.1.4. Працівники обізнані з правилами з правилами поведінки в разі нещасного 

випадку із здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх 

стану здоров'я  і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях. 

Збереження здоров'я учасників освітнього процесу - одне з першочергових завдань ,якому 

приділяється належна увага в закладі. 

Питання ,які є предметом постійної уваги керівника закладу та працівників:безпечність території та 

обладнання ігрових та спортивних майданчиків (відсутність колючих та отруйних 

рослин);безпечність приміщень закладу ;справність інвентарю та меблів;дотримання вчителями та 

іншими працівниками закладу правил і вимог щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності на 

уроках; знання та вміння педагогічних працівників  надавати першу (домедичну ) допомогу. 

Усі працівники закладу знають та дотримуються визначеного законодавством алгоритму у разі 

нещасного випадку або травмування учасників освітнього процесу. 

Згідно алгоритму про кожен нещасний випадок ,що траплятиметься із учасниками освітнього 

процесу ,за обставин потерпілий або свідок нещасного випадку повідомляється одразу керівнику 



(учитель або інша особа ,яка була присутня під час проведення заходів освітнього процесу в 

закладі або за його межами),який:терміново організовує надання домедичної допомоги 

потерпілому в разу необхідності - його доставку до лікувального закладу;зберігає обстановку на 

місці в тому стані в, якому вона була на момент (якщо це не загрожує життю і здоров'ю тих,хто там 

перебуває,і не призведе до більш тяжких наслідків); повідомляє про те,що сталося керівнику або 

особі ,на яку покладено відповідальність за охорону праці ,безпеку життєдіяльності в закладі. Якщо 

нещасний випадок трапився під час походів ,екскурсій або інших заходів за територією району 

,особа,відповідальна за проведення заходу ,негайно повідомляє керівника. Керівник закладу 

,одержавши повідомлення про нещасний випадок негайно:уживає заходів щодо усунення причин 

,що викликали нещасний випадок ; повідомляє батьків потерпілого; направляє письмовий звіт до 

медичного закладу для отримання медичного висновку про характер та тяжкість ушкодження 

потерпілого;протягом доби утворює наказом комісію з розслідування нещасного випадку в складі 

не менше ніж 3 особи та організовує розслідування . Про нещасний випадок ,що стався із 

здобувачем освіти через нанесення тілесних ушкоджень в наслідок бійок,скоєння правопорушень 

під час освітнього процесу ,керівник закладу також інформує органи правопорядку. 

Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності з працівниками та учнями,проводяться одночасно з 

інструктажами питань охорони праці і містять питання охорони 

здоров'я,пожежної,радіаційної,дорожнього руху,реагування на надзвичайні ситуації,безпека 

побуту. Ведеться вся необхідна документація щодо реагування на нещасні випадки,травмування 

учасників освітнього процесу відповідно до вимог законодавство. 

 

Критерій 1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти та 

працівників. 

Організація харчування у закладі здійснюється згідно з чинними нормативно - правовими 

документами. У закладі ведеться необхідна документація з організації харчування. Послуги 

харчування надає ФОП "Вінник Р.І." 

З метою організації якісного та повноцінного харчування  учнів роботу організовано наступним 

чином: забезпечено організацію повноцінного та якісного харчування учнів відповідно до 

Державних санітарних правил та норм ,затвердженого двотижневого меню та графіку 

харчування;дотримано санітарно-гігієнічні вимоги до постачання,зберігання ,реалізація продуктів 

харчування та продовольчої сировини;організовано контроль за роботою харчоблоку його 

утриманням та забезпеченням необхідним обладнанням,інвентарем та посудом  ,упроваджено 

систему ХАССП;скоординовано діяльність медичного персоналу ,працівників закладу та 

харчоблоку щодо контролю за харчуванням дітей,бракеражу готової та сирої продукції,контролю 

за дотриманням учнями закладу особистої гігієни перед та під час вживання їжі ,контролю за 

станом їдальні та харчоблоку. 

Медична сестра закладу щоденно контролює дотримання правил особистої гігієни 

персоналом,наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних захворювань у 

працівників харчоблоку. 

Відомості про якість продуктів ,що швидко псуються, фіксується в Журналі бракеражу сирих 

продуктів. Видача готових страв дозволяється тільки після зняття проби медичним працівником 

або при його відсутності іншою особою,відповідальною за організацію харчування. Щодня 

відбираються добові проби кожної страви раціону . Проби відбираються в об'ємі порцій для 

дітей,зберігаються в холодильнику на харчоблоці при температурі  + 4 - + 8 ° С. Проби страв 

кожного прийому їжі зберігаються протягом доби до закінчення аналогічного прийому їжі 

наступного дня. Результати зняття проб  вносяться до Журналу бракеражу готової продукції 

,особою яка знімала проби під особистий підпис. 

Щоденне меню знаходиться на відповідному інформаційному стенді в їдальні. 

Харчування учнів відбувається за погодженим графіком, діє разовий режим харчування (обід —



учні 1-4 класів, діти пільгових категорій,  учні 5-11-х класів). Харчування дітей організовано на 

основі циклічного (двотижневого) перспективного меню. 

Здійснюється безкоштовне харчування для учнів пільгової категорії відповідно до поданих 

документів та заяв,що підтверджують статус дитини. 

У закладі :забезпечено відповідні умови зберігання продуктів харчування ,в тому числі продуктів 

,що швидко псуються (дотримано температурний режим,товарне сусідство,маркування,зберігання 

у спец. боксах сипучі продукти,термін зберігання); забезпечено ведення відповідно до вимог 

Журналів бракеражу сирої та готової продукції з відображенням продуктів харчування в день їх 

надходження ; забезпечено належний санітарний стан приміщень їдальні та 

харчоблоку;організовано один раз на рік проведення держповірки та калібровки вимірюваних 

приладів. 

Їдальня закладу забезпечена необхідним інвентарем ,достатньою кількістю посуду ,миючих та 

дезінфікуючих засобів. До контролю за організацією харчування в школі залучається батьківська 

громадськість. З метою повного охоплення харчування учнів у школі розроблено та впроваджено 

ряд заходів:цикл бесід "Повноцінне харчування - запорука здоров'я ",тижні смачної їжі. Щомісяця 

проводяться моніторинг харчування та складаються відповідні звіти встановленого зразка. Питання 

організації харчування розглядаються на засіданні педагогічних рад,нарад при 

директору,батьківських зборах. 

Класними керівниками проводиться позакласна виховна робота з учнями по вихованню культури 

харчування та відповідальності за своє здоров'я .  

Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р показали, що послугами їдальні 

користуються 60% учнів, але з них 8% опитаних вважають, що їжа несмачна, 52 % - що їжа смачна 

і корисна. 

У закладі освіти організовано харчування дітей пільгових категорій. 

У закладі організовано миття рук : встановлені рукомийники, рідке мило, електричні сушарки для 

рук. Забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних умов функціонування обідньої зали. 

(Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання № 13, №14) 



 
За результатами анкетування більша частина учнів (64%) вважають, що в їдальні дотримуються 

санітарно-гігієнічні умови. Приміщення харчоблоку та обладнання відповідають санітарно - 

гігієнічним вимогам. 

Але потребує вирішення запитання проведення  модернізації матеріально-технічної бази. Здорове 

харчування школярів впевнено можна віднести до одного із основних факторів розвитку. 

(Результати анкетування батьків 2020-2021 н.р., запитання №№ 25-32) 



 

 

 



 



Результати анкетування батьків показали, що 12% вказали, що їхня дитина не харчується в школі. 

Але непокоїть той факт, що серед батьків учні яких харчуються, 10% незадоволені харчуванням у 

закладі. 

Виклики, які потребують вирішення: 

1. Впровадження нових технологій в організації харчування. 
2. Поліпшення якості харчування учнів. 

3. Проведення роз'яснювальної роботи серед батьків і учнів про необхідність гарячого 

харчування. 

4. Розширення меню. 

З цією метою з вересня 2021 року в закладі буде розпочато впровадження в меню страв за 

рецептурним збірником Є. Клопатенка. 

Їдальня посідає одне з найважливіших місць серед приміщень закладу освіти. Це і місце для 

прийому їжі, і територія відпочинку, де мають панувати комфорт та позитивна атмосфера. Тому 

адміністрацією  заплановано у 2021-2022 році змінити дизайн обідньої зали, придбати сучасні 

меблі, посуд. 

 

Критерій 1.1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі 

Інтернет, 

в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті. 

На початку 2020/2021 навчального року до мережі Інтернет було підключено всі навчальні класи 

школи. У 2020/2021 році майже вся територія школи (80%) охоплена Wi-Fi мережею.  

Для вчителів  забезпечена необхідна матеріальна база: наявність комп’ютерів та іншого 

технічного обладнання, програм, доступу до мережі Інтернет. 

Для забезпечення контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет на всіх комп'ютерах 

встановлено браузер Гугл хром, з додатками які унеможливлюють вихід до заборонених сайтів, 

появи непотрібної реклами та ін. Також вчителем інформатики періодично перевіряється 

комп'ютерна техніка на наявність стороннього програмного забезпечення. 

Виклики, які потребують вирішення: 

на комп'ютерну техніку встановити додаткові програмні засоби для безпечного доступу до мережі 

Інтернет. Періодично на засіданнях педагогічних рад нагадувати вчителям Правила безпечного 

користування мережею Інтернет в закладі освіти «Безпечне користування мережею Інтернет». 

(Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання № 53) 

 

Якщо розглянути підсумки анкетування щодо запитання інформації про безпечне користування 

мережею Інтернет, то 81% учнів проінформовані або на уроках або на позакласних заходах. 



(Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання №54) 

Щодо забезпечення доступу до мережі Інтернет здобувачів освіти, то є одна точка доступу до Wi-Fi. 

(в рекреації другого поверху) До мережі Інтернет учень може зайти з комп'ютера вчителя (за його 

згодою) або на уроках інформатики. 

Вільного доступу до Wi-Fi на всій території школи  для учнів немає, для їх відпочинку на перерві 

від електронних пристроїв. 

Анкетування показує, що під час навчання, на уроках учні використовують мережу Інтернет. 

(Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання №№ 29,30)



Критерій 1.1.7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів 

освіти до освітнього процесу ,професійної адаптації працівників. 

 

Початок навчання в 1,5 класах – найбільш складні та відповідальні моменти в житті дітей як в 

соціально-психологічному так і в фізіологічному плані. 

Відповідно до Концепції Нової Української Школи (схвалена розпорядженням КМУ від 14 грудня 

2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа на період до 2029 року»;постанови КМУ від 

21.02.2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;наказів МОН 

України від 08.10.2019 року № 1272 «Про затвердження типових  освітніх програм для 1-2 класів 

закладів загальної середньої освіти»,наказу МОН України від 08 .10.2019 № 1273«Про 

затвердження типових  освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»  та 

інш.) адміністрацією закладу у вересні – жовтні 2020 року здійснювалась перевірка організації 

освітнього процесу в 1 класі ,під час якої були відвідані уроки ,переглянуто класний журнал 

,зошити,проведено співбесіди з класним керівником та батьками учнів. 

Контроль за станом організації освітнього процесу у 1 – му класі здійснює заступник директора з 

НВР Карпенко Юлія Михайлівна. Адміністрація навчального закладу протягом 2020-2021 н.р. 

відвідувала уроки , які викладав вчитель 1 класу ( Литвиненко І.В.) із метою 

тематичного,епізодичного контролю ,надання методичної допомоги,виявлення,вивчення та 

узагальнення досвіду вчителя,прогнозування подальшої діяльності,організація навчання педагога. 

Встановлено ,що прийом учнів до 1 класу здійснюється відповідно до наказу МОН України від 

16.04.2018 року № 378 «Про затвердження порядку зарахування ,відрахування та переведення та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти». Наказ про зарахування учнів до 1 класу Любимівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Любимівської сільської ради на 2020-2021 н.р.  видано на підставі заяв батьків,копій 

свідоцтва про народження  та за наявності медичної довідки форми 086- 1/0.На кожного здобувача 

освіти заведена особова справа. Документи оформлено належним чином (копії свідоцтв завірені 

директором,заяви завізовано). Медичні картки встановленого зразка зберігаються в медичному 

кабінеті школи. 

Навчання учнів 1 класу здійснюється в навчальному закладі на І поверсі. Освітній процес 

організовано за Типовою освітньою програмою під керівництвом О.Я.Савченко. Освітня програма 

розрахована на 5- денний робочий тиждень. Навчання першокласників здійснюється за 

семестровою структурою. Термін проведення канікул для першокласників визначено відповідно 

режиму закладу освіти. 

Під час вивчення організації освітнього процесу в 1 класі було виявлено,що створено належні 

умови для навчання та виховання ,відпочинку учнів. 

особливу увагу Ірина Володимирівна приділяє організації сучасного освітнього середовища. 

Організація освітнього простору навчального кабінету потребує широкого використання нових ІТ-

технологій, нових мультимедійних засобів навчання,оновлення навчального обладнання,що 

здійснюється через такі осередки: 

- осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями; 

- змінні тематичні осередки ,в яких розміщуються дошки/фліпчарти/стенди ; 

- осередок для гри,оснащений  настільними іграми,інвентарем для рухливих ігор; 

- осередок художньо-творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та стендом для 

змінної виставки дитячих робіт; 

- куточок живої природи ; 

- осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри ; 

- осередок вчителя оснащений столом ,стільцем,ноутбуком,полицями/ящиками,ящиками для 

зберігання дидактичного матеріалу. 

Школою було вирішено завдання відшукати додаткові окремі приміщення з додатковим відкритим 

освітнім простором ,що дозволить розширити поле діяльності за межі діяльності класу. 

Це холи,коридори,сходові клітини,зони загального користування з тематикою цікавою для дітей,що 

розвиває творче мислення широкий світогляд та етику. 

Ірина Володимирівна  Литвиненко пройшла обов'язковий заочний етап підвищення кваліфікації на 

сайті студії онлайн-освіти EDERA,очні тренінги та отримала відповідні сертифікати. 

Особливу увагу вчитель приділяє збереженню та зміцненню фізичного здоров'я учнів 

,впроваджуючи в освітній процес здоров'язбережувальні технології та заходи: вправи для 



розслаблення м'язів очей ,для формування та закріплення ,навичок правильної постави ,для 

створення та зміцнення "м'язового корсету",вправи на дихання,фізкультхвилинки. 

Результати анкетування батьків учнів початкової закладу освіти свідчать, що 49% учнів 

початкових класів не мають проблем з адаптацією, 32% учнів мали ці проблеми іноді,10% мали 

проблеми з адаптацією. За словами батьків, у їх дитини були такі ж проблеми і у дитячому 

садочку. 

З метою вивчення проходження адаптаційного періоду першокласниками проводяться 

діагностичні дослідження пізнавальної та емоційно – вольової сфер особистості. Дослідження 

проводяться за допомогою наступних діагностичних методик: методика «Будиночок», графічний 

диктант, методика «Мій клас» Р. Жиля; методика «Що мені подобається в школі»Н.Г. 

Лусканової, анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації та адаптації Лусканової Н.Г., 

спостереження під час уроків та на перервах, відвідування уроків, ранкових зустрічей тощо. За 

підсумками діагностичних досліджень виявляються діти, які демонструють прояви дезадаптації 

та визначені «проблемні зони» цих здобувачів освіти. 

Учитель першого класу звертає особливу увагу на учнів, що мають проблеми з концентрацією 

уваги. Ретельно контролює виконання навчальних завдань на кожному етапі їх виконання. 

Активно залучає їх до навчальної діяльності. Стимулює пізнавальну активність учнів з 

домінуванням ігрової мотивації засобами створення ситуації успіху та постійної підтримки 

позитивних результатів діяльності. 

З метою згуртованості класного колективу та формування добрих відносин між дітьми у класі 

учнів навчають засобам конструктивної взаємодії та проводять позакласні заходи на теми: «Як 

потоваришувати?», «Що таке дружба?» У роботі з першокласниками вчитель уникає групової 

критики дитини чи результатів роботи, а також порівняння його помилок з постійними успіхами 

інших здобувачів освіти. 

(Результати анкетування батьків 2020-2021 н.р., запитання №№ 11-14) 
 



 
 

 

Згідно з річним планом роботи школи у вересні-жовтні адміністрацією школи було проаналізовано 

стан реалізації проблеми наступності в роботі вчителя (класовода ) 4 класу та вчителів -  

предметників 5 класу. 

Під час перевірки було відвідано уроки,проведено діагностичні (моніторингові ) роботи з 

математики та української мови ,психодіагностику учнів,обговорено питання на нараді при 

директору(результати викладено в наказі ). 

Учні 4-х класів пристрасно бажають добре вчитися у п’ятому класі, щоб радувати оточуючих. 

Але, зіткнувшись з першими труднощами, часто розчаровуються через: 

1.Зміну умов навчання. 

2.Різноманітність і якісне ускладнення вимог, що висуваються до здобувача освіти різними 

вчителями. 

3.Зміну позиції «старшого» у початковій школі на статус «самого маленького» у середній. 

У адаптаційний період діти можуть стати більш тривожними, боязкими або, навпаки, 

«розв'язаними», надмірно гучними, метушливими. 

Відбувається зниження працездатності, діти можуть стати забудькуватими, неорганізованими, 

іноді порушується сон, апетит. 

Тому в нашому закладі проводиться психолого - педагогічний консиліум, до якого готується 

адміністрація, вчитель 4-го класу, учителі- предметники старшої закладу освіти, практичний 

психолог,соціальний педагог. Для цього: 

1.Відвідуються уроки адміністрацією. 

2.Перевіряються робочі зошити, журнали заступником директора з НВР. 

3.Проводиться аналіз результатів ДПА. 



4.Аналізується результативність участі учнів 4-х класів у заходах різного спрямування. 

5.Проводяться та опрацьовуються соцопитування, психологічні дослідження практичним 

психологом. 

6.Готуються батьківські збори. 

7.Аналізуються результати спостережень за здобувачами освіти на уроках, на перервах, в їдальні, 

на позакласних заходах (виділяються групу учнів, які мають високу мотивацію, високу активність, 

виконують додаткові завдання з логічним навантаженням, талановиті в співах, малюванні. Так 

само є учні, яким важко засвоювати програмний матеріал. Є група учнів, які мають психо- 

фізіологічні проблеми і особливості. 

Виклики, які потребують вирішення: 

1.Учителям середньої ланки вивчити навчальні програми початкової закладу освіти, під час 

організації навчальної діяльності спиратися на досвід учнів, набутий у початковій школі. 

2.Починаючи з другого семестру, відвідувати, а потім і проводити уроки в 4-х класах. 
3.Коригувати вчителям 4-го класу вчителями старшої закладу освіти навчальні  програми з 

метою адаптації їх до успішного початку навчання в 5-му класі. 

4.У травні проводити «День знайомства зі старшою школою». 

Як свідчить аналіз, учителі, які викладають у 5-х класах, часто не бачать різниці між 

п’ятикласниками й іншими школярами основної закладу освіти. І як результат – завищені вимоги 

до цих учнів, зниження рівня навчальних досягнень, мотивації навчання. Такий підхід до навчання 

може ускладнити процес адаптації школярів. 

Для попередження можливих негативних явищ на цьому етапі, та виявлення труднощів адаптації, 

проводиться спеціальне психологічне дослідження. 

Для досягнення поставленої мети була розроблена програма дослідження, яка містить наступні 

методики: 

- спостереження за поведінкою учнів з метою виявлення ознак дезадаптації; 

- визначення емоційного стану здобувача освіти та виявлення рівня шкільної 

тривожності та самооцінки здобувача освіти (методика дослідження рівня шкільної 

тривожності за тестом Філіпса); 

- дослідження шкільної мотивації (методика «Шкільна мотивація»); 

- дослідження стосунків   з колективом,   вивчення структури класного колективу 

(спостереження за класом,соціометрія); 

- анкетування «Ставлення до навчальних предметів»; 
- дослідження стосунків з учителем (бесіди з учителем). 

Щоб допомогти п`ятикласникам легше пройти період адаптації до навчання в старшій школі 

вчителям та батькам важливо знати вікові особливості дітей даної вікової групи, ознаки 

дезадаптації, індивідуальні особливості дітей, у яких вони наявні. Тому практичним психологом 

проводиться просвіта батьків (індивідуальні консультації, участь в батьківських зборах) і вчителів 

(індивідуальні консультації). Щорічно в листопаді місяці проходить психолого-педагогічний 

консиліум «Адаптація учнів 5-го класу до умов навчання в основній школі». 

Зважаючи на результати дослідження, є доречним проведення наступного комплексу психолого-

педагогічних заходів, спрямованих на створення умов для кращого пристосування учнів до нового 

рівня вимог, та профілактики шкільної дезадаптації учнів: 

- проведення батьківських зборів на початку навчального року з метою ознайомлення батьків з 

психологічними особливостями дітей даної вікової групи; 

- надання рекомендацій щодо полегшення процесу адаптації дитини до навчання в

школі 

- виступи на педагогічних радах «Особливості адаптації п`ятикласників»; 

- проведення класними керівниками в період навчання дітей в 5-му класі заходів, 

ігрових занять, що сприяли б розвитку їх комунікативних навичок, налагодженню позитивних 

стосунків між однокласниками, вивченню та засвоєнню своїх прав та обов`язків у старшій школі;

       - виявлення учнів, що складно переживають процес адаптації до навчання в старшій школі; 

- індивідуальне консультування батьків учнів, що складно переживають процес адаптації; 

- індивідуальна (консультаційна,групова (розвивально-корекційна) робота з  дезадаптивними 

дітьми.



