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Вступ 

Управління ліцеєм спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збере-

ження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і вихо-

вання учнів за новим Державним стандартом «Нова українська школа», удосконалення змісту 

освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей учасників 

освітнього процесу, подальше впровадження профільного навчання. З метою максимального 

розвитку інтелекту, загальної культури, творчих здібностей, фізичного і морального здоров’я 

учнів, виконання державного стандарту, забезпечується теоретична і практична підготовка з 

предметів навчального плану. 

Комунальний заклад освіти Ліцей № 17 м. Львова Львівської міської ради з п’ятиденним 

режимом роботи.  

Юридична адреса закладу освіти: 79044, вулиця Мельника 1/3, тел. 237-21-81 

Ліцей засновано більше ста років тому, будівля складається з 3-х поверхів. Незважаючи 

на вік і зношеність будівлі, адміністрація ліцею разом із колективом постійно працює над удо-

сконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її в робочому стані. Заклад намагається 

створити безпечні умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог 

сьогодення навчальні кабінети, оснастити ліцей новим сучасним обладнанням. У приміщенні 

школи 28 кабінетів. Забезпеченість закладу меблями 50%,  частину меблів треба міняти згідно з 

програмою НУШ. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам 

навчальних програм. В ліцеї є їдальня, актова зала, бібліотека, 2 спортивні зали, спортивний 

майданчик. 

Педагогічним колективом постійно проводиться робота щодо збереження й розвитку 

шкільної мережі. У ліцеї навчаються 17 класів, із них 1 - 4х – 6 класів (140 учнів), 5 – 9х –9 кла-

сів (196 учнів), 10 -11х класів – 2 класи (49 учнів). Мова навчання – українська. Протягом року 

працюють 2 групи подовженого дня з середньою наповнюваністю 30 осіб. Існує 8 класів з ін-

клюзивним навчанням, де навчаються 9 учнів. 

Мережа профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів  

(станом на 01 вересня 2021 року)  

Класи Поглиблене вивчення предмету Профільний предмет 

10-А  Українська мова 

11-А  Українська мова/ Історія України 

11-Б  Українська мова/ Історія України 

Починаючи з 5 класу, учні починають вчити другу іноземну мову: німецьку, або польську. 

Якісний склад педагогічного колективу станом на 01 вересня 2021 року 

Категорія. Звання Кількість педагогів Відсоток 

Спеціаліст 7 17 

Спеціаліст II категорії 2 4,8 

Спеціаліст I категорії 4 9,8 

Спеціаліст вищої категорії 5 12,2 

Спеціаліст вищої категорії  

"Старший вчитель" 

19 46,4 

Спеціаліст вищої категорії  

"Вчитель методист" 

4 9,8 



У Ліцеї було проведено комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльно-

сті за напрямами:  

‒ Освітнє середовище в школі; 

‒ Система оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;  

‒ Педагогічна діяльність;  

‒ Управлінські процеси.  

Для проведення самооцінювання були створені робочі моніторингові групи, до складу 

яких увійшли представники педагогічного, учнівського та батьківського колективів. Члени ро-

бочих груп були ознайомлені з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності за 

напрямами; проведено навчання з членами робочих груп щодо визначення і аналізу відповідного 

компоненту системи забезпечення якості.  

Членами груп були підготовлені опитувальні анкети (у google формах), за якими прове-

дено опитування учасників освітнього процесу (результати опитування подано у Додатку).  

Результати анкетування були проаналізовані та підведені підсумки самооцінювання осві-

тніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіт-

ньої діяльності за 2021-2022 навчальний рік. Результати самооцінювання були подані у вигляді 

узагальненої таблиці оцінювання критеріїв, індикаторів внутрішньої системи забезпечення якос-

ті освіти. 