Результати опитування здобувачів освіти засвідчують результативність роботи. (Результати 

анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання №№ 1- 4) 

Чи комфортно Вам у школі ( 1,2 ) . Вам подобається перебувати у школі (3,4)  



Адаптаційний період проходять не тільки учні, а й педагогічні працівники. Основні  завдання 

психологічної служби у роботі з педагогічними працівниками: 

- підвищення психологічної культури шляхом проведення консультацій, навчальних  семінарів і 

тренінгів; 

- консультування педагогів щодо особливостей реалізації особистісно-орієнтованого  підходу у 

навчанні та вихованні здобувачів освіти закладу; 

- здійснення моніторингових і психодіагностичних обстежень як класу в цілому, так і окремих 

учнів за власною ініціативою і на прохання педагогів; 

- спільна корекційно-розвиткова робота з здобувачами освіти, що мають труднощі в адаптації чи 

навчанні; 

- участь у спільній роботі з батьками та найближчим соціальним оточенням.  

(Результати анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання № 15,№16) 



Психологічний супровід адаптації здобувачів освіти до умов навчання у закладі. 

Психологічний супровід 1-го, 5-го класів під час адаптації до умов шкільного життя на різних 

вікових етапах дає змогу здійснювати динамічне спостереження, моніторинг розвитку сфер  

пізнання,  почуттів  та емоцій дітей. 

Початок навчання в школі, перехід із початкової закладу освіти до середньої, з середньої — у 

старшу справедливо вважають кризовими періодами. Подібні перехідні періоди в житті й 

діяльності дітей висувають специфічні проблеми, які вимагають особливої уваги учителів, 

батьків, шкільних психологів тощо. 

В учнів 1-х, 5-х класів змінюється їхнє соціальне оточення, нові умови навчання й виховання 

висувають вищі вимоги до інтелектуального й особистісного розвитку, до рівня сформованості в 

дітей навчальних знань, умінь, навичок. 

Основними факторами, які впливають на адаптацію у 1-х, 5-х класах, є: 

- нові умови навчання; 

- зміна соціального статусу в класному колективі; 

- збільшення навчального навантаження; 

- фізіологічні зміни та психологічні новоутворення . 

У періоді адаптації здобувачів освіти до навчання у закладі виділяють три етапи. 

1. Підготовчий етап проходить у 2-му семестрі в 4-х, 9-х класах. У цей період ведеться 

спостереження за здобувачами освіти під час навчання та позакласних годин, робиться 

діагностика, вивчається рівень новоутворень для цього віку (аналіз результатів). 

2. Адаптаційний етап характеризується проведенням діагностики, спрямованої на виявлення 

рівня адаптації до навчання. Він триває, як правило, до кінця 1 семестру в 5-х класах, при цьому 

залежить від індивідуальних особливостей здобувача освіти. 

3. Стабілізаційний етап характеризується аналітичною та корекційною діяльністю 

практичного психолога. Здійснюється аналіз результатів адаптації учнів, планується стратегія 

подальшої роботи з здобувачами освіти, які вимагають індивідуального супроводу. Період 

стабілізації характеризується поліпшенням психологічного стану (аналіз повторної діагностики), 

підвищенням результативності в навчанні. Для того, щоб адаптаційний період пройшов успішно, 

практичним психологом розроблений план адаптації школярів до процесу навчання в 1-х, 5- х 

класах. 

Мета: створити педагогічні й соціально-психологічні умови для успішного навчання, 

функціонування й розвитку в новій системі шкільних відносин учнів 1-х, 5-х класів 

Завдання: формувати вміння орієнтуватися в новому інформаційному полі, допомогти в засвоєнні 

нового навчального простору, організувати психолого-педагогічний супровід учнів в період 

адаптації. Відповідно до розробленого плану проводяться заходи з здобувачами освіти, батьками, 

педагогами. 

Види робіт з здобувачами освіти: 

1. Діагностика учнів (відповідно до окремого плану). 

2. Відвідування уроків. 

3. Індивідуальне й групове консультування. 

4. Проведення корекційно-розвивальних занять (відповідно до окремого плану). 

Види робіт із учителями психологічної служби гімназії : 

1. Консиліум із проблем адаптаційного періоду. 

2. Аналіз психо-діагностичних досліджень серед учнів 1-х, 5-х класів. 

3. Індивідуальне и групове консультування (за планом та на запит). 

Види робіт з батькам: 

1. Виступ на батьківських зборах. 

2. Психодіагностичні дослідження. 

3. Індивідуальне й групове консультування (на запит) 

4. Відвідування вдома. 

У результаті роботи були виявлені учні, які вимагають окремої уваги. За цими здобувачами 

освіти в співпраці із класними керівниками проводилося спостереження. Отримані дані 

заносилися в індивідуальні карти спостережень. 

Реалізація плану адаптації дозволить навчитися безболісно прийняти й засвоїти нові соціальні 

ролі, успішно функціонувати в системі шкільних відносин. 



Для новоприбулих дітей. 
Серед психопрофілактичних заходів найбільш ефективними виявилися: 

- проведення батьківських зборів, індивідуальні консультації на запит (з інформацією про 

особливості процесу адаптації та можливу допомогу з боку батьків); 

- опитування, які не тільки дають оцінку процесу адаптації, а є приводом для подальшої 

роботи (батьки стають уважнішими до дитини, знімається напруження, виробляється спільна 

тактика поведінки); 

- семінари-практикуми для вчителів-предметників (обов'язкова акцентуація на сильних 

сторонах учнів, руйнування стереотипів , інформація про психофізіологічні особливості та вікові 

новоутворення та врахування їх при проведенні занять); 

- групові заняття з новоприбулими здобувачами освіти та вироблення ефективних форм 

спілкування та організації навчального процесу . 

- індивідуальна робота з дітьми потенційної «групи ризику» (із проблемних сімей, із 

порушенням поведінки, із низьким рівнем успішності). 

Система роботи практичного психолога з проблеми адаптації здобувача освіти до умов навчання 

у закладі. 

І етап. Профілактика дезадаптації майбутніх вихованців до закладу. 

1. Робота з майбутніми першокласниками (п'ятикласниками): Психологічна діагностика 

готовності дітей до навчання. 

Індивідуальне консультування батьків, вчителів (при потребі) з метою надання рекомендацій з 

подальшого розвитку й підготовки дитини до навчання в закладі. 

Участь практичного психолога в заняттях із підготовки дітей до навчання в закладі: релаксаційні 

вправи, ігри з розвитку навичок спілкування в групі, розвитку пізнавальних процесів. 

Індивідуальна корекційна робота. 

Складання картотеки «групи ризику» дезадаптованих на підставі отриманої первинної 

інформації. 

II етап. Проведення профілактичних занять з здобувачами освіти перших класів (1—2 

заняття на тиждень протягом 1—2 чвертей). 

1. Спостереження практичного психолога. 

2.Дослідження процесу адаптації дитини до закладу за допомогою 

психодіагностичних методик. 

3.Індивідуальні бесіди психолога з вчителями (збір інформації про нових дітей). 

4.Формування «контрольної групи» (вторинний збір інформації) дітей з низьким рівнем 

адаптованості або дезадаптованими. 

5.Повторне анкетування учнів «контрольної групи». 

6.Складання аналітичного звіту за  результатами дослідження проблеми адаптації дитини до 

закладу освіти. 

7.Повідомлення узагальнених результатів дослідження, надання загальних 

рекомендацій з певної проблеми на нараді вчителів, зустрічі з батьками (назапит). 

III етап. Дослідження причин труднощів адаптації у дітей «контрольної групи» 

1. Спостереження психолога. 

2. Індивідуальні бесіди з дітьми. 

3. Анкетування вчителів, батьків. 

4. Індивідуальні бесіди з вчителями, батьками (якщо необхідно, то психолог складає анамнез). 

5. Індивідуальна   діагностика.   Особливості пізнавальних процесів. Дослідження 

особливостей особистості. Дослідження міжособистісних відносин. 

6. Дослідження особливостей стилю сімейного виховання. 

7. Складання індивідуальних рекомендацій психолога. 

IV етап. Індивідуальне консультування вчителів і батьків за результатами досліджень. V етап. 

Корекційна робота з дітьми, в яких виникли труднощі у процесі адаптації до закладу. 

Напрямки корекційної роботи: 

- розвиток пізнавальних процесів; 

- розвиток мотиваційної сфери; 

- розвиток довільності; 

- корекція тривожності; 



- розвиток навичок спілкування в групі; 

- корекція агресивності. 

VI етап. Повторна діагностика. 

Психолого - педагогічна допомога здобувачам освіти (профілактика дезадаптації) полягає в 

тому, щоб розвинути у внутрішній діяльності дитини потенціал, здатність бути автором, активним 

творцем свого життя, уміти ставити мету й шукати конструктивні способи її досягнення, 

максимально використовувати свої здібності. 

Практичний психолог може допомогти в розвитку уяви, мислення, волі, регуляції емоційної 

сфери, розвитку вольових якостей, необхідних для повної реалізації задатків. 

Однією зі складових формул успішної адаптації здобувачів освіти до умов навчання в Новій 

українській школі є педагогіка партнерства, заснованої на взаємній повазі до особистості, права 

вибору і відповідальності за ухвалені рішення. В її основі - конструктивне спілкування, 

партнерська взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками об’єднаними спільною 

метою та прагненнями на принципах соціального партнерства. 

Кожен рік до закладу приходять нові здобувачі освіти, молоді, малодосвідчені або  досвідчені 

вчителі. 

Адміністрація закладу, педагогічний колектив розуміє, що адаптації колег включає в себе такі 

компоненти: 

– адаптація до змісту діяльності; 

– адаптація до умов діяльності; 

– адаптація до колективу колег; 

– адаптація до стосунків із керівництвом; 

– включення в первинну (малу) групу колег; 

– включення у процеси саморозвитку (розвиток мотивації, оволодіння 

професійними знаннями, становлення професійних умінь, навичок та ін.).; 

– адаптація до стосунків з здобувачами освіти та їхніми батьками. Тому молодий спеціаліст має: 

1. Функціональні обов’язки 

2. Класну кімнату з необхідним обладнанням. 

3. Є членом творчої динамічної команди. 

4. Має наставника. 

5. Має пакет програмного забезпечення та методичні рекомендації щодо викладання предметів, 

методичний супровід – сукупність різноманітних форм, технологій, процедур, заходів, які 

забезпечують допомогу педагогічним працівникам у подоланні труднощів протягом усієї 

професійної діяльності. 

6. Його уроки відвідує заступник директора, керівник творчої динамічної команди педагогічних 

працівників, колеги, практичний психолог з метою надання методичної допомоги. 

7. З його здобувачами освіти та батьками працює практичний психолог. 

8. У разі потреби вчитель має допомогу соціального педагога. 

9. У закладі працює Школа молодого вчителя, заняття в якої, як правило, проводяться у вигляді 

активних форм: ділових ігор, тренінгів, розв’язання педагогічних ситуацій, відвідувань майстер-

класів учителів-методистів. 

Разом з тим, Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

Державна програма «Освіта (Україна ХХІ століття)», Національна доктрина розвитку освіти, 

Державна програма «Вчитель» наголошують на необхідності постійного вдосконалення 

професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників. Тому наші молоді 

вчителі приймають участь в різноманітних вебінарах, курсах, тренінгах, професійних  конкурсах. 

Виклики, які потребують вирішення: 

1. Обов’язкова педагогічна діагностика – необхідний засіб виявлення рівня розвитку 

психолого-педагогічної компетентності молодого вчителя та забезпечення неперервності 

підвищення його кваліфікації в системі післядипломної психолого-педагогічної освіти. 

2. Педагог-наставник – досвідчений, високоморальний педагог-майстер, який має необхідні 

професійні вміння й навички і потребу в передаванні свого досвіду вчителям- початківцям у 

процесі їхнього професійного й особистісного становлення безпосередньо в умовах певного 

навчального закладу. 

3. Обов'язкова розробка індивідуальної програми професійного зростання, яка передбачає в 



першому семестрі відвідування уроків, майстер-класів досвідчених колег молодим учителем, а у 

другому семестрі – молодий учитель демонструє свої уміння. 

Адаптація новоприбулих педагогів складається із системи заходів: співпраця педагогів між 

собою, налагодження доброзичливої атмосфери підтримки у колективі. За новоприбулим 

педагогом закріплюється наставник з числа учителів – методистів або заступника директора з 

НВР. Наставник проводить різноманітні консультації, надання необхідної допомоги молодим 

вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь 

використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої 

активності молодих спеціалістів. 

З метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими вчителями, спрямованої на 

підвищення рівня їхньої психолого - педагогічної, загальнокультурної, фахової і методичної 

підготовки, у закладі була організована «Школа молодого вчителя». 

Також у школі за кожним молодим учителем закріплено наставника. Учитель – наставник разом 

з молодим учителем розробляє і веде необхідну шкільну документації, надає поради щодо 

методики проведення уроків й узгодження планів, проведення позакласних заходів, надає 

методичну допомогу. З наставником молодий учитель взаємовідвідує уроки і позакласні заходи 

із обов’язковим подальшим обговоренням і корегуванням діяльності молодого учителя. 

Виклики, які потребують вирішення: 

1. Необхідно запровадити розгляд наступності/наставництва для новоприбулих вчителів на 

педагогічних радах. 

2. Практичному психологу розробити програму організації роботи з новоприбулими 

педпрацівниками.



Правило/вимога 1.2.Створення освітнього середовища,вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації. 

Критерій 1.2.1.Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким 

проявам дискримінації,булінгу в закладі. 

У закладі проводяться лекції, профілактичні бесіди для 5-11 класів та в ігровій формі з 

здобувачами освіти 1-4 класів, де обговорюються запитання дискримінації, толерантності, 

булінгу та насилля. Постійним є залучення працівників правоохоронних органів, Сектору 

ювенальної превенції, Служби управління у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді з лекціями про насилля, булінг, правопорушення. 

Проводились анкетування дітей, батьків, вчителів. У соціального педагога є журнал для фіксації 

випадків булінгу. На даний момент випадків булінгу у закладі не було зафіксовано. 

Постійно проводиться аналіз причин відсутності здобувачів освіти на навчальних заняттях. 

Класні керівники повідомляють соціального педагога, практичного психолога, адміністрацію 

коли дитина відсутня на уроках без поважних причин. Після чого соціальний педагог зв’язується 

з батьками, які повідомляють причину відсутності дитини та вирішують з класним керівником 

подальші дії. 

Також, береться до уваги як часто даний учень запізнюється та причини пропусків. При 

необхідності соціальний педагог та класний керівник здійснюють обстеження матеріально-

побутових умов проживання здобувача освіти та проведення профілактичної бесіди. За 

необхідністю пишеться лист на Службу управління у справах дітей. 

Проблеми які вирішує соціальний педагог та практичний психолог можуть бути різними: 

відвідування родини вдома, надання соціально-педагогічних консультацій, надання 

рекомендацій по навчанню, проведення індивідуальних бесід. 

Батьки здобувачів освіти пільгових категорій звертаються для вирішення питання стосовно 

організації безоплатного харчування (37 дітей харчувалися у 2020-2021 н.р.). 

Таким чином, вирішуються запитання профілактики булінгу, вирішення конфліктів, проблем 

перехідного віку, підвищення мотивації до навчання, заниженої самооцінки. 

Соціальним педагогом у 2-5 класах була проведена Соціометрія на виявлення дружньої 

атмосфери та конфліктності. У 6-х класах були запропоновано   закінчити речення (за якими 

було видно як діти себе почувають у закладі. В 7 класах була соціометрія, яка показала 

дружність, конфліктність та ігнорування дітей, а також висвітлила запитання з формування 

позивної поведінки та атмосфери в колективі. 

(Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання № 39, № 40) 
 





Результати анкетування підтвердили результати Соціометрії та показали, що діти не 

почуваються в безпеці -5% та здебільшого ні - 14% (на ці дані потрібно приділити увагу в 

подальшому та відпрацювати недоліки), так, мені безпечно -50%, здебільшого так-31%. 

(Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання № 41, № 42)



На запитання - Чи відчуваєте Ви у школі булінг/цькування, анкетування показало що 78% (93 

дитини) не відчувають та їм комфортно у школі, 6 % (7 дітей) були поодинокі випадки агресії та 

кепкування, 8% (10 дітей) - мені психологічно не комфортно, 7 % (8 дітей) - досить часто 

відчувають агресію і кепкування щодо себе та 2% (2 дитини) постійно відчувають цькування та 

не хочуть відвідувати школу. Цій проблемі, також у подальшому, потрібно приділити особливу 

увагу. 

(Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання № 43, № 44) 
 

 

На запитання - Якщо були випадки булінгу, чи допомогло звернення зупинити булінг 

(цькування) відносно Вас, діти відповіли я не потерпав від випадків булінгу (цькування) - 68% 

(81 дитина), ніхто нічого не зробив 5% (6 дітей), булінг стосовно мене припинився - 4% (5 дітей), 

мені допомогла частково 13% (15 дітей). Знову великий відсоток що, діти не потерпали від 

булінгу, це дуже втішає та радує. Але, слід приділити увагу на ті цифри які показують що, діти 

ставали жертвами булінгу (якщо у дітей правильне розуміння поняття булінгу,а не конфлікту). 

Слід зазначити що, офіційних звернень не надходило за 2019-2020 та 2020- 2021 н.р. Та потрібно 

виробити алгоритм дій звернень для всіх учасників освітнього процесу. Якщо є випадок, про це 

повинен дізнатися практичний психолог та соціальний педагог. Як варіант можливо зробити 

скриньку довіри, яка буде стояти на вахті або у соціального педагога. Скринька довіри повинна 

бути під замком для більшої конфіденційності та щоб перевіряв та читав практичний психолог, 

соціальний педагог. Таким чином інформація буде надходити до першого джерела. 



(Результати анкетування батьків 2020-2021 н.р., запитання №№ 3-6) 

 

 

 
 

 



 
 

Анкетування батьків показало наступне. На запитання «У якому настрої Ваша дитина йде до 

закладу освіти?»,відповіді такі: здебільшого охоче - 37 %, не проявляє особливих емоцій – 11%, 

піднесеному, з радістю – 27%, здебільшого неохоче – 3%, відмовляється йти до закладу освіти - 

0%, пригніченому - 0%, складно сказати – 2%. 

Якщо показувати ці дані по паралелям, то бачимо наступну картину. Здебільшого неохоче йдуть 

до закладу освіти: 1 клас - 0%, 2 клас - 0%, 3 клас - 0%, 4 клас - 1%, 5 клас - 10%, 6 клас - 

0%, 7 клас - 0%, 8 клас – 20%, 9 клас - 0%; 10 клас -0% ; 11 клас - 0 %;відмовляються йти до 

закладу освіти та 0% йдуть до закладу освіти в пригніченому стані. Найтривожніша ситуація у 5-

х та 8-х класах. 

(Результати анкетування батьків 2020-2021 н.р., запитання №№ 7-10) 
 

 



 

Так, відповідаючи на запитання «З чим Ви пов’язуєте небажання Вашої дитини йти до закладу 

освіти?», маємо результати: дитина ніколи не проти - 84%, взаємини з іншими здобувачами освіти у 

закладі - 0 %, взаємини з однолітками - 6%, упереджене ставлення з боку вчителя (вчителів) - 9%, 

упереджене ставлення з боку адміністрації закладу освіти -1%. За паралелями картина виглядає 

наступним чином. Небажання йти до закладу освіти дітей, батьки бачать через взаємини з іншими 

здобувачами освіти - 1 клас- 100%, 2 клас - 100%, 4 клас – 8%, 5 клас - 100 %, 6 клас - 91%, 6 клас – 

83%, 8 клас - 17%, 9 клас - 20%. Взаємини з   однокласниками погіршують бажання йти до 

закладу освіти у 1 класі - 0%, 2 клас - 0%, 3 клас - 48%, 4 клас -0%, 5 клас - 0%, 6 клас - 0%, 7 

класи - 0%, 8 клас - 0 %, 9 класи - 10%.,10 клас - 0 %,11 клас - 0 %. Також, батьки бачать проблему 

в небажані йти до закладу освіти в упередженому ставленні з боку вчителя (вчителів) 1 клас - 0%, 

2 клас - 0%, 3 клас - 48%, 4- клас - 83%, 5 клас - 0%, 6 клас - 0%, 7 клас - 17%, 8 клас - 83 %, 9 клас 

- 60 %,10 клас - 0 %,11 клас - 0 %. 

Також, деякі батьки бачать небажання йти до закладу освіти дітей в упередженому ставленні з 

боку адміністрації, 6 класи - 1 %, 8 класи -1%. Можливо через підлітковий вік, велику кількість 

вчителів, предметів та багато уроків у дітей пропадає бажання йти до закладу освіти. 

Самих звернень до соціального педагога від батьків та дітей за 2019-2020, 2020-2021 н.р. не було. 

Але якщо соціальний педагог бачить конфліктні стосунки у класах то приходить з лекцією, 

відеороліками проводить профілактичну бесіду спеціально для цього класу та роздає інформацію 

для батьків. 



У інших класах говоримо про прийнятну, дружню атмосферу, поведінку, булінг. 

(Результати анкетування батьків 2020-2021 н.р., запитання  № 39) 

 

Так в анкеті батьки, на запитання - Якщо звертались з приводу випадків булінгу, якою була 

реакція закладу: жоден з батьків не відповів, що звернення не розглянуто, 15 батьків - проблема 

вирішувалась конструктивно і подібних випадків більше не траплялося, 23 батьків - проблема 

вирішувалась конструктивно, жоден з батьків не відповів, що реакція на звернення була 

формальною та 47 батьків зазначили, що із зверненнями не зверталися. 

Поряд з цим, вчителі також зазначили що, у закладі реагують на їх звернення про випадки 

булінгу 58,3 % - так, завжди, 10 % - переважно так, 31,7 % - показують що, таких випадків не 

було. 

(Результати анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання № 19) 
 

Тож, 100% вчителів вказали що регулярно проводяться навчання, просвітницька робота за 

участю служб/органів/організацій із усіма учасниками освітнього процесу з метою виявлення 

ознак булінгу (цькування) та запобігання його прояву. У подальшому, на наступні роки, також 

ставимо за мету регулярно проводити заняття та роз’яснювальну роботу по профілактиці булінгу 

серед педагогічних працівників та з залученням різних служб та організацій. 

(Результати анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання № 20) 



 
 

На сайті закладу надана інформація про булінг, причини, наслідки та види. Педагогічні працівники 

проінформовані про булінг. Та розуміють що для успішного попередження та протидії насильству 

треба проводити заняття з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання 

конфліктів, які вони проводять самостійно у формі ігор, бесіди та заняття на класних годинах, різні 

екскурсії та показують наскільки діти дружні та відкриті, залучають практичного психолога та 

соціального педагога для більш детальної та профілактичної роботи. 

 
Критерій 1.2.2.Правила поведінки учасників  освітнього процесу в закладі освіти забезпечують 

дотримання етичних норм ,повагу до гідності ,прав і свобод людини. 

 

Реформа шкільної освіти в Україні - це не лише про ухвалення нового закону і запровадження 

концепцій,а передусім психологічна готовність педагогів працювати і у новому нормативному полі ,і 

у новому полі суспільних очікувань. 

Вчителю надано більше свободи ,але при цьому очікується більша відповідальність та самостійність. 

Стосунки будуються на партнерстві між учнем,вчителем,батьками ,а також співпраці педагогів між 

собою. Це потребує не лише "підвищення кваліфікації",але і "перепрошивки" особистості педагога. А 

значить потрібні умови для того,щоби педагог міг стати кращою версією себе. Це передбачає 

комплексний ,або ж інтегральний підхід. 

В основу роботи школи по висвітленню даних напрямків виховної роботи покладено : 

- основні положення Конституції України та "Конвенції про права дитини", 

- Закон України "Про освіту" 

- "Концепція громадянської освіти" 

- "Концепція правового виховання та правової освіти" 

На основі практичного досвіду сформувалась трирівнева структура організації роботи з профілактики 

правопорушень: 

- Перший рівень - соціальна профілактика,спрямована на збереження здоров'я дітей, попередження 

негативного впливу факторів соціального та природного середовища. Однією з основних ланок у 

цьому питані є правовиховна робота серед учнів молодшого,середнього та старшого шкільного віку. 

- Другий рівень - направлений на виявлення негативних змін у поведінці дитини,попередження їх 

подальшого розвитку .   

- Третій рівень - цілеспрямована робота з учнями ,схильними до правопорушень,має цілком 

індивідуальний характер. 

План виховної роботи школи включає в себе місячник "Формування правової культури. 

Профілактика правопорушень та злочинів",що передбачає в якому напрямі працюватиме 

педагогічний колектив школи. 

Класні керівник на початку навчального року узагальнюють отриману інформацію про кожного учня 

в планах виховної роботи. Під час первинної  

профілактики здійснюється контроль за відвідуваннями учнями занять вчителями та класними 

керівниками у класному журналі,журналі обліку відвідування занять. 



Згідно з річним планом та планом виховної роботи в школі традиційно проводяться :декада правових 

знань,лекції ,бесіди,диспути,дебати,тренінгові заняття,бесіди з учителями та батьками,виставки 

малюнків.  

Правоосвітня та правовиховна діяльність здійснюється на уроках правознавства,правового 

лекторію,який проводиться щомісяця вчителем історії,географії та правознавства Силютіною Іриною 

Федорівною. 

З метою профілактики правопорушень в закладі в 2020-2021 н.р. працювало 5 гуртків та секцій ,які 

відвідувало 120 здобувачів освіти (81 %) . 

Питання виховної роботи ,стану відвідування учнями школи,попередження правопорушень серед 

неповнолітніх розглядаються на засіданнях педагогічних рад ,нарадах при директору,засіданнях МО 

класних керівників ,класних та загальношкільних батьківських зборах. 

Важливе місце в системі правової освіти в закладі відводиться роботі з батьками. Форми роботи з 

батьками з питань правоосвітницької діяльності: 

- Засідання  батьківського клубу "Родина просвіта", 

- Зустрічі з батьками 

- Батьківські збори  : класні та загальношкільні. 

Вагоме місце у правовиховній роботі займає робота шкільного психолога Сілецької В.О. та 

соціального педагога Лигун Г.В.,які у плани роботи на місяць включають питання ,які стосуються 

питання по вивченню психологічних особливостей учнів,а також допомагають проводити 

роз'яснювальну роботу серед здобувачів освіти ,які порушують дисципліну у школі та з'ясовують 

причини . 

Т.в.о. бібліотекаря школи Рибковець І.С. презентує відповідну літературу для учнів,батьків та 

вчителів,обладнано куточок "Все про закон". 

Робота з правової освіти та виховання систематично аналізується та в кінці року видається 

відповідний наказ по закладу. 

 

Критерій 1.2.3.Керівник та заступники керівника закладу освіти,педагогічні працівники 

протидіють булінгу (цькуванню),іншому насильству,дотримуються порядку реагування на їх 

прояви 

Цькування у школі має надзвичайно негативні наслідки в майбутньому ,залишаючи психологічні 

травми на все життя,що в подальшому може виражатися в неспроможності батьків,які в дитинстві 

зазнали булінгу,будувати повноцінні відносини з іншими людьми та виховувати власних дітей . 

Таким чином ,наразі існує гостра потреба визначення заходів протидії даному явищу та встановлення 

відповідальності за булінг на законодавчому рівні.19 січня 2019 року набув чинності Закон України 

від 18.12.2018 року №2657 VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)". Так закон "Про освіту" доповнено пунктом ,яким передбачено,що 

булінг (цькування) це діяння учасників освітнього процесу,які полягають у 

психічному,фізичному,економічному ,сексуальному ,у тому числі із застосуванням засобів 

електронних комунікацій,що вчиняється стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) 

такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу ,внаслідок чого могла бути чи була 

заподіяна шкоди психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. 

На виконання  зазначеного документу та з метою запобігання в учнівському середовищі будь-яких 

проявів насильства станом на 1.06.2021 року: 

1.Посилено профілактичну роботу з попередження насильства щодо дітей,зокрема таких його 

проявів,як булінг ,мобінг,кібербулінг. 

2.Проведено ґрунтовний аналіз якості профілактичної роботи закладу з попередження 

насилля,булінгу,мобінгу за допомогою наступних методів :аналіз проведеної роботи,спостереження 

за міжособистісною поведінкою учнів,опитування (анкетування ) всіх учасників освітнього 

процесу,психологічної діагностики мікроклімату,згуртованості класного колективу та емоційних 

станів учнів,соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених у класних 

колективів,визначення рівнів тривоги та депресії в учнів. 



3.Розрроблено та запроваджено комплекс заходів ,щодо покращення соціально-психологічного 

клімату в закладі,що охоплюють усі аспекти життєдіяльності установи та залучено до цього процесу 

всіх зацікавлених осіб ,а саме:вчителів,класних керівників ,практичного психолога ,учнів та батьків. 

4.Практичним психологом Сілецькою В.О. проведено анкетування учнів 5-11 класів закладу  за 

анкетою "Булінг,або шкільне цькування ",результати узагальнено та враховано при організації 

освітнього процесу. У кожній класній кімнаті розміщено телефони довіри. 

На сьогодні педагогічні працівники закладу пройшли онлайн навчання на Prometheus "Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти" та онлайн -курс на Edera "Недискримінаційний 

підхід до навчання". 

Питання обізнаності педагогічних працівників та протидія насильству та булінгу в закладі 

розглядається на нарадах ,засіданнях педагогічної ради. 

 

Вимога/правило 1.3. Формування інклюзивного ,розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього простору. 

Критерій 1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням 

принципу універсального дизайну та /або розумного пристосування. 

Концепцією універсального дизайну для навчання передбачено , що педагоги мають інтерпретувати 

освітню програму та процес ,щоб забезпечувати потреби кожної дитини без подальших суттєвих 

змін. 

У закладі створені необхідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами: 

1.Внутрішні туалети із спецкабінками на І та ІІ поверхах. 

2.Роздягальні в класних кімнатах. 

3.Шкільна їдальня на І поверсі. 

4.У наявності пандус для колісних крісел  (головний вхід) 

До Стратегії розвитку закладу включено проєкт "Сучасна матеріально-технічна база  - запорука 

успішної школи",який передбачає подальше оснащення закладу відповідно до вимог універсального 

дизайну. 

Критерій 1.3.2.У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми із 

особливими освітніми потребами. 

У закладі організовано навчання 10 дітей з особливими освітніми потребами. Для учнів 4,5,6,7 класів 

організовано навчання згідно з відповідними нормативно- правовими документами. Для 

забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційної роботи в інклюзивних 

класах штатним розписом закладу передбачено 1 ставка асистента вчителя на інклюзивний клас. У 

закладі освіти працюють 4 асистенти вчителя. 

Кадрове забезпечення- це забезпечення відповідними педагогічними працівниками і це є завдання 

нашого закладу на наступні роки. 

Робота асистента вчителя полягає в співпраці з учителями в організації інклюзивного навчання та 

виховання дитини з ООП, батьками здобувача освіти, участі в проведенні обстеження, спостережень 

щодо вивчення психофізичних особливостей дитини, участі в розробці та реалізації ІПР. У співпраці 

з фахівцями та представниками шкільної спільноти, учитель найчастіше взаємодіє в класі з 

асистентом вчителя. 

Основне у роботі вчителя та асистента вчителя − зрозуміти потреби здобувача освіти та усвідомити 

необхідність адаптації та модифікації навчального матеріалу, що покращить успішність навчання не 

лише дитині з особливостями психофізичного розвитку, а й іншим дітям класу. 

За письмовою заявою батьків або осіб, що їх замінюють, адміністрація закладу може надавати дозвіл 

бути асистентом дитини з особливими потребами на громадських (волонтерських) засадах або за 

рахунок коштів громадських організацій та інших джерел не заборонених законодавством. (Медична 

книжка для асистента дитини ОБОВЯЗКОВА і зберігається у медичному кабінеті). 

Освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в 

закладі освіти задовольняються соціальними працівниками, батьками або особами, уповноваженими 

ними. 

Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами 



працівниками психологічної служби (практичними психологами, соціальними педагогами) та 

відповідними педагогічними працівниками. 

Особливістю освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна 

спрямованість. 

Корекційно-розвиткова робота - комплекс заходів із системного психолого- педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень 

шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно- вольової сфери, мовлення та особистості 

дитини. Корекційно-розвиткова робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами 

відповідно до індивідуальних особливостей здобувача освіти. 

Корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителем - логопедом (корекційний педагог) крамаренко 

Є.В. та практичним психологом Сілецькою В.О. ,згідно договору. 

Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на кожного здобувача 

освіти з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку за формою 

згідно з додатком, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні стратегії 

та підходи. 

В індивідуальній програмі розвитку зазначається загальна інформація про здобувача освіти, наявний 

рівень знань і вмінь, динаміку розвитку, адаптацію навчального матеріалу, технічні пристосування, 

додаткові послуги (корекційно-розвиткові заняття), визначені на підставі висновку ІРЦ. 

Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців з обов’язковим  залученням 

батьків здобувача освіти або його законних представників, затверджується  керівником 

загальноосвітнього навчального закладу і підписується батьками або законними  представниками та 

переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування. 

В індивідуальній програмі розвитку зазначається кількість годин та напрями проведення корекційно-

розвиткових занять, визначені психолого-медико-педагогічною консультацією з урахуванням 

особливостей психофізичного розвитку здобувача освіти та типових навчальних планів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Години, визначені для проведення корекційно-розвиткових занять, не враховуються під час 

визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з особливими 

освітніми потребами. Корекційно-розвиткові заняття проводяться з урахуванням особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності здобувача освіти. 

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з 

критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним навчальною 

програмою. Система оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами 

повинна бути стимулюючою. 

Державна підсумкова атестація дітей з особливими освітніми потребами здійснюється  відповідно до 

Положення про державну підсумкову атестацію. 

Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та позашкільної роботи з 

урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров'я. 

Інклюзивне освітнє середовище формується вчителем, до того ж не одним вчителем, а цілою 

командою педагогів і фахівців – колективом, який працює в співпраці. 

Успішна інклюзія неможлива також без спеціального дефектологічного супроводу. 

Учителі ,які викладають у 4,5,6,7 класах з метою позитивного результату під час організації 

освітнього процесу застосовують відомий спектр освітніх технологій та методик : 

1.Особистісно орієнтоване навчання (здійснити індивідуальний підхід ,стимулюють пізнавальну 

тактильність ,навчають дітей з ООП визначати шляхи здобуття ґрунтових знань,умінь та навичок) 

2.Індивідуальна освітня траєкторія (за допомогою цього механізму можна визначати індивідуальну 

швидкість засвоєння навчального матеріалу ,необхідний рівень засвоєння) 

3.Формувальне оцінювання (у роботі з дітьми з ООП важливий індивідуальний освітній прогрес 

учня. Тому використання формувального оцінювання,яке спрямоване не на фіксацію результату ,а 

оцінює процес навчання ,є дуже доречним ) 

4.Кооперативне навчання (групові форми роботи дозволять учням з ООП інтегруватись до 

учнівського колективу ,відчути допомогу та підтримку однокласників ) 

5.SMART - технології (сприяє активізації пізнавальної,творчої та активної діяльності дітей під час 

навчальних занять. Вони здатні розвивати творчі здібності дітей ,професійні знання ,навички 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#n70


комунікації,грамотність у сфері ІКТ,сформувати критичне мислення,удосконалити вміння 

ефективної співпраці та взаєморозуміння,лідерство та розвиток кар'єри) 

Робота по соціальній адаптації та психолого-педагогічний супровід проводиться на належному рівні. 

Практичний психолог Сілецька В.О. використовує специфічні освітні технології,спрямовані у першу 

чергу на адаптацію дітей з ООП: 

1.Піскова терапія (метод піскової психотерапії найефективніше справляється із вимогами до 

створення безпечного комунікативного середовища. Спілкування у безпечних умовах 

характеризується зниженням напруги і тривоги,що дозволяє досягти більш стійких навичок 

психосоціальної адаптації) 

2.АРТ-терапія (дозволяє діагностувати психологічний стан дитини ,дає можливість розкрити освітні 

нахили) 

3.Ігрова терапія ( Навчальна гра - процес спільного з дитиною переживання і осмислення будь-якої 

життєвої ситуації,що подана в ігровій формі). 

Головне значення гри полягає в тому ,що завдяки особливим ігровим засобам дитина моделює 

взаємодію із навколишнім світом та людські стосунки. 

Документація ведеться вчасно та відповідно до нормативних вимог. 

Виклики, які потребують вирішення: 

1. Забезпечення відповідними педагогічними працівниками: олігофренопедагогом та дефектологом. 
2. Створення відповідної матеріально-технічної бази. 

3. Забезпечення  закладу необхідними навчально-методичними і наочно-

дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами (в тому числі і SMART). 

 

Критерій 1.3.3.Заклад взаємодіє із батьками дітей з ООП ,фахівцями інклюзивно-ресурсного 

центру,залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти. 

 

Батьки та школа мають спільну мету - дитина ,якій подобається навчання і яка після закінчення 

школи зможе бути щасливою та реалізованою. Саме навколо цієї мети об'єднуються батьки дітей з 

ООП та педагогічні працівники. Та особливо така співпраця і розуміння процесів важливі для 

батьків дітей із ООП ,які навчаються в інклюзивних класах. Адже від наявності цього часто 

залежить психічний ,емоційний і фізичний розток дитини з особливими освітніми 

потребами,доброзичлива атмосфера в класі і дружелюбне відношення батьківської спільноти. 

Співпраця базується на довірі,а великою частиною довіри є поінформованість. 

Адміністрація закладу разом із командою супроводу  регулярно інформую  батьків ,щодо 

особливостей інклюзивного навчання ,цілей та завдань,переваг інклюзії для всіх суб'єктів 

освітнього процесу ,як і коли батькам необхідно звернутися по допомогу до спеціалістів,як 

відбуватиметься інклюзивне навчання їхньої дитини,як оцінюватимуть її особливі освітні потреби. 

У рамках здійснення психологічного супроводу практичним психологом закладу Сілецькою В.О. 

та асистентами вчителя регулярно проводяться індивідуальні консультації з батьками щодо 

індивідуально-типологічних особливостей дітей з ООП та їх врахування в освітньому 

процесі,групові консультації,семінари ,тощо. 

Забезпечена консультативна робота з батьками учнів. 

Проведено корекційно-розвиваючі заняття з дітьми з ООП ,індивідуальні та групові форми : 

Сілецькою В.О. (практичний психолог "Корекція розвитку" ) та Крамаренко Є.В. ( логопед 

"Корекція мовлення"). Консультації батьків відображенні у відповідних журналах та протоколах 

роботи практичного психолога. 

Одним із основних напрямків роботи є створення індивідуальної програми розвитку для кожної 

дитини з ООП та проведення адаптацій та модифікацій зовнішнього середовища та характеру 

навчання. 

Індивідуальна програма розвитку була розроблена разом із батьками . Розклад уроків складено з 

урахуванням індивідуальних особливостей та їх навчально-пізнавальної діяльності,динаміки 

розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. 

Особливістю освітнього процесу дітей з ООП є його корекційна спрямованість. 

В індивідуальній програмі розвитку передбачено години (відповідно до висновків ІРЦ) для 

проведення корекційно-розвивальних занять . 



Поряд з тим є ряд проблем на які необхідно акцентувати увагу при організації психологічного 

супроводу: 

1.Збільшення кількості дітей зазначених категорій ,батьки яких не завжди готові йти на 

співпрацю,а саме "оприлюднювати" висновки ІРЦ,говорити про стан здоров'я дитини ,що суттєво 

ускладнює надання допомоги; 

2.Не сформована психологічна готовність учасників освітнього процесу (батьків,вчителів) до 

взаємодії і інклюзивному середовищі. 

 

Критерій 1.3.4.Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими 

компетенціями та наскрізними уміннями,ведення здорового способу життя. 

 

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року,яка схвалена розпорядженням КМУ від 14 

грудня 2016 року № 988-р,діяльність закладу спрямована на виконання таких завдань згідно 

окремого плану: 

- формування в учнів компетенцій, важливих для успішної  соціалізації особистості, 

- впровадження демократичної культури,захист прав дитини та формування демократичних 

цінностей ; 

- запобігання та протидія таким негативним явищам серед дітей та учнівської молоді,як 

насильсьтво,булінг, кібертретирування ; 

- формування у дітей та підлітків життєвих навичок ,які сприяють соціальній 

злагодженості,відновленню психологічної рівноваги; 

- запобігання та торгівля людьми ,формування у школярів таких життєвих навичок ,як 

спілкування,прийняття рішень,критичне мислення,управління емоціями,стресами та 

конфліктними ситуаціями,формування цінностей та набуття відповідних компетентностей; 

- формування морально-етичних,соціальних,громадянських ціннісних орієнтирів; 

- профілактика девіантної поведінки ,правопорушень та злочинності серед неповнолітніх; 

- профілактика залежності від шкідливих звичок ,пропаганда здорового способу життя,збереження 

та зміцнення фізичного та психічного здоров'я як найвищої соціальної цінності; 

- формування в закладі творчого середовища ,залучення учнів в позаурочний час до спорту 

,творчості ,мистецтва,інших громадських заходів з метою їх позитивної самореалізації 

,соціалізації; 

- розвиток творчої співпраці педагогічного колективу ,учнів та батьків на засадах партнерства. 

У закладі постійно проводяться методичні заходи,щодо підготовки педагогічних працівників до 

роботи за Державним стандартом початкової освіти та новими навчальними програмами в НУШ. 

Педагоги ознайомились із можливостями тематичного планування за допомогою інтелект-карти 

популярного сьогодні освітнього інструменту. На конкретному навчальному матеріалі з мовно-

літературної,математичної , природничої галузей,вчителі знайшли шляхи творчого застосування в 

освітньому процесі сучасних стратегій та прийомів технологій розвитку критичного мислення 

Школа є ідеальним середовищем для впровадження профілактичних програм ,зокрема і програм 

профілактики ВІЛ- інфекції,мета яких вплинути на свідомість та поведінку учнів ,мотивувати їх до 

здорового і продуктивного способу життя методом розвитку життєвих навичок:адекватно 

сприймати себе та оточуючих,будувати позитивні міжособистісні стосунки ,критично та творчо 

мислити,приймати відповідальні рішення. Формуванню цих навичок значною мірою сприяє зміст 

навчального предмету "Основи здоров'я". З метою реалізації здоров'я зберігаючих завдань школа 

працює над проєктом "Школа сприяння здоров'ю". Учителі школи розробили ряд тематичних 

тренінгів (стосовно обізнаності ВІЛ/СНІД інфекції),що сприяють формуванню знань з безпеки 

життя. 

Важливим моментом здоров'язберігаючої діяльності є вирішення проблеми позаурочної зайнятості 

дітей,організація дозвілля через :спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи; 

реалізація просвітницької роботи,розвиток системи позаурочної зайнятості. 

Здоров'язберігаючу діяльність не можливо відділити від організації фізкультурно-оздоровчої 

роботи з учнями,тому в школі в другій половині дня проходять заняття спортивних секцій з легкої 

атлетики,волейболу,футболу,рухомі ігри на свіжому повітрі,спортивні естафети,змагання. 

Фізкультхвилинки на уроках допомагають на уроках змінити стан утомленості,ослабити 

психологічну напруженість,викликану інтенсивність занять, і дати можливість порухатися. За 



сприятливих погодних умов уроки фізичної культури для 5-11 класів та 1-4 класів проводяться на 

свіжому повітрі. 

У закладі розроблено план заходів,щодо профілактики шкідливих звичок та формування 

здорового способу життя. 

У школі створено сприятливий психолого - екологічний мікроклімат. Коридори школи 

прикрашені кімнатними рослинами ,що створюють позитивний психо-емоційний фон в учнів та 

співробітників. 

Тема збереження здоров'я розглядається та вивчається на годинах спілкування ,класних зборах 

,диспутах під час зустрічей із спеціалістами (лікарями,психологами,працівниками правоохоронних 

органів),проводяться тижні життєдіяльності,тижні безпеки руху,місячники здоров'я,здійснюється 

випуск тематичних стіннівок ,пам'яток.   