  



Узагальнена таблиця  
критеріїв, індикаторів та інструментарію для проведення самооцінювання  

освітніх і управлінських процесів у Ліцеї № 17 Львівської міської ради  

у 2021–2022 навчальному році 

Критерії  

оцінювання 
Індикатори оцінювання 

Результати  

оцінювання 

1. Освітнє середовище закладу освіти 3,09=Д 

Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 3,5=Д 

1.1.1. Приміщення і тери-

торія закладу освіти є без-

печними та комфортними 

для навчання та праці 

1.1.1.1. Облаштування території закладу та розта-

шування приміщень є безпечними 

3,7=В 

1.1.1.2. У закладі освіти забезпечується комфорт-

ний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, 

водопостачання. Водовідведення, опалення, приби-

рання приміщень, облаштування та утримання туа-

летів, дотримання питного режиму , дотримуються 

санітарно-гігієнічні вимоги 

2,8=Д 

1.1.1.3. У закладі освіти забезпечується раціональ-

не використання приміщень і комплектування класів 

(з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх 

особливих освітніх потреб, площі приміщень) 

4=В 

1.1.1.4.  У закладі освіти є робочі (персональні ро-

бочі) місця для педагогічних працівників та облаш-

товані місця відпочинку для учасників освітнього 

процесу 

2,65=ВП 

1.1.2. Заклад освіти забез-

печений навчальними та 

іншими приміщеннями з 

відповідним обладнанням, 

що необхідні для реалізації 

освітньої програми 

1.1.2.1. У закладі освіти є приміщення, необхідні для 

реалізації освітньої програми та забезпечення освіт-

нього процесу 

3=Д 

1.1.2.2. Частка навчальних кабінетів початкових кла-

сів, фізики, хімії, біології, інформатики, майсте-

рень/кабінетів трудового навчання (обслуговуючої 

праці), спортивної та актової зал, інших кабінетів, 

які обладнані засобами навчання відповідно до ви-

мог законодавства та освітньої програми  

2,9=Д 

1.1.3. Здобувачі освіти та 

працівники закладу освіти 

обізнані з вимогами охоро-

ни праці, безпеки життє-

діяльності, пожежної без-

пеки, правилами поведінки в 

умовах надзвичайних ситу-

ацій і дотримуються їх 

1.1.3.1. У закладі освіти проводяться навчан-

ня/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяль-

ності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій 

 

3=Д 

1.1.3.2. Учасники освітнього процесу дотримуються 

вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правил поведінки, у тому числі в 