Очікуванні результати: 

школа забезпечує сприятливу атмосферу для навчання ,розвитку творчих обдарувань в  умовах 

розуміння ,психологічного комфорту перебування у закладі та сім'ї ,співпраця вчителів та батьків. 

Школа освітньо - виховне середовище в якому всі дотримуються конструктивної взаємодії. 

Проведення інноваційної діяльності ,спрямованої на популяризацію здорового способу життя. 

Розширення мережі гуртків,секцій ,забезпечення додаткових освітніх потреб за допомогою 

різноманітних факультативних занять та курсів за вибором варіативної складової робочого 

навчального плану. 

Критерій 1.3.5. У закладі створено  простір інформаційної взаємодії та 

соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу 

(ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ/ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРУ) 

Друкована книга все ще відіграє важливу роль у навчанні, але цифрові технології створюють 

нові можливості. Тому бібліотека вже не може бути просто місцем доступу до інформації, 

пунктом видачі підручників. 

(Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання № 84) 

 

Одним із завдань шкільної бібліотеки у процесі її інформатизації та інтеграції до інформаційного 

простору є формування інформаційної культури особистості здобувача освіти. Саме тому у 

2020/2021 н.р. було підготовлено проєкт модернізації бібліотеки закладу освіти та створення на 

її базі інформаційно-ресурсного центру. 

Метою проєкту є модернізація приміщення центру, обладнання його сучасною комп'ютерною 

технікою, зручними осередками для читання (пуфи), проведення сучасних зустрічей та 

просвітницьких заходів (інформаційних, освітніх, розвиваючих, культурних, виховних). Тобто 

повністю змінити концепцію бібліотеки. 

Було списано застарілу «радянську» літературу, придбано нові сучасні книжки. Але наразі 

залишається актуальним реалізація даного проекту та створення банку електронного зберігання 

інформаційних ресурсів. 

Виклики, які потребують вирішення: 

У бібліотеці необхідно створити відділ електронних освітніх ресурсів, створених педагогічними 



працівниками для їх користування. Створення архіву відео- й аудіоматеріалів про заходи, 

проведені у закладі, урочисті зібрання, пам’ятні дати. Учасники освітнього процесу будуть мати 

змогу отримати доступ до учнівських робіт, відео шкільних концертів, фотографій свят, які 

зберігаються у бібліотеці. Змінити спосіб презентації книг – він має бути зручний, в першу чергу 

для всіх учнів як початкової ланки так й старшої закладу освіти, більш інтерактивним. 

Поряд з тим, актуальним є запитання користування бібліотекою учнів старшої закладу освіти. 

Як показує опитування, вони використовують бібліотеку як осередок отримання підручників та 

для проведення різних просвітницьких заходів. 

Потребує також створення електронної сторінки бібліотеки з постійними новинами про 

планування, проведені заходи, нових придбань та т.п. 

Більше залучити учителів-предметників середньої та старшої закладу освіти для використання 

простору бібліотеки для проєктної роботи, проведення інтегрованих уроків, інформаційно- 

просвітницьких заходів, неформального спілкування тощо. 

Одночасно мають змінитись функції шкільного бібліотекаря, роль якого в сучасному 

інформаційному середовищі змінюється. 

Оскільки, як свідчить практика, сучасні підлітки, маючи високий рівень комп’ютерної 

грамотності, виявляються безпорадними в ситуаціях, коли потрібно знаходити, переробляти 

чи оцінювати навчальну інформацію. Це вимагає від шкільного бібліотекаря вміння постійно 

консультувати   школярів   щодо   того,   як визначати точність, достовірність знайденої 

інформації. Бібліотекарю треба постійно підвищувати власну педагогічну майстерність щодо 

медійної грамотності. Крім курсової перепідготовки, треба брати участь у тренінгах, семінарах, 

вебінарах, онлайн-курсах з питань вдосконалення інформаційного простору. 

 

Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти. 

 

Вимога/правила 2.1. Наявність відкритої та прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти 

системи оцінювання їх навчальних досягнень. 

 

Критерій 2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про 

критерії ,правила та процедури оцінювання начальних досягнень. 

У закладі введено в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

пам'ятаючи ,що оцінка має стимулювати учнів до навчання,а не використовуватись для 

покарання. 

Важливим компонентом освітнього процесу в початкових класах є оцінювальна діяльність, що 

здійснюється на засадах компетентнісного, діяльнісного, суб'єкт-суб'єктного підходів та 

передбачає партнерську взаємодію вчителя, здобувачів освіти та їхніх батьків або інших 

законних представників (далі - батьки). Основними функціями оцінювання є мотиваційна, 

діагностична, коригувальна, прогностична, розвивальна, навчальна, виховна, управлінська. 

1.Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти Любимівського ЗПЗСО в 

початковій школі здійснюється на підставі Закону України «Про освіту», прийнятий Верховною 

Радою України 05.09.2017 р., який набрав чинності з 28.09.2017 року, додаток до наказу МОН 

України від 19.08.2016 №1009, Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів початкової закладу освіти, наказу МОН від 20.08.2018 № 924 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

першого класу у Новій українській школі», наказу МОН від 27.08.2019 № 1154 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого 

класу у Новій українській школі». 

Вчителі користуються вище зазначеними документами, в яких визначені: 

1. Основні функції контролю. 

2. Об’єкти контролю. 

3. Структурні компоненти контролю. 

4. Класифікації контролю. 

5. Методи перевірки. 

6. Перевірка графічних навичок у 2-4 класах. 

7. Поточна перевірка і поточне оцінювання з усіх предметів. 

Ці критерії оцінювання є у кожного вчителя в календарному плані, з ними знайомлять батьків і 

учнів. У випадку виникнення непорозумінь, вчитель і батьки можуть звернутися разом до 



документу. Але, поки що, таких непорозумінь в початковій школі не було. 

Інформацію про дитину вчитель отримує, спостерігаючи за роботою дітей у класі. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів першого та другого класів здійснюється вербально. Під 

час вербального оцінювання використовуються як усні, так і письмові оцінні судження, які 

характеризують процес навчання і відображають кількісний і якісний його результати: ступінь 

засвоєння знань і вмінь з навчальних предметів та характеристику особистісного розвитку учнів. 

Характеристика особистісного розвитку учнів відображає самостійність, відповідальність, 

комунікативність, уміння працювати в групі, ставлення до навчальної праці, рівень прикладених 

зусиль, сформованість навчальнопізнавальних інтересів, ціннісних орієнтирів та 

загальнонавчальних умінь тощо та здійснюється вербально під час поточного контролю. 

Результати педагогічних спостережень (зміни в поведінці здобувача освіти, його емоційних 

реакціях, мотивації, вольових проявах, зниження чи підвищення результативності навчальної 

діяльності тощо) вчитель фіксує у зошиті спостережень . Іншим способом фіксації педагогічних 

спостережень може бути заповнення індивідуальної картки навчального поступу здобувача 

освіти. 

2. Формувальне оцінювання 

У Державному стандарті початкової загальної освіти заявлено рекомендацію впроваджувати 

формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів. За формувальним оцінюванням вчителі 1-

3-х класів відстежують особистісний розвиток дитини та хід опановування нею навчального 

досвіду як основи компетентності. 

Таке оцінювання дозволяє вчителю: 

- вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів; 

- оцінити або визначити досягнення дітей на кожному з етапів освітнього процесу; 

- вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаровуванню; 

- мотивувати учнів до прагнення здобути максимально можливі результати; 

- виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, відсутність побоювання 

помилитися, переконання у своїх можливостях і здібностях. 

Отже, ми намагаємося змінити загальну мету оцінювання - вона перестає бути лише 

інструментом оцінювання успішності здобувача освіти, а стає засобом навчання для вчителя 

також. 

Аналіз результатів анкетування вчителів показав, що  вчителі початкової школи закладу освіти  

використовують формувальне оцінювання (це вчителі 1-3 класів) , а 1 вчитель не використовують 

(це вчитель 4 класу). 

(Результати анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання № 8) 

 

Само- та взаємооцінювання учнів організовано вчителями початкової школи закладу на 

регулярній основі за визначено критеріями до умінь, що є   наскрізними,   та складовими 

компетентностей, залежно від навчального поступу учнів. Шкали для само- та взаємооцінювання 

застосовуються на вибір учителя: трирівнева шкалу оцінювання «мені ще варто попрацювати - я 

тренуюся - мені вдається»; шкалу, ідентичну до тієї, що застосовується у свідоцтві досягнень. 

http://ru.osvita.ua/doc/files/news/654/65481/2-klass_1.zip


Під час взаємооцінювання приділяється особлива увага формуванню уміння в учнів коректно 

висловлювати думку про результати роботи однокласників, давати поради щодо їх покращення. 

Це активізує навчальну роботу, сприяє розвитку критичного мислення, формуванню адекватного 

ставлення до зауважень, рекомендацій, зміцнює товариськість та відчуття цінності кожного 

здобувача освіти в колективі. Процес оцінювання та взаємооцінювання проводити, 

використовуючи методичну систему «Щоденні5». 

В особистісно зорієнтованому класі вчитель часто здійснює зворотний зв’язок з дітьми щодо 

їхніх робіт. Мотивація дітей зростає, коли вони бачать, що вчитель цікавиться їхньою роботою та 

спрямовує їх. 

Це також допомагає дітям вирішувати проблеми, поглиблювати своє розуміння. Зворотний 

зв’язок має позитивний характер, є конкретним і значущим. Інструментами, якими користуються 

вчителі, є такі: «Долоньки», «Світлофор», «Ліхтарик». 

3.Важливим засобом, що може підвищити якість початкової освіти, є моніторинг навчальних 

досягнень здобувачів освіти. Практика визначення якості початкової освіти в нашому закладі 

переважно спирається на збір адміністрацією статистичних даних про рівні виконання 

здобувачами освіти підсумкових контрольних робіт, якості читання, дані моніторингів 

результатів навчання учнів з окремих предметів. Зібрана інформація здебільшого подається в 

кількісному вимірі, з об’єктивним аналізом якісних показників навчальних досягнень учнів на 

різних етапах навчання, скориговує педагогічні дії щодо їх поліпшення. 

Важливо підкреслити, що мета моніторингу – не оцінити учнів, а саме виявити проблеми. Тому і 

в аналізі його результатів найважливіше – не узагальнені показники успішності, а дані, що 

демонструють вплив різних факторів на успішність, які мають стати основою для об’єктивніших 

і ефективніших рішень з розвитку освіти. 

Виклики, які потребують вирішення: 

1. На основі критеріїв, розроблених МОН, разом з вчителями розробити критерії оцінювання 

для виконання обов’язкових видів роботи. 

2. Розробити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при використанні інших, крім 

класно-урочної, форм організації освітнього процесу та форм роботи з здобувачами освіти: 

дистанційного, змішаного, кооперативного (групового) навчання. 

3. Обов'язкове оприлюднювати та інформувати всіх учасників освітнього процесу з 

критеріями, що зробить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх здобувачів освіти. 

4. Учителям 1-3 х класів обов'язково заповнювати індивідуальну картку навчального поступу 

здобувача освіти, яку завжди зможуть переглянути батьки (електронна версія, з якою зможуть 

ознайомитись тільки персонально батьки). 

5. Процес оцінювання та взаємооцінювання проводити, використовуючи методичну систему 

«Щоденні5». 

6. В четвертому класі проводити моніторингові дослідження «Досягнення випускниками 

початкової закладу освіти порогів сформованості предметних компетентностей», «Середня 

складність тестових завдань за категоріями когнітивного виміру математичної (мовної) 

компетентності». 

7. Батьків та учнів інформувати про правила та процедури оцінювання навчальних досягнень 

на початку навчального року. 

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є: 

- контролююча - визначає рівень досягнень кожного здобувача освіти (учениці), готовність до 

засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати 

навчальний матеріал; 

-навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, 

вдосконаленню умінь та навичок; 

- діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в здобувача освіти 

(учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані 

на їх усунення; 

- стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання; 

- виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати 

прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності. 

При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися: 

- характеристики відповіді здобувача освіти: правильність, логічність, 

обґрунтованість, цілісність; 



- якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; 

- сформованість предметних умінь і навичок; 

- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, 

порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо; 

- досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, 

формулювати гіпотези); 

- самостійність оцінних суджень. 

Характеристики якості знань взаємопов'язані між собою і доповнюють одна одну.  

Глибина знань - усвідомленість існуючих зв'язків між групами знань. 

Гнучкість знань - уміння учнів застосовувати набуті знання у стандартних і 

нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи використання знань; уміння комбінувати 

новий спосіб діяльності із вже відомих. 

Міцність знань - тривалість збереження їх в пам'яті, відтворення їх в необхідних ситуаціях. 

Повнота знань - кількість знань, визначених навчальною програмою. 

Системність знань - усвідомлення структури знань, їх ієрархії і послідовності, тобто 

усвідомлення одних знань як базових для інших. 

Знання є складовою умінь здобувачів освіти діяти. 

Уміння виявляються в різних видах діяльності і поділяються на розумові і практичні. 

Навички - дії доведені до автоматизму у результаті виконання вправ. Для сформованих навичок 

характерні швидкість і точність відтворення. 

Ціннісні ставлення виражають особистий досвід учнів, їх дії, переживання, почуття, які 

виявляються у відносинах до оточуючого (людей, явищ, природи, пізнання тощо). У контексті 

компетентнісної освіти це виявляється у відповідальності учнів, прагненні закріплювати 

позитивні надбання в освітній діяльності, зростанні вимог до свої навчальних досягнень. 

Названі вище орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів навчальних досягнень учнів: 

початкового, середнього, достатнього, високого. 

Вони визначаються за такими характеристиками: 
Перший рівень - початковий. Відповідь здобувача освіти (учениці) фрагментарна, 

характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, виконує 

завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, 

вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних

 ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, 

узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь 

здобувача освіти (учениця) правильна, логічна, обґрунтована, хоча їм бракує власних суджень. 

Четвертий рівень - високий. Знання здобувача освіти (учениці) є глибокими, міцними, 

системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) 

навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, 

факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. 

Водночас, визначення високого рівня навчальних досягнень, зокрема оцінки 12 балів, передбачає 

знання та уміння в межах навчальної програми і не передбачає участі школярів у олімпіадах, 

творчих конкурсах тощо. 

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові 

характеристики. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють 

чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником 

оцінки в балах. Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню, у 3-4 - формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню. 

Формувальне оцінювання учнів 1 класу проводиться відповідно до Методичних рекомендацій 

щодо формувального оцінювання  учнів 1 класу (листи МОН від 18.05.2018 

№2.2-1250 та від 21.05.2018 №2.2-1255). 

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати 

індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів 

процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід 

реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів 

навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути 



максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не 

боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях. 

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними 

очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою. 

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з 

метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) 

якості освіти. З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх 

прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних 

досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих 

класів. 

Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової 

освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення. Навчальні досягнення учнів 4-11-х 

класів оцінюються відповідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молота та спорту від 13.04.2011 №323 

«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за 

№566/19304. 

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне 

оцінювання та державна підсумкова атестація. 

Форми проведення видів контролю, їх кількість визначається робочою програмою та 

календарно-тематичними планами вчителів. 

Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень здобувача освіти 

(учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог 

навчальних програм. Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є 

знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та 

емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його основними завдання 

є:встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту 

теми, встановлення зв'язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, 

умінь і навичок. Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне 

опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; робота з контурними картами; виконання 

здобувачами освіти різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; 

самоконтроль тощо. В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого 

значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи 

вчителя на уроці. Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні 

результати вивчення теми (розділу). 

Тематичне оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти забезпечує: 

- усунення безсистемності в оцінюванні; 

- підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; 

- індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання; 

- систематизацію й узагальнення навчального матеріалу; 

- концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета. 

Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування здобувачами освіти 

матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних 

робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної 

активності школярів. 

Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю 

вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх 

проведення; умовами оцінювання. 

Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік - на основі 

семестрових оцінок. Учень (учениця) має право на коригування семестрової та річної оцінки. 

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з 

метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти та якості освіти. З метою 

неперервного відстеження результатів освіти, їх прогнозування та коригування можуть 

проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень. Аналіз результатів моніторингу 

дає можливість відстежувати стан реалізації цілей освіти та вчасно приймати необхідні 



педагогічні рішення. 

Учні 9-х класів складають державну підсумкову атестацію з 3-х предметів. Перший – українська 

мова, другий – математика, а третій – на вибір педради закладу освіти. ДПА проводиться у 

письмовій формі. Завдання для проведення атестації укладаються навчальним заклад відповідно 

до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і 

науки України. Учні 11 касу ДПА складають у формі ЗНО (відповідно до НАКАЗ МОН України) 

Результати ДПА визначаються за 12-бальною шкалою за загальними критеріями оцінювання 

навчальних досягнень учнів. Бали, отримані за атестацію, виставляються окремо від річних 

балів. Результати ДПА заносяться у табель навчальних досягнень (4 клас), до свідоцтва про 

здобуття базової загальної середньої освіти (9 клас) та свідоцтва про здобуття повної загальної 

середньої освіти ( 11 клас), і враховуються при визначенні середнього балу відповідного 

документа. 
 

 

 

 



Критерій 2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного 

підходу до навчання. 

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, 

вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає 

спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів. 

У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результату освітньої діяльності 

здобувачів освіти як складової освітнього процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на 

позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень здобувача освіти. 

Результати освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього процесу не можуть 

обмежуватися знаннями, уміннями, навичками. Метою навчання мають бути сформовані 

компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного 

підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності. До ключових 

компетентностей належать: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати 

свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, 

відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 

самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що 

передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в 

побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості 

висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння 

навичками міжкультурного спілкування; 

математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в 

навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних 

відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і 

суспільному житті людини; 

3) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають 

формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі 

спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі 

проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; 

4) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому 

середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою 

компетентнісного 10 підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити 

професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади; 

5) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного 

природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання 

природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку 

суспільства; 

6) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової 

грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів 

інформаційнокомунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

7) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для 

подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової 

інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних 

навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 

8) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, 

рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і 

можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, 

активність в житті класу і закладу освіти, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних 

ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних 

народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я 

і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя; 

9)культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості 

(образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних 

здібностей, творчого вираження особистості; 



10) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати 

відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, 

усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя 

ініційованих ідей, прийняття власних рішень. 

 

Критерій 2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання чесними та 

об'єктивними 

У процесі освітньої діяльності заклад освіти постійно враховує думку здобувачів освіти щодо 

системи оцінювання. Це реалізується шляхом опитування учнів, а також їх батьків. За 

результатами опитування робляться висновки та приймаються рішення щодо удосконалення 

системи оцінювання з окремих предметів. 

(Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання № 63-68) 
 



 
 

 



 

 
 

 
Вимога/правило 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу ,що передбачає відстеження та 

коригування результатів навчання кожного здобувача освіти. 

Критерій 2.2.1. У закладі здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти 

У школі відбувається постійний аналіз динаміки навчальних досягнень учнів. Відслідковується 

динаміка протягом навчального року ,через результати  навчальних досягнень відслідковується 

адаптація новоприбулих учнів, прослідковується кореляція між результатами ДПА ,моніторингів та 

річним оцінюванням з предметів та курсів. За результатами аналізу динаміки навчальних досягнень 

приймаються педагогічні та управлінські рішення . Зокрема,питання навчальних досягнень кожного 

року розглядається на засіданні педагогічної ради на якій пропонується аналітична інформація ,щодо 

результатів підсумкового оцінювання учнів,ДПА та ЗНО. 

З метою виконання освітньої програми школи (Протокол № 1 від 28.08.2020 року педагогічної ради 

школи ,наказ  № 117/1 від 04.09.2020 року)  на 2020 – 2021 н.р. та з метою виконання рекомендацій 

Листа МОН України  від 05.08.2020 року № 1/9-420 « Про організацію роботи ЗЗСО у 2020-2021 н.р.» , 
в травні місяці були проведені діагностичні роботи з метою виявити рівня опанування учнями 

навчального матеріалу. 

Тестові та інші форми робіт було підібрано відповідно до програми. 

Рівень навчальних досягнень учнів початкової школи 

за 2020-2021 навчальний рік 

Українська мова 

Клас К-

сть  

учнів 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середні. 

рівень 

Початковий 

рівень 

%  

В і Д 

Середній 

бал 

4 

Крамаренко Є.В. 

12 2 

17 % 

4 

33% 

6 

50% 

0 

0% 

50% 7.0 

Математика 

Клас К-сть 

учнів 

Високи

й 

рівень 

Достатній 

Рівень 

Середні. 

рівень 

Початкови

й рівень 

% В і Д 
Середній 

бал 

4 

Крамаренко Є.В. 

12 2 

17% 

6 

50% 

4 

33% 

0 

0% 

67% 6.8 

Літературне читання 

 

Клас К-сть  

учнів 

Високий 

рівень 

Достатній 

Рівень 

Середні. 

рівень 

Початкови

й рівень 

% В і Д Середній 

бал 



травень 2020 вересень грудень травень 2021

4 клас 60 50 42 50

4 

Крамаренко Є.В. 

12 3 

25% 

7 

58% 

2 

17% 

- 83% 8.5 

Згідно робочого навчального плану, відповідно до програмових вимог в 4 класі була проведена 

діагностична контрольна робота з математики.   Виконувало роботу  - 12 учнів. 

 Контрольна робота складалася з семи завдань: обчислювальні уміння і навички; уміння і навички 

розв’язування задач; застосування властивостей, правил, алгоритмів, залежностей; виконання 

вимірювань та геометричних побудов. Учням на високий рівень була запропонована задача на розвиток 

логічного мислення.  

           Результати такі: 

П.І.П К-сть 

учнів 

Писало Навчальні рівні В і Д 

Вересень 

2020-21 

В і Д 

Грудень 

2020-21 

В і Д 

Травень 

2020-21 П.р С.р. Д.р В.р 

Крамаренко 

Є.В. 