умовах надзвичайних ситуацій 

4=В 

1.1.4. Працівники обізнані з 

правилами поведінки в разі 

нещасного випадку зі здо-

бувачами освіти та праці-

вниками закладу освіти чи 

раптового погіршення їх 

стану здоров’я і вживають 

необхідних заходів у таких 

ситуаціях 

1.1.4.1. У закладі освіти проводяться навчан-

ня/інструктажі педагогічних працівників з питань 

надання домедичної допомоги, реагування на випад-

ки травмування або погіршення самопочуття здобу-

вачів освіти та працівників під час освітнього проце-

су 

3=Д 

1.1.4.2. У разі нещасного випадку педагогічні праці-

вники та керівництво закладу діють у встановленому 

законодавством порядку 

3=Д 



Критерії  

оцінювання 
Індикатори оцінювання 

Результати  

оцінювання 

1.1.5. У закладі освіти 

створюються умови для 

харчування здобувачів 

освіти і працівників 

1.1.5.1. Організація харчування у закладі освіти 

сприяє формуванню культури здорового харчування 

у здобувачів освіти 

2,75=Д 

1.1.5.2. Частка учасників освітнього процесу, які 

задоволені умовами харчування = 60,8% 

ВП= 60,8% 

1.1.6. У закладі освіти 

створюються умови для 

безпечного використання 

мережі Інтернет, в учас-

ників освітнього процесу 

формуються навички без-

печної поведінки в Інтер-

неті 

1.1.7.1. У закладі освіти застосовуються технічні 

засоби та інші інструменти контролю за безпечним 

користуванням мережею Інтернет 

4=В 

1.1.7.2. Учасники освітнього процесу поінформовані 

закладом освіти щодо безпечного використання ме-

режі Інтернет 

3=Д 

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

кримінації 3,1=Д 

1.2.1. Заклад освіти планує 

та реалізує діяльність що-

до запобігання будь-яким 

проявам дискримінації, бу-

лінгу в закладі 

1.2.1.1. Керівник та працівники закладу дотриму-

ються вимог нормативно-правових акутів щодо ви-

явлення ознак булінгу, іншого насильства та запобі-

гання ньому. У закладі освіти розроблено план захо-

дів із запобігання та протидії булінгу 

4=В 

1.2.1.2. У закладі освіти реалізуються заходи із запо-

бігання проявам дискримінації 

3=Д 

1.2.1.3. Частка здобувачів освіти і педагогічних пра-

цівників, які вважають освітнє середовище безпеч-

ним і психологічно комфортним 

3=Д 

1.2.1.4.Педагогічні працівники закладу освіти про-

ходять навчання, ознайомлюються з нормативно-

правовими документами щодо виявлення ознак бу-

лінгу, іншого насильства та запобігання йому 

3,5=Д 

1.2.1.5. Заклад освіти співпрацює з представниками 

правоохоронних органів, іншими фахівцями з запи-

тань запобігання та протидії булінгу 

3=Д 

1.2.2. Правила поведінки 

учасників освітнього про-

цесу в закладі освіти забез-

печують дотримання ети-

чних норм, повагу до гідно-

сті, прав і свобод людини 

1.2.2.1. У закладі освіти оприлюднені правила пове-

дінки, спрямовані на формування позитивної моти-

вації у поведінці учасників освітнього процесу та 

реалізацію підходу, заснованого на правах людини 

4=В 

1.2.2.2. Частка учасників освітнього процесу, озна-

йомлених із правилами поведінки у закладі освіти 

2,5=ВП 

1.2.2.3. Учасники освітнього процесу дотримуються 

прийнятих у закладі освіти правил поведінки 

2,5=ВП 

1.2.3. Педагогічні працівни-

ки протидіють булінгу, 

іншому насильству, до-

тримуються порядку реа-

гування на їх прояви  

1.2.3.1. З метою запобігання різним проявам насиль-

ства (у закладі освіти та/або вдома) здійснюється 

аналіз причин відсутності здобувачів освіти на за-

няттях та вживаються відповідні заходи 

3=Д 

1.2.3.2. Заклад освіти реагує на звернення про випад-

ки булінгу  

3=Д 

1.2.3.3. Психологічна служба (практичний психолог, 

соціальний педагог) закладу освіти здійснює систе-

мну роботу з виявлення, реагування та запобігання 

булінгу, іншому насильству (діагностування, індиві-

3=Д 



Критерії  

оцінювання 
Індикатори оцінювання 

Результати  

оцінювання 

дуальна робота, тренінгові заняття) 