12 

 

12 3 

25% 

4 

50% 

2 

17% 

3 

25% 

50 %  42 % 42% 

Результат В і Д рівнів у 4 класі в порівняні із ДКР (вхідне діагностування) вересня 2020-2021 н.р. 

знизився  на 8 %,але при порівняні із діагностуванням грудня залишився сталим. При цьому збільшився 

показник початкового рівня в порівняні із вереснем та груднем на 25 % (вересень та грудень – 0 %). 

Зменшився показник середнього рівня із 58 % (7 учнів) на 50 % (4 учні) в порівняні із груднем та 

залишився сталим в порівняні із вересневими показниками. Відсотковий показник достатнього рівня 

залишився сталим в порівняні із грудневим ДКР,але знизився в порівняні з вересневими показниками на 

33 % (із 6 учнів 50 % - вересень на 2 учні – 17 %). Збільшився показник високого рівня на 18 % в 

порівняні із вересневими показниками та залишився сталим в порівняні із груднем. 

Типові помилки, допущені при виконанні контрольної роботи: не всі учні приступили до розв’язування 

задачі або допустили помилки у її розв’язуванні;допустили помилки в завданні на обчислення, в яких 

перевірялись обчислювальні навички;не приступили або допустилися помилки в завданні з логічним 

навантаженням. 

Згідно робочого навчального плану, відповідно до програмових вимог в 4 класі була проведена 

діагностична контрольна робота з української мови. В контрольній роботі було запропоновано диктант. 

Контрольну роботу з української мови виконувало 12  здобувачів освіти . Результати такі: 

П.І.П К-сть 

учнів 

Писало Навчальні рівні В і Д 

Вересень 

2020-21 

В і Д 

Грудень 

2020-21 

В і Д 

Травень 

2020-21 

 

П.р С.р. Д.р В.р 

Крамаренко 

Є.В. 

12 

 

12 0 

0% 

6 

50% 

4 

33% 

2 

17% 

50 %  42 % 50% 

Результати перевірки свідчать про те, що вчителі початкових класів формують загально-навчальні 

уміння і навички у школярів; проводять роботу над закріпленням орфографічних і пунктуаційних умінь 

та навичок, але недостатньою мірою. Результат В і Д рівнів у 4 класі у порівняні із ДКР вересня 2020-

2021 н.р. залишився сталим,та збільшився на 8 % у порівняні із груднем. Зменшився відсотковий 

показник початкового рівня на 8 %  у порівняні із результатами грудневого ДКР. Сталим залишився 

показник середнього рівня за вересень,грудень та травень. Підвищився показник достатнього рівня на 8 

% із 25 % (3 учні) на 33 % (4 учні) в порівняні із груднем та залишився сталим в порівняні із вереснем. 

Сталими залишились показники високого рівнів 17 % (2 учні) 

Графічно результати мають такий вигляд  

4 клас українська мова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Травень 2020 вересень грудень Травень 2021

4 клас 63 50 42 42

4 клас

 
4 клас математика 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Таблиця учнів  середньої школи 

з високим і достатнім рівнем навчання 

Навч.роки 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020  2020-2021 

9 клас 10 

56% 

9 

49% 

8 

42% 

10 

59% 

8 

50% 

Кл. керівн. Лигун В.В. Лигун В.В. Лигун В.В. Лигун В.В. Лигун В.В. 

8 клас  6 

26% 

11 

52% 

10 

52% 

8 

43% 

Кл.керівн.  Силютіна І.Ф. Силютіна І.Ф. Силютіна І.Ф. Силютіна І.Ф. 

7 клас   8 

40% 

9 

47% 

8 

44% 

Кл.керівн.   Кошур Т.М. Кошур Т.М. Кошур Т.М 

6 клас    7 

47% 

6 

40% 

Кл.керівн.    Литвин Л.В. Литвин Л.В. 

5 клас     7 

50% 

Кл.керівн     Коцур З.В 

 

Проведені ДКР з української мови у 5-9  класах. Українську мову викладають 3 вчителя: Литвин Л.В., 

Кошур Т.М. та Мордух О.В. 

Результати відображено у таблиці 

Клас  К-сть 

учнів 

Писало Учитель Навчальні рівні В і Д % 

Верес. 

2020-

21 

В і Д % 

Груд. 

2020-

21 

В і Д % 

Травень 

2020-

2021 

Вис. Дос

т 

Серед

. 

Почат 

5 14 13 Мордух О.В. 0 

0% 

7 

54 

% 

4 

30% 

2 

16% 

66 54 54 

6 15 13 Литвин Л.В. 2 

15 % 

6 

47% 

2 

15% 

3 

23 % 

18 52 62 

7 

 

18 17 Кошур Т.М. 6 

35 % 

6 

35% 

5 

29% 

0 

0% 

33.3 41 70 

8 19 19 

 

Мордух О.В. 2 

11% 

8 

42% 

9 

47 % 

0 

0 % 

42 42 % 47 

9 

 

16 15 Кошур Т.М. 1 

7% 

6 

39% 

7 

47% 

1 

7% 

37.6 60 % 54 

Порівнюючи  контрольні роботи з української мови , можна зробити висновок ,що рівень В і Д знизився 

в 5 класі на 12  %  в порівняні із результатами вересня,але залишився сталим в порівнянні із груднем. 



Якщо порівнювати показники високого рівня,то можна побачити,що на кінець навчального року 

знизився в порівняні із вересневими показниками на 8 % (1 учень),але залишився сталим із 

показниками грудня місяця. Результати  достатнього рівня залишаються сталими протягом 3 ДКР. 

Зменшився показник середнього рівня на 6 % ( із 46% на 40% ), в порівняні із грудневими показниками, 

але збільшився в порівняні із вересневими також на 6 % . Початковий рівень збільшився на 16% ( 2 

учні) в порівняні із вересневими та грудневими показниками ( 0%) .  

У 6 класі підвищився  відсотковий показник В і Д рівнів на 10 %,при цьому спостерігається зниження 

високого рівня із 26.5 %- 4 учні на 15 % - 2 учні в порівняні із грудневими показниками,але збільшився 

в порівняні із вересневими на 6 % (1 учень – 9 %) , також прослідковується підвищення достатнього 

рівня на 20.5 % (грудень) та на 38 % в порівняні із вересневими. Показники середнього рівня 

зменшились на 32 % в порівняні із грудневими  та на 40 % в порівняні із вересневими показниками. 

Відсоткове значення початкового рівня збільшилось на 23 % (3 учні) в порівняні із грудневими та 4 % ( 

27 % - 3 учні) зменшилось відносно вересня.  

 У 7 класі показник В рівня зріз на 24% (6 учнів 35%) в порівняні із показниками вересня ( 2 учні 11 %) 

та на 29 % в порівняні із груднем ( 1 учень 6 %). Показник достатнього рівня залишився сталим від 

грудня та збільшився на 12.8 % в порівняні із вереснем. Зменшився показник середнього рівня ( 5 учнів 

29 %) в порівняні із грудневими результатами на 12% ( 7 учнів 41%) та на 26.5 % в порівняні із 

вереснем. Зменшився і показник  початкового рівня в порівняні із грудневими показниками на 17 %  та 

на 11 % в порівняні із вересневими. 

У 8 класі збільшився показник В і Д рівнів на 5 % в  порівняні із грудневими та вересневими 

показниками. При цьому збільшився показник високого рівня на 11 5 ( 2 учні) в порівняні із вереснем 

та груднем ( 0%). Незмінним залився показник достатнього рівня протягом 3 моніторингових 

контрольних. Показник середнього рівня залишився сталим в порівняні із вереснем (9 учнів 47 %) та 

зменшився в порівняні із груднем на 11 % ( 11 учнів 58%). Сталим залишився показник початкового 

рівня ( 0 %) в порівняні із груднем та зменшився на 11 % (2 учні) в порівняні із вереснем. 

У 9 класі загальний показник В І Д рівнів знизився на 14 % в порівняні із груднем ,але зріз в порівняні 

із вереснем на 16.4 %. Значення високого рівня зменшилось в порівняні із грудневими показниками на 

20 % та на 5.5. % в порівняні із вересневими. Показник достатнього рівня зріз на 6 % в порівняні із 

груднем ( 5 учнів 33 %) та на 14 % в порівнянні із вереснем ( 4 учні 25 %). Показник середнього рівня 

зріз на 14 %  в порівнянні із груднем (5 учнів 33% ) та на 9.5 % в порівнянні із вереснем ( 6 учнів 

37.5%). Показник початкового рівня залишився сталим ,якщо порівнювати результати грудня ( 1 учень 

7  %) та зменшився на 18 % в порівняні із вереснем. 

Типові помилки в контрольних роботах з української мови:розділові знаки при прямій мові,розділові 

знаки при відокремлених членах речення,визначення відмінкової форми числівників,вживання 

іменників у словосполученнях із числівником,чергування прийменників в-у та й-і,букви и- і у словах 

іншомовного походження,закінчення родового відмінка іменників,правопис складних слів з дефісом. 
Визначення часток (формотворчі, словотворчі), правопис часток не і ні з різними частинами мови, 

написання часток через дефіс. Виживання тире і двокрапки у безсполучниковому реченні, розділові 

знаки у складних реченнях з різними видами зв'язку. Закінчення у іменниках ІІ відміни, ступені 

порівняння якісних прикметників, творення присвійних прикметників, кличний відмінок іменників, 

відмінювання числівників. 

Графічне відображення високого та достатнього рівнів з української мови у 5-9 класах. 

 
Результати діагностичних робіт із англійської мови  є такими: 

Клас  К-сть 

учнів 

Пи 

сало 

Учитель Навчальні рівні В і Д % 

Вересень 

2020-2021 

В і Д % 

Грудень 

2020-21 

В і Д % 

Травень 

2020-21 

 

Вис. Дост. Серед

. 

Почат

. 

5 клас
6 клас

7 клас
8 клас

9 клас

66

18
33 42

38

54
52

41 42

60
54 62 70

47 50 вересень 2020

грудень 2020

травень 2021



5 14 14 Згоник 

М.С. 

3 

21 % 

6 

43 % 

5 

36% 

0 

0% 

68 68 64 

6 15 15 Згоник 

М.С. 

1 

6% 

7 

48% 

6 

40% 

1 

6 % 

54 54 54 

7 

 

18 18 Згоник 

М.С. 

2 

11% 

10 

55% 

5 

28% 

1 

06 

84 78 66 

8 19 19 

 

Згоник 

М.С. 

2 

10% 

10 

53 % 

7 

37 % 

0 

0 % 

63 63 63 

9 

 

16 16 Згоник 

М.С. 

1 

6 % 

7 

 44 % 

6 

37% 

2 

13 % 

75.5 56 50 

Аналізуючи результати з англійської мови за травень, грудень, вересень 2020-2021 н.р. та враховуючи 

те,що чисельність класу збільшилась ( 1 учень)  можна зробити висновок ,що результат навченості ( В і 

Д)  учнів 5 класу знизився в травні на 4 %. При цьому відсоток високого рівня залишився сталим 

протягом 3 моніторингових контрольних. Збільшився показник достатнього рівня на 3 %  в порівняні із 

вереснем та груднем ( 40 %). Збільшився відсоток середнього рівня на 4 % в порівняні із вереснем та 

груднем ( 32 %). Початковий рівень має сталий нульовий показник. 

Показник В і Д рівнів в 6 класі залишається сталим відносно вересня та грудня. При цьому зменшився 

показник високого рівня на 8 % відносно грудня та вересня (2 учні 14 %). Збільшився показник 

достатнього рівня на 8 % відносно грудня та вересня (6 учні 40 %). Зменшився відсоток середнього 

рівня на 6 % в порівняні результатів вересня та грудня (7 учнів 46%). Збільшився показник початкового 

рівня на 6 % . 

Результат навченості 7 класу знизився на 12 % в порівняні результатів грудня та на 18 % в порівняні 

результатів вересня. Знизився показник високого рівня на 44 % в порівняні результатів грудня та на 12 

% відносно результатів вересня. Зріз відсотковий показник достатнього рівня на 32 % в порівняні із 

груднем та на 6 % знизився в порівняні із вереснем. Зріз показник середнього рівня на 6% в порівнянні 

результатів грудня та 12 % відносно результатів вересня. Збільшився показник і початкового рівня на 6 

%.  

У 8 класі сталими залишились показники по всіх рівнях досягнень 

(високий,достатній,середній,початковий) відносно грудня. 

У 9 класі показник В і Д рівнів зменшився на 6 % відносно показників грудня та на 25.5 % відносно 

вересня. Сталим  залишився показник високого рівня в порівнянні із грудня та зменшений відносно 

показника вересня на 7 %. Зменшився показник достатнього рівня на 6 % в порівнянні із груднем та на 

19.5 % відносно вересня. Збільшився показник середнього рівня на 6 % в порівнянні із груднем та 

збільшився на 25 % відносно показників вересня. Сталим залишився показник початкового рівня. 

Результати свідчать про достатній рівень підготовки учнів з даного предмету. 

Типовими помилками є ; невірне використання граматичних форм дієслова , помилки під час побудови 

умовних речень , помилки у правописі, значна  кiлькiсть  орфографічних  помилок, неправильне 

вживання видо-часових форм дієслова,   помилкове вживання  артиклів , займенників,невірне 

утворення множини   іменників, неправильна побудова речення, недостатній лексичний запас, множини 

іменників, невміння розрізняти частини мови. 

Графічне відображення високого та достатнього рівнів 

 
 

Проведені ДКР з математики у 5-9  класах.  Математику у школі викладає Лигун В.В. 
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Результати відображено у таблиці 

Клас  К-сть 

учнів 

Пи 

сало 

Учитель 

 

Навчальні рівні В і Д % 

вересень

2020-21 

В і Д %          

Грудень 

2020-21 

В і Д %          

Травень 

2020-21 
Вис. Дост. Серед

. 

Почат

. 

5 14 14 Лигун 

В.В. 

1 

7% 

5 

36% 

8 

57% 

0 

0% 

0 40 43 

6 15 15 Лигун 

В.В. 

0 

0% 

6 

40% 

6 

40% 

3 

20% 

40 33 40 

7 

(алге.) 

18 18 Лигун 

В.В. 

1 

6% 

6 

33% 

9 

50% 

2 

11% 

54 48 39 

7 

(геомет) 

18 18 Лигун 

В.В. 

2 

11% 

7 

39% 

7 

39% 

2 

11% 

- 47 50 

8 

(алге.) 

19 19 Лигун 

В.В. 

0 

0% 

8 

42% 

9 

47 % 

2 

11% 

6 35 42 

8 

(геоме) 

19 19 Лигун 

В.В. 

0 

0% 

5 

26% 

12 

63 % 

2 

11% 

22 29 26 

9 

(алге.) 

16 16 Лигун 

В.В. 

0 

0% 

7 

44 % 

7 

44% 

2 

13% 

22 40 44 

9 

(геомет) 

16 16 Лигун 

В.В. 

0 

0% 

6 

38% 

8 

50 % 

2 

12 % 

45 33 38 

Здійснюючи аналіз результатів вересня 2020-2021 н.р.,грудня 2020-2021 н.р. та травня 2020-2021 н.р. 

,можна побачити,що  відсоток високих та достатніх показників у 5 класі підвищився на 3 % в 

порівнянні із груднем та на 43 % в порівнянні із вереснем . При цьому спостерігається зниження рівня 

відсоткового значення високого рівня із 10 % на 7 %  в порівнянні показників грудня та підвищився на 

7 % в порівнянні із вереснем. Показник достатнього рівня зріс на 11 % в порівнянні із груднем та 36 % 

в порівнянні із вереснем ( 0%). Значення середнього рівня збільшилось на 17 % в порівнянні із 

груднем та на 23 % в порівнянні із вереснем. Зменшився показник початкового рівня на 20 % від 

грудневих показників та залишився сталим від вересневих. 

У 6 класі показник високого та достатнього рівнів збільшився на 7 % в порівнянні із груднем та 

залишився не змінним від вересня. При детальному розгляді спостерігається зниження високого рівня 

на 8 % в порівнянні із груднем та на 7 % в порівнянні із вереснем. Збільшився показник достатнього 

рівня на 15 % від грудня та на 18 %  від вересня. Зменшився показник середнього рівня на 2 % в 

порівнянні із грудневими показниками та збільшився на 33 % в порівнянні із вересневими. Зменшився 

показник початкового рівня на 5 % в порівнянні із груднем та на 44 % від вересня. 

У 7 класі з алгебри показник навченості знизився на 9 % в порівнянні із грудневими показниками та 

на 15% від вересня. Зменшився показник високого рівня на 12% від грудня та на 17 % від вересня . 

Показник достатнього рівня  збільшився на 3 % в порівнянні результатів грудня і травня та на 2 % в 

порівнянні із вереснем та травнем. При цьому збільшився показник середнього рівня на 10 % від 

грудня та 4 % від вересня. Сталим залишився показник початкового рівня в порівнянні із груднем та 

збільшився на 11 % від вересня. 

У 7 класі із геометрії покращився результат навченості на 3 % в порівнянні із груднем та на 50 % в 

порівнянні із вереснем. При розгляді навчальних рівнів можна побачити,що : відсотковий показник 

високого рівня залишився в межах сталості в порівнянні із груднем,оскільки у вересні ДКР з даного 

предмету в даному класі не проводились,адже тільки у вересні розпочали курс. Показник достатнього 

та середнього рівнів зменшився на 2 %,а початковий залишився сталим. 

У 8 класі із алгебри загальний відсотковий показник залишився сталим 35 % від грудня  та збільшився 

на 34 % в порівнянні із вереснем. Результат високого рівня залишається 0 % протягом 3 

моніторингових  робіт. Збільшився відсоток достатнього рівня на 7 % в порівнянні із груднем та на 36 

% в порівнянні із вереснем. Зменшився показник середнього рівня на 6 % в порівнянні із груднем та 

збільшився на 18 % в порівнянні із вереснем. Показник початкового рівня залишився сталим в 

порівнянні із груднем та зменшився на 47 % в порівнянні із вереснем. 

У 8 клас із геометрії відсотковий показник загального високого та достатнього рівнів знизився на 3 % 

в порівнянні із груднем та зріз на 4 % в порівнянні із вереснем. Показник високого рівня залишився 

0% в порівнянні із груднем та знизився на 5 % в порівнянні із вереснем. Достатній рівень у 

відсотковому значені в порівнянні із груднем знизився на 3 %,але в порівнянні із вереснем зріз на 9 %. 

Підвищився і показник середнього рівня на 4 % в порівнянні із грудневим значенням та на 28 % в 



порівнянні із вереснем. Сталим залишився  показник початкового рівня в порівнянні із груднем та 

знизився на 48 % в порівнянні із вересневим показником. 

У 9 класі із алгебри підвищився загальний показник В і Д рівнів на 4 % в порівнянні із груднем та  на 

22 % в порівнянні із вереснем. Показник високого рівня залишається 0 % протягом 3 моніторингових 

робіт. Відсотковий показник достатнього рівня збільшився на 4 % в порівняні із грудневим 

показником та на 22 % в порівнянні із вересневим. Показник середнього рівня знизився на 3 % в 

порівнянні із груднем та на 17 % зріз в порівнянні із вереснем. Початковий рівень залишився сталим 

від грудневого моніторингу та знизився на 41 % в порівнянні вересневих показників. 

У 9 класі із геометрії  загальний показник зріз на 5 % в порівнянні із груднем ,але знизився на 7 % в 

порівнянні із вереснем. Показник високого рівня залишається 0 % протягом 3 моніторингових робіт. 

Підвищився показник достатнього рівня на 5 % в порівнянні із груднем,але знизився на 7 % в 

порівнянні із вереснем. Знизився показник середнього рівня на 3 % в порівнянні із груднем та на 5 % 

підвищився в порівнянні із вереснем. Знизився показник початкового рівня на 2 % від грудневого та 

зріз на 5 % в порівнянні із вереснем. 

Типові помилки в контрольних роботах з математики: невміння виконувати множення та ділення 

багатоцифрових чисел на двоцифрові;знаходження відсотка від числа та числа за його 

відсотком;неправильно встановлений порядок виконання дій у виразах;виконання математичних дій 

при знаходженні середнього арифметичного;неправильне піднесення одночленів до степеня;зведення 

подібних доданків;помилки під час тотожних перетворень раціональних виразів;помилки при записах 

числових проміжків. 
Графічне відображення високого та достатнього рівнів(математика,алгебра) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Графічне відображення високого та достатнього рівнів(геометрія) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Крім того з метою моніторингового аналізу були проведені ДКР з хімії . 

Результати є такими: 
Клас  К-сть 

учнів 

Пис

ало  

Учитель  Рівні  В і Д % 

Вересен

ь 

2020-21 

В і Д % 

Грудень 

2020-21 

В і Д 

% 

травен

ь 

2020-

21 

Вис. Доста. Серед

. 

Почат 

7 18 17 Коцур 

З.В. 

4 

23.5% 

4 

23.5% 

7 

41% 

2 

12% 

- 47 47 

8 19 19 Коцур 

З.В. 

1 

6% 

8 

42 % 

9 

46 % 

1 

6 % 

5 47 48 

9 16 16 Коцур 2 8 4 2 50 50 62.5 
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 З.В.  12.5% 50% 25% 12.5% 

Порівнюючи аналіз результатів з хімії за вересень , грудень та травень  2020-2021 н.р. можна зробити 

висновок: у 7 класі загальний показник В і Д рівнів залишився сталим в порівнянні із груднем. 

Показник високого рівня знизився в порівнянні із грудневим значенням на 5.5 % ,але збільшився 

відсотковий показник достатнього рівня на  5.5.%. Сталими залишились значення у відсотковому 

еквіваленті середнього та початкового. 

У 8 класі загальний показник В і Д рівнів збільшився на 1 % в порівнянні із грудневим ( за рахунок 

збільшення числа учнів,які виконували роботу) та на   43 % в порівнянні із вересневими показниками. 