1.2.3.4. Частка здобувачів освіти (в тому числі із со-

ціально-вразливих груп), які в разі потреби отриму-

ють у закладі освіти психолого-соціальну підтримку 

2,5=Д 

1.2.3.5. Заклад освіти у випадку виявлення фактів 

булінгу та іншого насильства повідомляє органи та 

служби у справах дітей, правоохоронні органи  

4=В 

Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього 

простору 2,66=Д 

1.3.1. Приміщення та те-

риторія закладу освіти 

облаштовується з ураху-

ванням принципів універса-

льного дизайну та/або ро-

зумного пристосування 

1.3.1.1.У закладі освіти забезпечується архітектурна 

доступність території та будівлі  

1=ВП 

1.3.1.2. У закладі освіти забезпечуються розумні 

пристосування для дітей з особливими освітніми 

потребами, приміщення (туалети, їдальня, облашту-

вання коридорів, навчальних кабінетів) і територія 

(доріжки, ігрові, спортивні майданчики) адаптовані 

до використання всіма учасниками освітнього про-

цесу 

2=ВП 

1.3.1.3. У закладі освіти наявні та використовуються 

ресурсна кімната, дидактичні засоби для осіб з особ-

ливими освітніми потребами 

3=Д 

1.3.2. У закладі освіти за-

стосовуються методики 

та технології роботи з 

дітьми з особливими осві-

тніми потребами 

1.3.2.1. Заклад освіти забезпечений асистентом вчи-

теля, практичним психологом, вчителем-

дефектологом, іншими фахівцями для реалізації ін-

клюзивного навчання (у разі потреби) 

3=Д 

1.3.2.2. У закладі освіти забезпечується корекційна 

спрямованість освітнього процесу(у разі потреби), 

педагоги володіють та застосовують методи, прийо-

ми, технології роботи із здобувачами освіти із особ-

ливими освітніми потребами 

3=Д 

1.3.2.3. Педагогічні працівники застосовують форми, 

методи, прийоми роботи з дітьми з особливими осві-

тніми потребами 

3=Д 

1.3.2.4. У закладі освіти налагоджено співпрацю пе-

дагогічних працівників з питань соціалізації, нав-

чання дітей з особливими освітніми потребами 

(створення команди психолого-педагогічного супро-

воду, розроблення індивідуальної програми розвит-

ку), відстежується результативність діяльності тощо 

(за потребою) 

4=В 

1.3.3. Заклад освіти взає-

модіє з батьками дітей з 

особливими освітніми пот-

ребами, фахівцями інклю-

зивно-ресурсного центру, 

залучає їх до необхідної 

підтримки дітей під час 

здобуття освіти 

1.3.3.1. У закладі освіти індивідуальна програма роз-

витку розроблена за участі батьків та створені умови 

для залучення асистента дитини в освітній процес 

4=В 

1.3.3.2. Заклад освіти співпрацює з інклюзивно-

ресурсним центром щодо психолого-педагогічного 

супроводу здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами 

3=Д 

1.3.4. Освітнє середовище 

мотивує здобувачів освіти 

1.3.4.1. У закладі освіти формуються навички здоро-

вого способу життя (харчування, гігієна, фізична 

3=Д 



Критерії  

оцінювання 
Індикатори оцінювання 

Результати  

оцінювання 

до оволодіння ключовими 

компетентностями та 

наскрізними уміннями, ве-

дення здорового способу 

життя 

активність) та екологічно доцільної поведінки у здо-

бувачів освіти 

1.3.4.2. Простір закладу освіти, обладнання, засоби 

навчання сприяють формуванню ключових компе-

тентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти.  

3=Д 

1.3.5. У закладі освіти 

створено простір інфор-

маційної взаємодії та соці-

ально-культурної комуніка-

ції учасників освітнього 

процесу (бібліотека, ін-

формаційно-ресурсний 

центр тощо)  

1.3.5.1. Простір і ресурси бібліотеки/інформаційно-

ресурсного центру використовуються для індивідуа-

льної, групової, проектної та іншої роботи у рамках 

освітнього процесу, різних форм комунікації учас-

ників освітнього процесу 

1=Н 

1.3.5.2. Ресурси бібліотеки/інформаційно-ресурсного 

центру використовуються для формування інформа-

ційно-комунікаційної компетентності здобувачів 

освіти 

2=ВП 

2. Система оцінювання здобувачів освіти 2,4=ВП 

Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінюван-

ня їх навчальних досягнень 2,5=ВП 

2.1.1. Здобувачі освіти 

отримують від педагогіч-

них працівників інформацію 

про критерії, правила та 

процедури оцінювання нав-

чальних досягнень 

2.1.1.1. У закладі оприлюднюються критерії, правила 

та процедури оцінювання навчальних досягнень 

3=Д 

2.1.1.2. Частка здобувачів освіти, які в закладі освіти 

отримують інформацію про критерії, правила і про-

цедури оцінювання навчальних досягнень 

3=Д 

2.1.2. Система оцінювання 

в закладі освіти сприяє 

реалізації компетентнісно-

го підходу до навчання 

2.1.2.1. Частка педагогічних працівників, які засто-

совують систему оцінювання, спрямовану на реалі-

зацію компетентнісного підходу 

2=ВП 

2.1.3. Здобувачі освіти 

вважають оцінювання ре-

зультатів навчання спра-

ведливим і об’єктивним 

2.1.3.1. Частка здобувачів освіти, які вважають оці-

нювання результатів їх навчання у закладі освіти 

справедливим і об’єктивним  

2=ВП 

Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відсте-

ження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 2,3=ВП 

2.2.1. У закладі освіти здій-

снюється аналіз результа-

тів навчання здобувачів 

освіти, стану освітньої 

діяльності 

2.2.1.1. У закладі освіти систематично проводяться 

моніторинги результатів навчання здобувачів освіти  

3=Д 

2.2.1.2. За результатами моніторингів здійснюється 

аналіз результатів навчання здобувачів освіти, стану 

освітньої діяльності, приймаються рішення щодо їх 

коригування 

2=ВП 

2.2.2. У закладі освіти 

впроваджується система 

формувального оцінювання 

2.2.2.1. Педагогічні працівники за допомогою оці-

нювання відстежують особистісний поступ здобува-

чів освіти, формують у них позитивну самооцінку, 

відзначають досягнення, підтримують бажання на-

вчатися, запобігають побоюванням помилитися 

2=ВП 

Вимога 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідаль-

ності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 2,3=ВП 

2.3.1. Заклад освіти сприяє 

формуванню у здобувачів 

освіти відповідального 

ставлення до результатів 

2.3.1.1. Педагогічні працівників надають здобувачам 

освіти необхідну допомогу в навчальній діяльності 

3=Д 

2.3.1.2. Частка здобувачів освіти, які відповідально 

ставляться до процесу навчання, оволодіння освіт-

2=ВП 
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оцінювання 
Індикатори оцінювання 

Результати  

оцінювання 

навчання ньою програмою 

2.3.2. Заклад освіти забез-

печує самооцінювання та 

взаємооцінювання здобува-

чів освіти 

2.3.2.1. Учителі в системі оцінювання навчальних 

досягнень використовують прийоми самооцінюван-

ня та взаємооцінювання здобувачів освіти 

2=ВП 

 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти 2,81=Д 

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, викорис-

тання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключо-

вих компетентностей здобувачів освіти 2,83=Д 

3.1.1. Педагогічні працівни-

ки планують свою діяль-

ність, аналізують її ре-

зультативність  

3.1.1.1. Частка вчителів, які використовують перспе-

ктивне, календарно-тематичне планування, що від-

повідає освітній програмі закладу освіти. Форми та 

види планів педагогів дошкільного підрозділу ви-

значені освітньою програмою закладу. Педагогічні 

працівники планують освітній процес, об'єктивно 

оцінюють його результативність. 

3=Д 

3.1.2. Педагогічні працівни-

ки застосовують освітні 

технології, спрямовані на 

формування ключових ком-

петентностей і наскрізних 

умінь здобувачів освіти 

3.1.2.1. Частка педагогічних працівників, які викори-

стовують освітні методики, технології, (у тому числі 

й інформаційно-комунікаційні) спрямовані на ово-

лодіння здобувачами освіти ключовими компетент-

ностями та наскрізними уміннями 

3=Д 

3.1.3. Педагогічні працівни-

ки беруть участь у форму-

ванні та реалізації індиві-

дуальних освітніх траєк-

торій для здобувачів освіти 

(за потреби) 