Зменшився на 1 % відсотковий показник високого рівня в порівнянні із груднем та 6 % та збільшився в 

порівнянні із вересневим значенням. На 2 % збільшився показник достатнього рівня в порівнянні із 

груднем та 37 % в порівнянні із вереснем. Сталим залишився показник середнього рівня в порівнянні із 

груднем та зменшився на 37 % в порівнянні із вересневим значенням. Показник початкового рівня 

зменшився на 1 % в порівнянні із груднем та на 5 % в порівнянні із вереснем. 

У 9 класі збільшився загальний показник В і Д рівня зрісши на 11.5 % в порівнянні із вересневим та 

грудневим значенням. Сталим залишився показник відносно грудневого значення високого рівня 

(12.5%) та зменшився на 12.5 % відносно вересневого. Збільшився показник достатнього рівня на 12.5 

% в порівнянні із груднем та на 25 % відносно вересневого показника.  Зменшився показник середнього 

рівня 12.5.% в порівняні із грудневим значенням (37.5 %) та на 6 % в порівнянні із вересневим. Сталим 

залишилось значення початкового рівня відносно грудня (12.5%) на зменшилось на 6.5 % відносно 

вересня. 

Помилки : неточність у рівнянні коефіцієнтів хімічних реакцій,виведення хімічних формул під час 

розв'язку задач,складання пропорцій,не чітке пояснення класів неорганічних сполук.   

Графічне відображення високого та достатнього рівнів 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результати діагностичних контрольних робіт з історії України,які були проведені з метою об’єктивної 

оцінки навченості учнів учителями.  

Результати є такими: 

Клас  К-сть 

учнів 

Писало  Учитель  Навчальні рівні  В і Д % 

Вересен

ь 

2020-21 

В і Д % 

Груден

ь 

2020-

21 

В і Д % 

травень 

2020-21 
Вис. Доста

. 

Серед

. 

Почат

. 

5 14 14 Лигун Г.В. 0 

0 % 

7 

50 % 

7 

50 

0 

0% 

- 70  50 

6 

 

15 15 Лигун Г.В. 1 

7% 

8 

53% 

5 

 33% 

1 

7% 

53.3 50 60 

7 

 

18 18 Лигун Г.В. 4 

22% 

6 

33% 

7 

39% 

1 

6% 

43.7 46.7 55 

8 

 

19 19 Силютіна 

І.Ф. 

2 

11% 

9 

47% 

6 

31% 

2 

11% 

57 63 58 

9 

 

16 16 Лигун Г.В. 2 

12.5% 

8 

50% 

6 

37.5% 

0 

0% 

62.5 50 62.5 

Аналізуючи результати  грудня та  травня 2020-2021 н.р. спостерігається зниження рівня навченості в 5 

класі на 20 % , при цьому зменшився відсоток  високого рівня на 30 %,збільшився відсоток достатнього 

рівня на 10 % та середнього на 20 %. 
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 У 6 класі загальний відсоток навченості збільшився на 10 % в порівнянні із вереснем ,груднем та 

травнем 2020-2021 н.р. при цьому зменшився показник високого рівня на 10 % в порівнянні із груднем та 

на 13 % відносно вересня. Показник достатнього рівня збільшився на 20.4% відносно грудня та вересня. 

Зменшився відсотковий показник середнього рівня на 17 % а порівнянні із груднем та залишився сталим 

відносно вересня. Збільшився показник початкового рівня на 7 % в порівнянні із груднем та зменшився 

на 6 % відносно вересня. 

У 7 класі загальний відсоток навченості збільшився на 8.3 % відносно грудня та на 11.3 % відносно 

вересня. При цьому збільшився показник високого рівня на 2 %  в порівнянні із груднем  та знизився на 9 

% відносно вересня. Збільшився показник достатнього рівня на 6.3 % в порівнянні із груднем та на 20.6 

% відносно вересневого значення. Зменшився показник середнього рівня на 14.3 % відносно показників 

грудня та на 7.7 % відносно показників вересня. Збільшився показник початкового рівня на 6 % в 

порівнянні із груднем та зменшився на 19 % відносно показників вересня. 

У 8 класі  знизився загальний показник В і Д рівнів на 5 % в порівнянні із груднем та  збільшився на 1 % 

в порівнянні із вереснем. При цьому збільшився показник високого рівня на 6 % в порівнянні із груднем 

та вереснем. Зменшився показник достатнього рівня  на 9.2% відносно показників грудня та на 5 % 

відносно показників вересня. Також зменшився показник середнього рівня на 5.2 % в порівнянні із 

груднем та 11 % відносно показників вересня. На 11 % збільшився показник початкового рівня в 

порівнянні із груднем та вереснем. 

У 9 класі збільшився загальний показник на 12.5 % в порівнянні із груднем та залишився сталим в 

порівнянні із вересневим значенням. При цьому зменшився показник високого рівня на 14.5 % в 

порівнянні із грудневим значенням та залишився сталим в порівнянні із вересневим значенням. 

Збільшився показник достатнього рівня на 27 % в порівнянні із груднем та залишився сталим в 

порівнянні із вереснем. Зменшився показник середнього рівня на 12.5 % в порівнянні із груднем та на 5.7 

% в порівнянні із вереснем. Зменшився показник початкового рівня на 6.3 % в порівнянні із вереснем та 

груднем. 

Типовими помилками в контрольних роботах з історії України є :невміння визначати контури 

території;помилки у хронологічній послідовності;неправильне пояснення термінів ;неправильне 

встановлення відповідності;не розпізнають портрети особистостей та історичних діячів,пам'ятки 

культури ;відсутнє власне висловлювання. 

Графічне відображення високого та достатнього рівнів 

 

 
 

Результати з географії: 
Клас  К-сть 

учнів 

Пис

ало  

Учитель  Рівні  В і Д % 

Вересень 

2020-21 

В і Д % 

Груден

ь 

2020-

21 

В і Д % 

Травень 

2020-21 
Вис. Доста

. 

Серед

. 

Почат 

6 15 15 Силютіна 

І.Ф. 

0 

0 % 

7 

46% 

8 

53% 

- - 46 46 

7 

 

18 18 Силютіна 

І.Ф. 

2 

11% 

8 

44% 

7 

39% 

1 

6 % 

55 55 55 

8 

 

19 19 Силютіна 

І.Ф. 

2 

10% 

8 

42% 

9 

47% 

0 

0% 

31 63 52 

9 16 16 Силютіна 

І.Ф. 

0 

0% 

9 

56% 

7 

44% 

0 

0% 

37 68 56 
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Порівнюючи результати за вересень , грудень та травень 2020-2021 н.р. можна зробити висновок,що  у 6 

класі (порівняння за грудень та травень) загальний рівень навченості та показники навчальних рівнів 

залишилися сталими. 

У 7 класі сталими залишились показники загального рівня навченості в порівнянні із вереснем та 

груднем ,високого та достатнього рівнів  в порівнянні із груднем. При цьому збільшився показник на 11 

% високого рівня відносно вересневих показників,зменшився на 11 % показник достатнього рівня в 

порівнянні із вереснем. Показник середнього рівня зменшився на 5 % в порівнянні із вереснем та 

груднем,а показник початкового рівня збільшився на 6 % відносно вересня та грудня. 

У 8 класі знизився показник В і Д рівнів на 11 % в порівнянні із груднем та підвищився на 21 % в 

порівнянні із вереснем. Збільшився показник високого рівня на 5 % відносно грудня та на 10% відносно 

вересня. Знизився показник достатнього рівня на 16 % в порівнянні із грудневим показником,але 

збільшився на 11 % відносно вересневого показника. Збільшився показник  середнього рівня на 10 % 

відносно показника грудня,але зменшився 16 % відносно показника вересня. Стабільним залишається 

значення початкового рівня 0 %. 

У 9 класі знизився загальний показник навченості на 12 % в порівнянні із грудневим,але збільшився на 

19 % в порівнянні із вересневим значенням. Нульовим залишається показник високого рівня протягом 

вересня,грудня та травня,зменшився показник достатнього рівня на 12 % відносно грудневого показника 

та збільшився на 19 % відносно вересневого значення. Збільшився показник середнього рівня на 19 % в 

порівнянні значення грудня та зменшився на 18 % відносно значення вересня. Стабільним залишається 

значення початкового рівня 0 %. 

Типові помилки :не знання географічних об’єктів;термінів;низькі знання з орієнтування у географічних 

одиницях;не розуміння географічної абревіатури.  

Графічне відображення високого та достатнього рівнів 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Були проведені директорські контрольні роботи із фізики (моніторингові)  

Результати є такими 

Кла

с 

К-

сть 

учні

в 

Писало Учитель Рівні % В і Д 

Вересень  

2020-2021 

% В і Д 

грудень 

2020-21 

% В і Д 

Травень 

2020-2021 
Вис Доста Серед 

 

Почат 

7 18 18 Коцур 

В.М. 

2 

11% 

7 

39% 

7 

39% 

2 

11% 

- 53 50 

8 

 

19 19 Коцур 

В.М. 

1 

5% 

9 

48% 

7 

37% 

2 

10% 

27 59 53 

9 

 

16 16 Коцур 

В.М. 

4 

25% 

4 

25% 

7 

43% 

1 

7% 

50 50 50 

Порівнюючи результати ДКР з фізики за грудень та травень 2020-2021 н.р в 7 класі можна зробити 

висновок,що загальний рівень В і Д рівня  знизився на 3 %,при цьому знизився відсоток достатнього 

рівня на 2 %,а рівень середнього рівня підвищився на 4 %. Сталими залишились показники високого та 

початкового рівнів. 

У 8 класі при порівнянні результатів за грудень та травень 2020-2021 н.р. можна побачити зниження 

результату В і Д рівня  на 6 %. При порівнянні за вересень та травень  прослідковується підвищення В і 

Д рівня на 26 %. Зменшився показник  достатнього рівня на 5 % в порівнянні із груднем  та підвищився 

на 11 % в порівнянні із вереснем. Збільшився показник середнього рівня на 8 % відносно грудня,але 

зменшився на 31 % відносно вересня. Фактично сталими залишились показники високого та початкового 

рівня. 
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У 9 класі сталим залишилось значення : загального показника 

навченості,високого,достатнього,середнього та початкового рівнів навченості в порівнянні із грудневим 

та вересневим показником. 

Помилки,які були допущені під час робіт -  перетворення формул та у розв’язку задач. 

Графічне відображення високого та достатнього рівнів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати діагностичних контрольних робіт з біології є такими:  

Клас  К-сть 

учнів 

Писало  Учитель  Навчальні рівні  В і Д % 

Вересен

ь 

2020-21 

В і Д % 

Грудень 

2020-21 

В і Д % 

Груден

ь 

2020-21 

 

Вис. Доста Серед Почат 

6 15 15 Коцур 

З.В. 

0 

0% 

9 

60 % 

5 

33% 

1 

7% 

- 60 60 

7 

 

18 18 Коцур 

З.В. 

1 

5% 

7 

40% 

9 

50% 

1 

5% 

37.5 47 45 

8 

 

19 19 Гергель 

А.С. 

1 

5% 

10 

53% 

8 

42% 

0 

0% 

58 58 58 

9 

 

16 16 Коцур 

З.В. 

0 

0% 

5 

31% 

10 

62.5% 

1 

6.5% 

50 44 31 

Порівнюючи результати діагностичних робіт з біології за грудень та травень 2020-2021 н.р. у 6 класі 

сталим залишилось значення : загального показника навченості,високого,достатнього,середнього та 

початкового рівнів навченості . 

У 7 класі при порівнянні В і Д рівня простежується зниження на 2 % від грудня та на 7.5% від вересня. 

Показник  високого рівня залишився сталим від грудня ,але знизився на 7.5 % від вересня. Показник 

достатнього рівня в порівняні із груднем залишився сталим ,але зріс на 15 % від вересня. Показник 

середнього рівня зріс на 3 % від грудня та знизився на 13 % від вересня. Підвищився показник 

початкового рівня на 5 % від вересня та залишився сталим від грудня. 

У 8 класі  показник В і Д рівнів залишився сталим за вересень,грудень та травень 2020-2021 н.р. 

Показники високого та достатнього рівня залишився сталими від вересня та грудня. Показник середнього 

рівня залишився сталим від вересня та збільшився на 5 % від грудня. Знизився показник початкового 

рівня на 5 % від грудня та залишився сталим від вересня. 

У 9 класі показник В і Д рівнів зменшився  на 13 % від грудня та на 19 % від вересня. Показник високого 

рівня знизився на 13 % від грудня та на 21 % від вересня. Показник достатнього рівня залишився сталим 

від грудня та знизився на 2 % від вересня. Показник середнього рівня збільшився на 13 % від грудня та 

на 20 % від вересня. Сталим залишився показник початкового рівня. 

Помилки були допущені у розкритті письмових розгорнутих відповідях, у порівняльних характеристиках 

живих об’єктів та в тестових запитаннях. 

Графічне відображення високого та достатнього рівнів 
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Учні школи взяли участь в районних предметних олімпіадах і показали наступні досягнення: 

№ з/п Предмет Зайняте 

місце 

2019-2020 

н.р. 

Зайняте 

місце 

2020-2021 

н.р 

П.І.учня Клас Учитель 

1 Українська мова 11 

12 

4 

5 

4 

7 

Кістюк Л. 

Воротило А. 

Бирська А. 

Зюзько А. 

7 

8 

9 

10 

Кошур Т.М. 

Мордух О.В. 

Кошур Т.М. 

Кошур Т.М. 

2 Математика 8 3 Михальченко Д. 7 Лигун В.В. 

3 Англійська мова - 4 

8 

Ярошенко Д. 

Зюзько А. 

9 

10 

Згоник М.С. 

4 Біологія 4 2 

2 

Воротило А. 

Васюкович В. 

8 

9 

Гергель А.С. 

Коцур З.В. 

5 Географія 8 6 Воротило А. 8 Силютіна І.Ф. 

6 Хімія 11 2 

6 

Михальченко Д. 

Малюжонок О. 

7 

8 

Коцур З.В. 

7 Історія 8 6 Коляда А. 8 Силютіна І.Ф. 

8 Інформатика 13 10 Кошур К. 10 Куляс І.А. 

9 Екологія - - - - Коцур З.В. 

10 Трудове навчання 3 

6 

11 

9 

Присяжнюк Є. 

Кошур К. 

8 

10 

Коцур В.М. 

 

11 Інформаційні 

технології 

- 12 Кошур К. 

 

9 Куляс І.А. 

12 Фізика 12 

 

8 

9 

Карпенко Г. 

Коляда А. 

7 

9 

Коцур В.М. 

 

13 Астрономія  10 8 Алієв К. 11 Коцур В.М. 

 

14 Правознавство 9 9 Бирська А. 9 Силютіна І.Ф. 

Жоден здобувач освіти не представляв район на ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. 

Аналіз результатів свідчить про тенденцію підвищення знань із шкільних дисциплін та показ покращення 

результатів,а саме: українська мова ( із 11,12 місця на 4-7 місця вчитель Кошур Т.М.,Мордух 

О.В.),математика (із 8 місця на 3 місце вчитель Лигун В.В.),правознавство результат залишається сталим 

(вчитель Силютіна І.Ф.),біологія із 4 місця на 2 місце (вчитель Гергель А.С.,Коцур З.В.), історія із 8 на 6 

місце (вчитель Силютіна І.Ф.),хімія із 11 на 2 та 6 місце (вчитель Коцур З.В.),фізика із 12 місця на 8 та 9 

місце(вчитель Коцур В.М.),астрономія із 10 на 8 місце (вчитель Коцур В.М.), англійська мова 4 та 8 місце 

(вчитель Згоник М.С.).Низькі результати мають предмети : інформатика (10 місце вчитель Куляс 

І.А.),інформаційні технології (12 місце вчитель Куляс І.А.), трудове навчання із 3-6 місця на 9-11 

місце(вчитель Коцур В.М.). 

Команда здобувачів освіти із екології (вчитель Коцур З.В.)  не була представлена .  

 У малій академії наук (КЗ "МАН") протягом року працювало 3 вчителі : Силютіна І.Ф. секція «Історичне 

краєзнавство» тема: «Захисники – від батька до сина» (Малюжонок О., учениця 8 класу, безоплатна 

основа), Лигун Г.В. секція «Історичне краєзнавство» тема: «Моє село колись і тепер» (Карпенко Г., учень 7 

класу, безоплатна основа) захист у 2021-2022 н.р., Коцур З.В. секція « Зоологія, ботаніка» на тему 

«Дослідження видового різноманіття пеларгонії  села Любимівки» (Васюкович В., учениця 9 класу 

безоплатна основа) нагороджена дипломом учасника.  



 
 

Таблиця учнів  старшої  школи 

з високим і достатнім рівнем навчання 

Навч. 

Роки 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

11 клас   7 

  58% 

6 

55% 

6 

55% 

4 

44% 

3 

33.4% 

3 

50% 

3 

50% 

Кл. 

керівн. 

  Ткаченко   

Ж.Д. 

Ткаченко 

Ж.Д. 

Ткаченко 

Ж.Д. 

Ткаченко 

Ж.Д. 

Ткаченко 

Ж.Д. 

Лигун 

Г.В. 

Лигун 

Г.В. 

 

10 клас   4 

45% 

4 

50% 

3 

38% 

2 

29% 

2 

33% 

2 

40% 

Кл. 

керівн. 

 Панасюк 

В.М. 

Ткаченко 

В.Г 

Ткаченко 

В.Г 

Мордух 

О.В. 

Мордух 

О.В. 

Мордух 

О.В. 

 

З метою визначення рівня навченості учнів,готовності до ЗНО та планування годин варіативного 

складника протягом вересня-травня було проведено діагностичні роботи із української мови у школі ІІІ   

ступеня .(10-11 класи). 

Результати відображено у таблиці 

Клас  К-сть 

учнів 

Писал

о 

Учитель Навчальні рівні В і Д % 

Верес. 

2020-

21 

В і Д % 

Груд. 

2020-

21 

В і Д % 

Травень 

2020-2021 
Вис. Дост. Серед

. 

Почат

. 

10 

 

5 5 Кошур 

Т.М. 

0 

0% 

3 

60 % 

2 

40% 

0 

0 % 

40 60 % 40 

11 6 6 Литвин 

Л.В. 

0 

0% 

4 

66% 

1 

17 % 

1 

17% 

50  67% 66 

Порівнюючи  контрольні роботи з української мови , можна зробити висновок ,що 10 класі показник В і Д 

рівнів залишився сталим в порівнянні із вереснем ( 40 %)  та зменшився на 20 % в порівняні із груднем (60 

%) . При цьому показник високого рівня залишився на нульовому рівні, достатній рівень збільшив 

показники на 20 % ( 3 учні 60 %) в порівняні із груднем та вереснем (2 учні 40 %). Показник середнього 

рівня залишився сталим в порівняні із вереснем ( 2 учні 40%) та зменшився на 20 % в порівняні із 

груднем. Сталим залишився показник початкового рівня від грудня ( 0 %),та зменшився на 20% в 

порівняні із вереснем. 

У 11 класі рівень В і Д залишився відносно сталим в порівняні із груднем та збільшився на 16 % в 

порівнянні із вересневими показниками. Результат високого рівня ,нажаль,залишається нульовим 

протягом трьох моніторингів. Показник достатнього  рівня залишився сталим в порівнянні із показниками 

грудня,але збільшився в порівнянні із вереснем( 3 учні 50%) на 17 %. Показник середнього рівня сталий 

від грудня,але зменшився ( 2 учні 33%) на 16.53 учні 50%) на 17 %. Показник середнього рівня сталий від 

грудня,але зменшився ( 2 учні 33%) на 16.5 % в порівнянні із вереснем. Показник початкового рівня (1 

учень 17 %) не змінився від вересня місяця. 

Типові помилки в контрольних роботах з української мови:розділові знаки при прямій мові,розділові 

знаки при відокремлених членах речення,визначення відмінкової форми числівників,вживання іменників у 

словосполученнях із числівником,чергування прийменників в-у та й-і,букви и- і у словах іншомовного 

походження,закінчення родового відмінка іменників,правопис складних слів з дефісом. Визначення 

часток (формотворчі, словотворчі), правопис часток не і ні з різними частинами мови, написання часток 
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через дефіс. Виживання тире і двокрапки у безсполучниковому реченні, розділові знаки у складних 

реченнях з різними видами звязку. Закінчення у іменниках ІІ відміни, ступені порівняння якісних 

прикметників, творення присвійних прикметників, кличний відмінок іменників, відмінювання 

числівників. 

 Результати діагностичних робіт із англійської мови  є такими: 

Графічне відображення високого та достатнього рівнів з української мови у 10-11 класах. 

 
Результати діагностичних робіт із англійської мови  є такими: 

 

Клас  К-сть 

учнів 

Пи 

сало 

Учитель Навчальні рівні В і Д % 

Вересень 

2020-2021 

В і Д % 

Грудень 

2020-21 

В і Д % 

Травень 

2020-21 

 

Вис. Дост. Серед

. 

Почат

. 

10 

 

5 5 Згоник 

М.С. 

1 

20% 

1 

20 % 

3 

60% 

0 

0 % 

80 40 40 

11 6 6 Згоник 

М.С. 

1 

17% 

2 

33.3% 

3 

50 % 

0 

0% 

66 50 50 

Аналізуючи результати з англійської мови за травень, грудень, вересень 2020-2021 н.р.  

у 10 класі показник В і Д рівнів залишився сталим в порівнянні  із груднем, але зменшився на 40 % від 

показників вересня. Не змінився показник від грудня високого рівня ( 20 %) та збільшився на 20 % від 

вересня. Не змінився також і показник достатнього рівня в порівняні із грудневими показниками,але 

зменшився на 60 % в порівнянні із вересневими. Збільшився показник середнього рівня в порівнянні із 

груднем на 20 % та в порівнянні із вереснем на 40 %. Знизився показник початкового рівня на 20 % в 

порівнянні із показниками грудня та залишився сталим в порівнянні вересня. 

У 11 класі показник В і Д рівнів залишився сталим в порівняні із груднем та зменшився на 16 % в 

порівнянні із вереснем. Відсотковий показник високого рівня залишився сталим в порівнянні із груднем. 

Відсотковий показник високого рівня залишився сталим в порівнянні із грудневими показниками та 

зменшився на 16 % в порівнянні із вересневими. Показник достатнього рівня  залишився сталим в 

порівнянні із груднем та вереснем. Але при цьому збільшився показник середнього рівня на 17 % в 

порівнянні із груднем та  на 17 %  в порівнянні із вереснем. Показники початкового рівня залишаються 

сталими 0 % протягом трьох моніторингів. 

Результати свідчать про достатній рівень підготовки учнів з даного предмету. 

Типовими помилками є ; невірне використання граматичних форм дієслова , помилки під час побудови 

умовних речень , помилки у правописі, значна  кiлькiсть  орфографічних  помилок, неправильне 

вживання видо-часових форм дієслова,   помилкове вживання  артиклів , займенників,невірне утворення 

множини   іменників, неправильна побудова речення, недостатній лексичний запас, множини іменників, 

невміння розрізняти частини мови. 
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Проведені ДКР з математики у 10-11 класах.  Контрольні роботи писало   11  здобувачів освіти із них  

позитивний результат мають 4  ( 36 %). Математику у школі викладає Лигун В.В. 

Результати відображено у таблиці 

Клас  К-сть 

учнів 

Пи 

сало 

Учитель 

 

Навчальні рівні В і Д % 

вересень

2020-21 

В і Д %          

Грудень 

2020-21 

В і Д %          

Травень 

2020-21 
Вис. Дост. Серед

. 

Почат

. 

10 

(алге.) 

5 5 Лигун 

В.В. 

1 

20% 

1 

20% 

1 

20% 

2 

40% 

40 40 40 

10 

(геомет. 

5 5 Лигун 

В.В. 

0 

0% 

2 

40% 

2 

40% 

1 

20% 

0 40 40 

11 

(алге.) 

6 6 Лигун 

В.В. 

0 

0% 

2 

33% 

3 

50% 

1 

17% 

25 33 33 

11 

(геомет. 

6 6 Лигун 

В.В. 

0 

0% 

2 

33% 

3 

50% 

1 

17% 

17 33 33 

Здійснюючи аналіз результатів вересня 2020-2021 н.р.,грудня 2020-2021 н.р. та травня 2020-2021 н.р. 

,можна побачити,що  у  10 класі з алгебри показник В і Д рівнів   залишився сталим протягом 3 

моніторингових робіт. Крім того учні мають стабільні відсоткові показники протягом 3 моніторингових 

контрольних роботах із усіх навчальних рівнів. 

У 10 класі із геометрії відсотковий показник підвищився на 40 %  від вересня та залишився сталим від 

грудня. При цьому збільшився показник достатнього рівня із 0 учнів – 0% на 2 учні – 40 % в порівнянні 

показників грудня та травня до вересневого показника. Збільшився показник і середнього рівня із 1 учень 

20% на 2 учні – 40% в порівнянні грудня та травня по відношенню до вересня. Знизився показник 

початкового рівня із 4 учні – 80 % на 1 учень -20 % в порівнянні грудня та травня по відношенню до 

вересня..  

У 11 класі показник навченості в грудні та  травні місяцях залишився сталим ,але збільшився 8 % з 

алгебри в порівнянні із вереснем  . При цьому збільшився показник достатнього рівня на 8 % із 1 учень 

25% на 2 учні 33% при порівнянні показників грудня та травня по відношенню до вересневого 

показника. Збільшився відсотковий показник середнього рівня на 25% (із 1 учень 25 % на 3 учні 50%) в 

порівнянні вересневого показника із грудневим та травневим. Але зменшився показник початкового 

рівня на 33 % (із 2 учні 50% на 1 учень 17 %) при порівнянні сталих показників грудня та травня по 

відношенню до вересневого показника .  

По аналогії із роботи з геометрії ,хоча відсотковий показник збільшився на 16 % в порівнянні грудневого 

та травневого показника до вересневого.  

Типові помилки в контрольних роботах з математики: помилки під час тотожних перетворень 

раціональних виразів;помилки при записах числових проміжків;визначені властивостей функцій при 

перетворенні виразів;при обчисленні значень виразів;при виконанні дій із числами записаними у 

стандартному вигляді;при побудові графіків квадратичної функції;при розв’язуванні квадратних 

 рівнянь. 
Графічне відображення з алгебри 

 

 

 

 

 

 

Графічне відображення з геометрії 
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Крім того з метою моніторингового аналізу були проведені ДКР з хімії . 

Результати є такими: 

Клас  К-сть 

учнів 

Пис

ало  

Учитель  Рівні  В і Д % 

Вересен

ь 

2020-21 

В і Д % 

Грудень 

2020-21 

В і Д 

% 

травен

ь 

2020-

21 

Вис. Доста. Серед

. 

Почат 

10 

 

5 5 Коцур 

З.В. 

0 

0% 

2 

40% 

3 

60% 

0 

0% 

0 20 40 

11 6 6 Коцур 

З.В. 

0 

0% 

3 

50% 

3 

50% 

0 

0% 

33.3 50 50 

Порівнюючи аналіз результатів з хімії за вересень , грудень та травень  2020-2021 н.р. можна зробити 

висновок: у 10 класі загальне значення навченості збільшилось на 20 % в порівнянні із груднем та на 40 

% в порівнянні із вереснем. Сталим залишилось значення високого рівня відносно грудня та вересня ( 0 

%) . Збільшився відсоток достатнього рівня на 20 %  в порівнянні із грудневим значенням та на 40 % із 

вересневим. Зменшився відсотковий показник середнього рівня в порівнянні із вереснем на 40 %,але 

збільшився на 20 % в порівнянні із груднем. Показник початкового рівня зменшився на 40 % в 

порівнянні із показниками грудня .  

У 11 класі показник навченості залишився сталим в порівняні із грудневим значенням та на 16.7% 

збільшився відносно вересневого значення. Сталими залишились значення   

високого,достатнього,середнього та початкового рівнів а порівнянні травня та грудня. Якщо порівнювати 

показники травня та вересня то показник високого рівня знизився на 16.6 %, а показник достатнього 

рівня зріз на 33.4 %. Сталим залишився показник середнього рівня та зменшився на 16.7 % показник 

початкового рівня.  

Помилки : неточність у рівнянні коефіцієнтів хімічних реакцій,виведення хімічних формул під час 

розв'язку задач,складання пропорцій,не чітке пояснення класів неорганічних сполук.   

 
Результати діагностичних контрольних робіт з історії України,які були проведені з метою об’єктивної 

оцінки навченості учнів учителями.  

Результати є такими: 

Клас  К-сть 

учнів 

Писало  Учитель  Навчальні рівні  В і Д % 

Вересен

ь 

2020-21 

В і Д % 

Груден

ь 

2020-

21 

В і Д % 

травень 

2020-21 
Вис. Доста

. 

Серед

. 

Почат

. 

10 5 5 Лигун Г.В. 0 

0% 

2 

40% 

2 

40% 

1 

20% 

40 40 40 
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11 6 6 Лигун Г.В. 0 

0% 

3 

50% 

3 

50% 

0 

0% 

33.4 33.4 50 

Аналізуючи результати  вересня,грудня ,травня 2020-2021 н.р. можна побачити,що у 10 класі показники 

по всіх навчальних  рівнях залишаються сталими протягом вересня,грудня та травня. 

У 11 класі підвищився рівень навченості від вересня та грудня на 16.6 %. Сталим показником 0 % є 

відсоток високого рівня. Збільшився показник на 16.6 % достатнього рівня в порівняні із груднем та 

вереснем. Зменшився показник середнього рівня на 16.6 % в порівнянні із груднем та залишився сталим в 

порівнянні із вереснем. Зменшився показник початкового рівня на 16.6 % в порівнянні із груднем та 

вереснем. 

Типовими помилками в контрольних роботах з історії України є :невміння визначати контури 

території;помилки у хронологічній послідовності;неправильне пояснення термінів ;неправильне 

встановлення відповідності;не розпізнають портрети особистостей та історичних діячів,пам'ятки культури 

;відсутнє власне висловлювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати з географії: 

Кла

с  

К-сть 

учнів 

Пис

ало  

Учитель  Рівні  В і Д % 

Вересень 

2020-21 

В і Д % 

Грудень 

2020-21 

В і Д % 

Травень 

2020-21 
Вис. Доста

. 

Сере

д. 

Поча

т 

10 5 5 Силютіна 

І.Ф. 

0 

0% 

3 

60% 

2 

40% 

0 

0% 

40 60 60 

11 6 6 Силютіна 

І.Ф. 

0 

0% 

3 

50% 

2 

33% 

1 

17 % 

50 50 50 

Порівнюючи результати за вересень , грудень та травень 2020-2021 н.р. можна зробити висновок,що у 10 

класі сталим залишилось значення : загального показника навченості,високого,достатнього,середнього та 

початкового рівнів навченості в порівнянні із грудневим показником. Збільшився загальний показник 

навченості  на 20 % та на 20 % знизився показник достатнього рівня відносно вересня . Зменшився 

показник середнього рівня на 20 % в порівнянні із вересневим значенням. Стабільним залишається 

значення початкового рівня 0 %. 

У 11 класі стабільним залишається значення рівня навченості  вересня ,грудня та травня. В порівнянні 

показників травня грудня та вересня  сталими залишились рівні високого та достатнього . Зменшився 

показник середнього рівня на 17 % відносно грудня та вересня ,але збільшився на 17 % показник 

початкового рівня.   

Типові помилки :не знання географічних об’єктів;термінів;низькі знання з орієнтування у географічних 

одиницях;не розуміння географічної абревіатури.  
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Були проведені директорські діагностичні контрольні роботи із фізики  

Результати є такими 

Клас К-сть 

учнів 

Писал

о 

Учитель Рівні % В і Д 

Вересень  

2020-

2021 

% В і Д 

грудень 

2020-21 

% В і Д 

Травень 

2020-2021 
Вис Достат

. 

Сере

д 

 

Поча

т 

10 

 

5 5 Коцур 

В.М. 

0 

0% 

2 

40% 

2 

40% 

1 

20% 

67 60 40 

11 

 

6   6 Коцур 

В.М. 

0 

0% 

1 

17% 

3 

50% 

2 

33% 

16 34 17 

Порівнюючи результати ДКР з фізики за грудень та травень 2020-2021 н.р в 10 класі можна зробити 

висновок,що при порівнянні загальних  показників В і Д рівня травня та грудня простежується зниження 

на 20 %,а при порівнянні із вереснем на 27 %. Показник високого рівня залишився сталим при порівняні за 

вересень,грудень та травень.Показник достатнього рівня знизився на 20 % в порівнянні із груднем та на 27 

% в порівнянні із вереснем. Показник середнього рівня залишився сталим в порівнянні із груднем та 

підвищився на 7 % від вересня. Знизився показник середнього рівня на 20 % в порівнянні із груднем та 

збільшився на 20 % відносно вересневого показника. 

У 11 класі знизився загальний показник навченості на 17 % від грудня та на 1 % від вересня. Знизився 

показник високого рівня на 17 % від грудня та залишився сталим від вересня ( 0 %) . Сталим залишився 

показник достатнього рівня (0 %) в порівнянні із груднем та підвищився на 1 % від вересня. Підвищився 

показник середнього рівня на 17 % від грудня та зменшився на 18 % від вересня. Сталим залишився 

показник початковий рівня від грудня та збільшився на 17 % від вересня. 

Помилки,які були допущені під час робіт -  перетворення формул та у розв’язку задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати діагностичних контрольних робіт з біології є такими:  

Клас  К-сть 

учнів 

Писало  Учитель  Навчальні рівні  В і Д % 

Вересен

ь 

2020-21 

В і Д % 

Грудень 

2020-21 

В і Д % 

Груден

ь 

2020-21 

 

Вис. Доста Серед Почат 

10 5 5 Коцур 

З.В. 

0 

0% 

2 

40% 

3 

60% 

0 

0% 

40 40 40 

11 6 6 Гергель 

А.С. 

0 

0% 

2 

33% 

3 

50% 

1 

17% 

50 50 33 

Порівнюючи результати діагностичних робіт з біології за грудень та травень 2020-2021 н.р. у  

10 класі загальний показник В і Д рівнів залишився сталим від вересня та грудня . Знизився показник 

високого рівня на 20 % в порівнянні із вереснем та залишився сталим ( 0 %) від грудня. 

Сталим залишився відсотковий показник достатнього рівня від грудня ( 40 %) та зріз на 20 % від вересня. 

Сталими залишились показники середнього та початкового рівня від вересня та грудня. 

у 11 класі знизився показник В і Д рівнів на 17 % від вересня та грудня. Показник високого рівня 

залишився сталим від грудня  та зменшився на 8.5 %  від вересня. Зменшився показник достатнього рівня 

на 23 % від грудня  та на 3 % від вересня. Сталим в порівнянні із груднем залишився показник середнього 

рівня та зріз на 17 %  від вересня. Зріз показник початкового рівня на 17 % від грудня та на 8.5 % від 

вересня.  

 Помилки були допущені у розкритті письмових розгорнутих відповідях, у порівняльних характеристиках 

живих об’єктів та в тестових запитаннях. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерій 2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання. 

Використання оцінювання у балах як мірила оцінювання не завжди має позитивний ефект для 

визначення навчальних досягнень учнів: виставлення оцінок у межах класу відповідно до 

стандартного розподілу не залишає шансу для учнів,які потребують підтримки. Оскільки за шкалою 

оцінювання їхні бали нижчі, який би  прогрес вони не мали, будуть вважатися учнями із невисокими 

досягненнями. Тому розподіл учнів відповідно до результатів діяльності у класі призведе до 

демотивації і втрати інтересу до навчання. Математична шкала для оцінювання теж не завжди дає 

бажаний результат. Підсумкове оцінювання як середнє арифметичне отриманих балів не може 

прослідковувати індивідуальний прогрес учня. 

Учень який на початок семестру мав початковий рівень навчальних досягнень і підвищив його 

протягом певного проміжку часу ,може оцінюватися інакше,ніж той учень який знизив свою оцінку. І 

хоча середня арифметична оцінка цих двох учнів може бути однакова ,однак прогрес у навчанні є 

різний. Педагогічні працівники (зокрема вчителі початкових класів) повинні вироби підходи в 

оцінюванні ,які б врахували індивідуальний поступ учня. Тому в освітньому процесі не можливо 

обійтися без формувального оцінювання. Воно оцінює процес навчання учнів ,а не результат. 

Особливості формувального оцінювання: 

• націлене на визначення індивідуальних досягнень кожного учня; 

• не передбачає порівняння навчальних досягненнях різних учнів; 

• широко використовує описове оцінювання; 

№ Назва предмету ЗНО  2021  

К-сть учнів 

всього в 

класі 

Не 

склав 

100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 

1 Українська 

мова +літерат. 

6 

4 склад 

- - 2 2 - - 

2 Математика  6  

2 склад. 

- 1 1 - - - 

3 Історія України 6 

1 склад 

- - - 1 - - 

4 Іноземна мова 

(анг. мова) 

6 

2 склад 

- 1 1 1 - - 

5 Географія 6 

3 склад 

- - 1 1 1  
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• застосовує зрозумілі критерії оцінювання, за якими оцінюють учня, він стає свідомим учасником 

процесу оцінювання і навчання; 

забезпечує зворотний зв’язок – отримання інформації про те, чого учні навчилися, а також про те, як 

учитель реалізував поставлені навчальні цілі; 

• визначає вектор навчання: виконавши завдання, учні дізнаються про те, якого рівня вони наразі 

досягли і в якому напрямку їм потрібно рухатися далі. 

Здійснення формувального оцінювання орієнтує вчителя на спостереження за навчальним поступом 

кожного учня. Воно розпочинається з перших днів у школі  та триває постійно. 

Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання є вимоги до обов'язкових результатів 

навчання та компетентностей учнів початкової школи,визначених Державним стандартом початкової 

освіти до першого циклу навчання (1-4 класи) і очікувані результати визначені освітньою програмою . 

Вчитель, з метою впровадження формувального оцінювання, використовує такі передумови: 

• ставить перед учнями виклики у вигляді пошуку причинно-наслідкових зв’язків, розгляду 

проблемних задач, реалізації проектів; 

• спонукає учнів до самостійного мислення і конструювання відповіді; 

• заохочує до обґрунтування думок і способу міркування; 

• пропонує чіткі критерії оцінювання; 

• формує в учнів розуміння, що будь-яке явище або процес потрібно розглядати всебічно; 

• розвиває критичне мислення учнів. 

У формувальному оцінюванні переважає оцінювання описове, яке спрямовується на індивідуальний 

прогрес учня. Тому вивчити впровадження формувального оцінювання в систему оцінювання 

навчальних досягнень учнів можна у процесі спостереження за проведенням навчальних занять. 

Під час спостереження за проведенням навчального заняття потрібно звернути увагу на такі аспекти 

роботи вчителя: 

• визначає, що потребує виправлення або покращення у роботі учня; 

• вказує на напрями виправлення помилок та подальшої роботи учня; 

• заохочує учнів до роботи в парах та кооперативної (групової) роботи. 

Формувальне оцінювання тісно пов’язане із уточнюючими питаннями вчителя: «Чому? Яким чином? 

Як?». Важливо пам’ятати, що такі питання вчитель повинен ставити як у разі отримання неправильної 

відповіді, так і в разі отримання правильної. 

Це робиться для того, щоб визначити й оцінити глибину розуміння теми, проблеми. 

Дуже важливим для впровадження формувального оцінювання є вироблення чітких критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Зміст критеріїв повинен бути зрозумілим учням і батькам, тобто викладеним зрозумілою і доступною 

мовою. Критерії оцінювання необхідно довести до відома учнів. Розроблені й оприлюднені критерії 

оцінювання допомагають учням самостійно оцінювати якість своєї роботи. Чим конкретніше 

представлені критерії оцінювання, тим краще учень розумітиме, що йому потрібно зробити для 

успішного виконання завдання. Індивідуальний прогрес учня можна забезпечити також шляхом 



спільного з учнями вироблення критеріїв. 

Процедура спільної (вчитель – учні) розробки критеріїв оцінювання: 

1. Оголошення учням мети і завдання навчального заняття перед початком вивчення теми, розділу. 

2. Прохання до учнів написати один-два критерії, за якими будуть оцінюватися роботи. 

3. Записування на дошці критеріїв, запропонованих учнями. 

4. Вчитель переконується, що всі учні зрозуміли запропоновані критерії. 

5. Розміщення критеріїв за ступенем важливості. 

6. У процесі обговорення обираються пріоритетні критерії. 

Алгоритм вивчення та оцінювання процесу впровадження формувального оцінювання розглядається 

на засіданні педагогічної ради ,на якому здійснюється аналіз роботи вчителів із впровадження в 

освітній процес формувального оцінювання. 

Педагогічна рада закладу схвалює рішення,щодо методичних та організаційних заходів впровадження 

формувального оцінювання . Педагогічні працівники підвищують власну методичну грамотність та 

фахову майстерність на семінарах,конференціях,вебінарах, онлайн-курсах де розглядаються проблеми 

впровадження формувального оцінювання в навчальний процес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вимога/правило 2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання,здатність до самооцінювання. 

Критерій 2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального 

ставлення до результатів навчання  

 



 

 

 



Критерій 2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання 

здобувачів освіти 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Напрям.3. ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

Вимога/правило 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками 

своєї діяльності ,використання сучасних освітніх підходів до організації 

освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів 

освіти. 

 

Критерій 3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність ,аналізують її 

результативність 
 

 

  



 

 



 

 



 



 

  

У Любимівському ЗПЗСО Нововоронцовської селищної ради Херсонської області  

індивідуальне навчання надається здобувачам освіти за медичними показниками та 

наявності відповідних медичних довідок. Індивідуальні робочі плани розробляються 

згідно Положення про індивідуальну форму навчання загальноосвітніх навчальних 

закладах, затвердженого наказом МОН України від 10.07.2019, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02.08.2019 за №852/33823. 

Таблиця кількості дітей індивідуального навчання в період з 2016-2020 роки 
Навчальни

й 
рік 

2016/201
7 

2017/201
8 

2018/2019 2019/202
0 

2020/202
1 

Кількість 
дітей 

0 0 1 1 0 

Індивідуальна освітня траєкторія – це персональний шлях реалізації особистісного 

потенціалу кожного здобувача освіти в освіті, розроблена ним спільно з педагогом 

програма власної освітньої діяльності, в якій відображаються розуміння ним цілей і 

цінностей власної освіти, результати вільного вибору змісту і форм освіти. 

Пріоритетами в розвитку освітньої системи в Любимівському ЗПЗСО 

Нововоронцовської селищної ради Херсонської області  у 2020-2021 навчальному 

році було забезпечення підготовки учнів на рівні державних стандартів, 

забезпечення надання базової та повної загальної середньої освіти, проведення 

навчання у різних формах, що забезпечує реалізацію права громадян, які не мають 

можливості навчатися у школах з денною формою навчання. Основними формами 

освітнього процесу є очна/змінна з використанням елементів 

дистанційного/змішаного навчання. Організація здобуття базової середньої освіти у 

школі викликає певні ризики через те що: 

1. Початковий рівень навченості окремих здобувачів освіти за попередні роки з 

навчальних предметів. 



2. Адаптація новоприбулих здобувачів освіти серед нового колективу. 

3. Наявність контингенту здобувачів освіти з девіантною поведінкою, 

знаходяться на обліку в ССД та молодіжній превенції. 

4. Велика кількість дітей категорій, які потребують особливої уваги. 

Тому у кожного здобувача освіти та його батьків виникає запитання за якою 

формою краще отримати освіту його дитині. І за заявою батьків організовується 

навчання. Для цього в нашому закладі створені умови для забезпечення надання 

базової середньої освіти. Батьки обирають форму навчання і діти здобувають 

освіту. 

Не зважаючи на те, що контингент учнів щороку оновлюється у середньому на 5-

10 

%, до класів приходять нові учні, вчителі закладу освіти знаходять підхід до 

кожного, залучають учнів до активної співпраці за різними напрямками діяльності 

закладу, мотивують молодь на якісне навчання, участь в олімпіадах, різних 

інтерактивних конкурсах, факультативах тощо. 

Індивідуальна освітня траєкторія реалізується через вільний вибір видів, форм і 

темпу здобуття освіти, закладів освіти та запропонованих ними освітніх програм, 

навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання. 

Запровадження вищеназваних форм індивідуальної освітньої траєкторії 

схвалюється педагогічною радою та затверджується наказом директора гімназії. На 

підставі наказу розробляється індивідуальний навчальний план, який відповідає 

освітній програмі закладу освіти та Державним стандартам загальної середньої 

освіти. 

У окремих випадках педагогічна рада закладу освіти приймає рішення про 

реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів освіти, які 

потребують відповідної корекції освітньої діяльності та адаптації до освітнього 

процесу 

 



У такому випадку індивідуальний навчальний план не потребує затвердження 

керівником закладу, він розробляється учителем в довільній формі і може 

включати в себе графік індивідуальних консультацій, індивідуальні завдання. 

Інформація проходження індивідуальної освітньої траєкторії учнем є предметом 

обговорення з батьками здобувача освіти, практичним психологом, періодично на 

нарадах при директорові. 

Основні складові змісту індивідуальної освітньої траєкторії: 

- індивідуальний підхід до вивчення навчальних дисциплін; 

- визначення власних цілей дитини у вивченні конкретної теми або розділу; 

- вибір оптимальної форми та темпу навчання; 

- використання способів навчання, які відповідають індивідуальним 

особливостям здобувача освіти; 

- здійснення учнем самооцінки власної діяльності. 

При розробці індивідуальної освітньої траєкторії до роботи залучаються 

практичний психолог та батьки. 

Для побудови індивідуального навчального плану ми спочатку діагностуємо 

дитину через активне спостереження за нею, за її поведінкою у командній 

діяльності та в індивідуальній роботі, у процесі занурення дитини у різні ситуації. 

Це дієвий спосіб. Ми визначаємо, які дитина має сильні сторони характеру, які 

зони для розвитку, які у неї механізми прийняття рішень, які інтереси і 

вподобання, які предмети її надихають, який у дитини освітній потенціал тощо. 

Шляхом спостереження та за допомогою певних тестів, які дають інформацію про 

рівень академічних знань, ми визначаємо точку «А» (де дитина є зараз). 

Далі ми, представники закладу, зустрічаємося з батьками і дитиною, 

проговорюємо, які академічні цілі і особистісні цілі ми бачимо для дитини на 

найближчий навчальний рік. Важливо, щоб дитина цілі бачила, розуміла і 

приймала так само.  

Одним із шляхів забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії є використання 

технології змішаного навчання (поєднання дистанційного і класно-урочної форм 

організації освітнього процесу). Для цього гімназія здійснює такі організаційні 

заходи: 

- використання існуючих інтернет-платформ (платформи Google classroom, 

Google Meet, застосунок Вайбер (для оголошень) та інші), де розміщуються освітні 

ресурси та здійснюється комунікація між вчителем, учнем та його батьками; 
- розробка та розміщення вчителями електронних освітніх ресурсів; 
- розробка індивідуальних завдань   для   виконання   відповідно   

індивідуальному плану 

роботи. 

Індивідуальна освітня траєкторія може характеризуватися змістовим (через освітні 

програми), діяльнісним (через нетрадиційні педагогічні технології) і 

процесуальним (через організацію і види спілкування) напрямками реалізації. 

У закладі розробляється індивідуальний маршрутний план по роботі з 

обдарованими здобувачами освіти та індивідуальний корекційний план для учнів з 

низьким рівнем знань. 

Взагалі це велика системна робота. Індивідуальні цілі кожної дитини аналізуємо, і 

далі команда вчителів, соціального педагога та практичного психолога формують 

інструменти і види діяльності, які допомагають кожній дитині якнайкраще 

впоратися зі своїми індивідуальними завданнями. 



Якщо ми, наприклад, бачимо, що для багатьох учнів нашого закладу зоною для 

розвитку є вміння працювати у команді, добираємо навчальні проєкти і завдання, 

які передбачать велику кількість різних ролей у проєктних командах. 

Адже всі наші діти бачать себе «лідерами» і інших ролей не хочуть визнавати. Ми 

використовуємо інструменти та проєкти, які можна впровадити не лише у стінах 

закладу освіти, але і поза ним. 
Виклики, які потребують вирішення: 
1. Обов’язково використовувати в класах НУШ індивідуальні картки навального 

поступу здобувачів освіти. 

2. На уроках впроваджувати оцінювальний аркуш для груп дітей. 

3. Використовувати таблиці ЗХД (знаємо-хочемо знати- дізналися) на початку 

вивчення теми (уроку) та по її завершенню. 

 





          ЗЗСО,Стратегії національно- патріотичного виховання  

 
        організаціями. 

 



 

 

 



 

 





 



 



  

Щорічно у Любимівському ЗПЗСО Нововоронцовської селищної ради Херсонської 

області  підвищення кваліфікації, вдосконалення професійного розвитку вчителі 

здійснюють через курсову перепідготовку в Херсонській академії неперервної освіти, 

участь у різноманітних тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах, майстер-

класах як очних так й дистанційних. 

(Результати анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання №№ 5, 6) 
 



 
 

У Любимівському ЗПЗСО Нововоронцовської селищної ради Херсонської області  

запроваджено проведення предметних декад, на яких вчителі діляться своїми 

напрацюваннями, проводять вебінарі, тренінги, майстер-класи, мають змогу 

показати свої педагогічні «родзинки» колегам. Напрями підвищення кваліфікації 

відповідають освітній програмі/теми закладу. 

(Результати анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання №№ 2,3) 
 



Процес професійного зростання вчителя у закладі не обмежується лише формами 

підвищення кваліфікації за межами закладу. Це безперервний системний процес: 

обмін досвідом, розробка системи навчальних занять, публікації в друкованих та 

електронних джерелах, самоосвіта. Вчителі Любимівського ЗПЗСО проводять й 

майстер-класи на шкільному та районому рівнях, діляться власним педагогічним 

досвідом. 

(Результати анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання № 12) 
 
 

 

У закладі створено умови для проходження чергової або позачергової атестації. 

Кожного року педагогічні працівники відповідно до чинного законодавства 

проходять атестацію та підвищують/підтверджують свою кваліфікаційну категорію. 

Кожний рік відбувається узагальнення та аналіз процесу підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. Матеріали підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників узагальнюються, систематизуються та зберігаються у міжатестаційний 

період. 
Виклики, які потребують вирішення: 

1. Декілька вчителів потребують матеріального заохочення для підвищення свого 

професійного розвитку. 

2. Створення учительського е-портфоліо як індикатор професійного зростання. 

3. Спостереження за проведенням уроків з метою всебічного аналізу та 

оптимізації освітнього процесу. 

4. Створення електронного плану-графіку підвищення кваліфікації вчителів, який 

буде у вільному доступі з посиланнями на е-портфоліо, з динамічним 

відстеженням професійних досягнень. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  

 



 

  

 



  

 



  



  

У 2020-2021 н.р. проведено опитування педагогічних працівників з метою 

виявлення потреб в комунікації, чи наявних проблем або перешкод, яке показала, 

що для більшості вчителів створено всі умови для співпраці. Але два вчителя все 

ж-такі відмітили відсутність співпраці з колегами. 

(Результати анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання № 16) 
 



 

Виклики, які потребують вирішення: 
1. Необхідно провести тренінг з питань налагодження командної роботи. 
2. Залучати вчителів до планування роботи закладу, визначення методичної теми 

закладу, для проведення тематичних майстер – класів за набутим досвідом та 

практичними навичками при підвищенні професійної кваліфікації. 

3. Запровадити взаємовідвідування вчителями уроків, які проводять колеги через 

проведення інтегрованих/бінарних уроків, що підвищить педагогічну 

майстерність вчителів та буде розвивати пізнавальну активність здобувачів освіти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 Станом на зараз робота з політики академічної доброчесності у закладі має 

систематичний характер. 

Якщо проаналізувати анкетування учасників освітнього процесу, то 15 (13%) 

здобувачів освіти взагалі не розуміють про що йдеться. Майже 62% учнів 

відповіли, що з ними регулярно проводять бесіди про важливість дотримання 

академічної доброчесності. 

(Результати анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання № 11) 

 

Жоден з педагогічних працівників не вважають зайвим

 запобігати  випадкам  академічної доброчесності. 
(Результати анкетування батьків 2020-2021 н.р., запитання №№ 19-22) 



 
 



 
 

 

Виклики, які потребують вирішення: 
1. Запланувати просвітницькі семінари для вчителів, учнів з теми академічної 

доброчесності. 
2. Забезпечити проведення тематичного тижня, під час якого провести 

практичні навчальні заняття з методів пошуку і вмінь застосування коректного 

посилання на джерела. 

3. Провести конкурс серед учнів - плакатів з інфографікою про академічну 

доброчесність. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРЯМ 4. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

 

 
 

 



  Результатом роботи стала Стратегія розвитку Любимівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  Херсонської області на 2020-2025 навчальні роки (протокол №2 

від 13.10.2020 року та введено в дію наказом керівника) 

 

 

 

 

Річний план роботи Любимівського ЗПЗСО є робочим функціональним документом, 

в якому плануються конкретні кроки для вирішення питань та підвищення якості 

освітньої діяльності. У вступі підбиваються основні орієнтовні підсумки виконання 



перспективного планування за минулий період, відзначається все позитивне, 

аналізуються прорахунки та причини, що їх зумовили. Визначаються основні 

проблеми, завдання над якими працюватиме школа і основна проблемна тема, над 

якою поглиблено працює заклад упродовж п’яти років. 

Робоче планування здійснюється у вигляді розробки календарних (місячних, 

річних), а також цільових і особистих планів роботи. Робоче планування охоплює 

всі рівні управління і напрямки роботи. За допомогою робочих планів послідовно і 

цілеспрямовано забезпечується виконання завдань, які передбачаються 

перспективними планами. 

У річному плані передбачаються заходи щодо підготовки гімназії до нового 

навчального року (підготовка документації: розклад роботи гуртків, клубів, плани 

роботи методичних об'єднань). Річним планом передбачається тематика засідань 

педагогічної ради закладу, семінари для педагогів, проведення при директорові 

нарад. 

У річному плані відображаються запитання роботи адміністрації з педагогічними 

кадрами: організація стажування молодих спеціалістів, проходження курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, організація методичної роботи, 

атестація педагогів. Планується в річному плані організація внутрішнього 

контролю: перевірка виконання рішень наказів та розпоряджень, нормативних 

документів різних рівнів; перевірка стану виховної роботи, вивчення 

результативності проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, виконання навчальних програм, методичне забезпечення навчальних 

кабінетів, стан техніки безпеки і охорони праці, пожежної безпеки, попередження 

травматизму і нещасних випадків з дітьми. У річному плані роботи гімназії 

визначаються заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази. 

На основі річного плану директор закладу, його заступники складають план-

календар роботи позашкільного навчального закладу, в якому визначають дати і 

осіб, відповідальних за проведення заходів, засідань педагогічної ради, ради при 

директорові тощо. 

Для роботи з його складання повинен залучатися весь колектив. Оптимально – 

створити творчу групу, до складу якої увійшли б члени адміністрації, 

представники профспілкового комітету, ради закладу та методичної ради, 

найбільш досвідчені й авторитетні педагоги. Вже у березні можна запропонувати 

педагогам давати письмово пропозиції до річного плану (засобами гугл-форми). 

Бажано, щоб у травні відбулися засідання методичних об’єднань, батьківські 

збори, збори учнівського врядування для аналізу і підбиття підсумків виконання 

плану поточного та внесення конкретних пропозицій щодо плану наступного 

навчального року. 

Вносити до річного плану анкетування учасників освітнього процесу за різними 

запитаннями освітнього процесу. 



 

(Результати анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання № 6) 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
Для педагогічних працівників це - наради, обговорення, внесення пропозицій тощо. 



Для здобувачів освіти – регулярне спілкування, постійна комунікація з 

представниками учнівського самоврядування, залучення здобувачів освіти до 

обговорення важливих для діяльності закладу рішень. 

Формати комунікації з учасниками освітнього процесу у Любимівському ЗПЗСО 

можна класифікувати як безпосереднє спілкування (офлайн) або спілкування за 

допомогою електронних засобів комунікації (онлайн). 

Безпосереднє спілкування – це, насамперед, бесіди батьків із адміністрацією 

закладу та вчителями, а також – спілкування під час батьківських зборів. У 

адміністрації  є постійний графік прийому батьків. Але батьки мають вільний доступ 

до спілкування з адміністрацією або вчителями після уроків, за нагальної потребі - 

на перервах. 

Останнім часом формат проведення батьківських зборів у закладі зазнав суттєвих 

змін: відійшли від «традиційного» формату, коли вчитель говорить, а батьки 

слухають до «вільного» формату, коли батьки звертаються безпосередньо до 

вчителя-предметника або адміністрації. Призначається час, і вже під час особистої 

зустрічі відбувається предметна розмова, коли батьки можуть дізнатися про успіхи 

та можливі проблеми дитини, а вчитель – отримати надзвичайно важливу 

інформацію про те, як дитина поводиться вдома, які має схильності та побажання. 

На стендах зібрана вся необхідна інформація для учасників освітнього процесу, яка 

відображає важливі аспекти діяльності закладу . В рекреаціях школи забезпечено 

інформаційне середовище. 

Спілкування між учасниками освітнього процесу в Любимівському ЗПЗСО 

відбувається також із використанням сучасних технологій: месенджери, групи у 

соціальних мережах, сайт школи,сторінка на Фейсбуці. Така практика використання 

форматів електронного спілкування показує переваги: оперативність, широке 

охоплення цільової групи (клас, школа), можливість передавати фотографії, 

документи, відео- та аудіозаписи, участь у різноманітних проектах школи  тощо. 

На сайті школи зібрана вся необхідна інформація, яка відображає важливі аспекти 

діяльності закладу. Структура та зміст інформації на сайті відповідає вимогам статті 

30 Закону України «Про освіту», інформація оновлюється по мірі надходження. 

З метою отримання повної картини щодо стану справ у закладі, у 2020-2021 н.р. 

було проведено анкетування батьків, здобувачів освіти та педагогічних працівників. 

(Результати анкетування батьків 2020-2021 н.р., запитання №№ 15-16) 



 
 

Якщо розглянути результати анкетування, то 65% відповіли «так», та 6% «іноді», що 

вказує на відкритість адміністрації до діалогу з учасниками освітнього процесу . 

(Результати анкетування батьків 2020-2021 н.р., запитання №№ 21-22) 



 

 

Щодо отримання батьками від вчителів інформації по критеріям оцінювання 

навчальних досягнень, то тут теж позитивний показник - 72% отримують, 5% іноді 

(за зверненням), тільки 23% не отримують. Але треба звести відсоток не отримання 

інформації до  0. 

Проаналізувавши запитання забезпечення зворотного зв'язку від вчителів, можна 

зауважити на 6 % батьків, які не отримали зворотного зв'язку, але 94% все ж 

таки в тій чи іншій мірі спілкуються з вчителями школи. 

(Результати анкетування батьків 2020-2021 н.р., запитання №№ 15-18) 
 

 
 



 
 

 



 

 

Батьки більш обізнані у можливості зворотного зв'язку від адміністрації школи, 

тільки 1 % відповів що їм не вдається поспілкуватися. 
Виклики, які потребують вирішення: 
У наступні роки за рішенням педагогічної ради з метою забезпечення постійного 

контролю за досягненнями здобувачів освіти потрібно забезпечити ведення 

електронного журналу замість паперового. За допомогою електронного журналу 

батьки зможуть отримати додатковий зв'язок з вчителям щодо виставленої оцінки, 

наданого домашнього завдання. 

(Результати анкетування батьків 2020-2021 н.р., запитання № 23, № 24) 

 

Якщо розглянути звернення батьків до вчителів, то 11% батьків вважають, що 

зворотній зв'язок не забезпечено. 
Виклики, які потребують вирішення: 
Довести до відома здобувачів освіти про можливість отримання зворотного зв'язку 

від адміністрації. 

Суттєво впливає на рівень довіри до закладу те, наскільки вчасно розглядаються 

звернення учасників освітнього процесу. Адміністрація закладу вживає заходи, 

спрямовані на вирішення проблем, про які йдеться у зверненнях. 

У Любимівському ЗПЗСО забезпечено доступ учасників освітнього процесу та 

представників місцевої громади до спілкування із адміністрацією (особистий 

прийом, звернення, використання сучасних засобів комунікації тощо). Розроблено 

та оприлюднено графік прийому відвідувачів. На сайті, у соціальних мережах у 

вільному доступі надана електронна скринька, телефони. 

Усі звернення учасників освітнього процесу розглядаються адміністрацією закладу 

відповідно до норм закону, за результатами вживаються відповідні заходи 



реагування. 

(Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання №№ 45-48) 

 
 

 

 

47.Розглядає керівництво закладу Ваші звернення? 



 

48.Розглядає керівництво закладу Ваші звернення? 

 

 

 

Підсумки анкетування за даним запитанням учасників освітнього процесу: 8 % 

учнів не побачили відкритості адміністрації закладу, а 11 % нічого не знають про 

можливість звернення. 

 



 
Всю інформацію можна преглянути на сайті : 

http://www.lyubymivka.edukit.kherson.ua/ 



 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Адміністрація закладу знає професійні можливості працівників закладу, враховує їх 

під час планування освітнього процесу та належним чином надає зворотній зв’язок 

(оцінку) тому, як той чи інший працівник виконує свої професійні обов’язки. 

Насамперед у закладі запроваджено форми негрошового стимулювання вчителів та 

застосовуються за ініціативи адміністрації: наприклад, враховуються при 

проходженні позачергової атестації з метою підвищення кваліфікаційної категорії 

та/або встановлення педагогічного звання. Кожного року проводяться конференції 

за підсумками роботи закладу, на яких застосовуються методи морального 

заохочення вчителів: подяки, грамоти, почесні відзнаки тощо. Адміністрація 

постійно за потреби робить подання для нагородження працівника на більш 

високому рівні: району, область тощо. 

Щороку, наприкінці навчального періоду відбувається самооцінювання освітньої 

діяльності вчителів через опитування, спостереження за проведенням навчальних 

занять. Дані використовуються для стратегічного або поточного планування. 

(Результати анкетування педагогічних працівників 2020-2021 н.р., запитання №№  

14,15) 
 



 
 

 
 

За підсумками анкетування всі вчителі задоволені мотиваційними заходами, які 

проводяться у закладі. 
Виклики, які потребують вирішення: 
Треба запровадити в школі документи, які визначають принципи та 

процедури матеріального стимулювання правників, чіткі критерії застосування 

цих заходів, та обговорити їх на педагогічної нараді на початку навчального 

року. 

 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

 

 
Адміністрація закладу залучає громадське самоврядування і до розроблення 

важливих документів,які визначають освітню діяльність . 

       Конструктивна співпраця,партнерство мають 

 



 

 



 

 



 



 

 
 

 



 
Учні закладу постійно відвідують екскурсії та історичні місця  області та держави. 

У закладі протягом року проходять виховні години до історичних та ювілейних 

дат, позакласні заходи різного спрямування. 

(Результати анкетування здобувачів освіти 2020-2021 н.р., запитання № 86, № 87) 

 

 

Аналізуючи анкети здобувачів освіти, можна зробити висновки, що діти завжди (43 

%) приймають участь з власної ініціативи. Та 42 % - за примусом класного 

керівника. У це число можна включити дітей безініціативних, яких потрібно 

«підштовхувати». 

Показники говорять, нам про те що у закладі є всі умови для інтеграції 

освітнього процесу у зовнішній культурно-освітній простір. 



 

 

 
Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів 

освіти Любимівського ЗПЗСО,є основним документом на підставі якого розробляється  



 

 
корупційні правопорушення",Постанови КМУ від 04.09.2013 року № 706 "Про 

питання запобігання та виявлення корупції";  



- розміщено на офіційному веб-сайті школи матеріали щодо реалізації заходів з 

питань запобігання та протидії корупції з метою додержання принципів прозорості 

та відкритості у своїй діяльності; 

- проводиться щорічний звіт директора школи перед батьківською громадськістю; 

- дотримуються Правила внутрішнього трудового розпорядку працівниками 

школи; 

- забезпечено практичну реалізацію Законів України "Про звернення 

громадян","Про доступ до публічної інформації","Про захист персональних даних". 

Оперативне реагування на звернення громадян,юридичних осіб щодо порушень 

антикорупційного законодавства,вживання відповідних заходів щодо усунення 

причин і умов,які сприяють корупційним проявам в школі; 

- забезпечення прозорості в роботі школи,у встановлені законодавством терміни 

надаються відповіді на запити та звернення громадян,юридичних осіб,громадських 

організацій. 

- розглядають питання щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь на 

нараді при директорові; 

- проведено заходи з порушення знань про антикорупційне законодавство серед 

батьківських колективів,учнівської молоді шляхом проведення виховних 

годин,анкетувань,тематичних занять з питань протидії корупції,виховних заходів з 

метою формування негативного ставлення учнівської молоді до корупційних 

проявів; 

- забезпечено якісний добір і розстановка кадрів на засадах їх об'єктивної 

атестації,щорічної оцінки виконання покладених на них обов'язків,а також вжито 

заходи щодо запобігання,виявлення та усунення конфлікту інтересів. 

Адміністрація закладу освіти та педагогічні працівники обізнані з вимогами статті 

23 Закону " Про запобігання корупції" та безумовно її виконують. 

 

 

 

 

Голова експертної комісії _____________ Карпенко Ю.М. 

Члени експертної комісії:______________ Сілецька В.О.   

                                          ______________ Лигун Г.В. 

                                          ______________ Васильєва С.С. 

                                          ______________ Литвин Л.В. 

                                          ______________ Коцур З.В. 

                                           ______________ Сопільняк І.В. 

                                           ______________ Рибковець І.С.      

                                           ______________ Волошин Руслан 

 

 