3.1.3.1. Педагогічні працівники беруть участь у роз-

робленні індивідуальних освітніх траєкторій, зокре-

ма – складають завдання, перевіряють роботи, нада-

ють консультації, проводять оцінювання навчальних 

досягнень 

2,5=ВП 

3.1.4. Педагогічні працівни-

ки створюють та/або ви-

користовують освітні ре-

сурси (електронні презен-

тації, відеоматеріали, ме-

тодичні розробки, веб-

сайти, блоги тощо) 

3.1.4.1. Частка педагогічних працівників, які ство-

рюють та використовують власні освітні ресурси, 

мають публікації професійної тематики та оприлюд-

нені методичні розробки 

2=ВП 

3.1.5. Педагогічні працівни-

ки сприяють формуванню 

суспільних цінностей у здо-

бувачів освіти у процесі їх 

навчання, виховання та 

розвитку 

3.1.5.1. Учителі, які використовують зміст предмету 

(курсу), інтегрованих змістових ліній для формуван-

ня суспільних цінностей, виховання патріотизму 

3=Д 

3.1.6. Педагогічні працівни-

ки використовують інфор-

маційно-комунікаційні тех-

нології в освітньому проце-

сі 

3.1.6.1. Частка педагогічних працівників, які засто-

совують інформаційно-комунікаційні технології в 

освітньому процесі  

3,5=Д 

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних 

працівників 2,16=ВП 

3.2.1.Педагогічні працівни-

ки сприяють формуванню, 

3.2.1.1. Частка педагогічних працівників закладу 

освіти, які обирають різні види, форми і напрямки 

3=Д 
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оцінювання 

забезпечують власний 

професійний розвиток і 

підвищення кваліфікації, у 

тому числі щодо методик 

роботи з дітьми з особли-

вими освітніми потребами 

підвищення рівня своєї професійної майстерності 

3.2.2. Педагогічні працівни-

ки здійснюють інноваційну 

освітню діяльність, беруть 

участь у освітніх проек-

тах, залучаються до робо-

ти як освітні експерти 

3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь в інно-

ваційній роботі (розроблення/адаптація, впрова-

дження освітніх технологій, експериментальна робо-

та), ініціюють та/або реалізують освітні проекти 

2,5=ВП 

3.2.2.2. Педагогічні працівники здійснюють експерт-

ну діяльність 

1=Н 

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

освіти 3=Д 

3.3.1. Педагогічні працівни-

ки діють на засадах педа-

гогіки партнерства  

3.3.1.1. Частка здобувачів освіти, які вважають, що їх 

думка має значення (вислуховується, враховується) 

в освітньому процесі 

2,5=ВП 

3.3.1.2. Частка педагогічних працівників, які викори-

стовують форми роботи, спрямовані на формування 

партнерських взаємин зі здобувачами освіти із за-

стосуванням особистісно орієнтованого підходу 

3,5=Д 

3.3.2. Педагогічні працівни-

ки співпрацюють з бать-

ками здобувачів освіти з 

запитань організації осві-

тнього процесу, забезпечу-

ють постійний зворотній 

зв’язок 

3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна 

комунікація педагогічних працівників із батьками 

здобувачів освіти в різних формах та напрямах робо-

ти, що сприяє досягненню мети-організації освітньо-

го процесу на принципах взаємоповаги, взаємодові-

ри, взаєморозуміння, співпраці. 

3,5=Д 

3.3.3 У закладі освіти існує 

практика педагогічного 

наставництва, взаємонав-

чання та інших форм про-

фесійної співпраці 

3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну 

підтримку колегам, обмінюються досвідом (консу-

льтації, навчальні семінари, майстер-класи, конфе-

ренції, взаємовідвідування занять, наставництво, 

публікації) 

3=Д 

3.3.4.У закладі освіти нала-

годжено систему роботи з 

адаптації та інтеграції 

здобівачів освіти до освіт-

нього процесу 

3.3.4.1. Педагогічні працівники орієнтовані на пот-

реби дитини в освітньому процесі, проявляють пова-

гу, доброзичливість й позитивне ставлення до осо-

бистості дитини, сприяють її особистісному розвит-

кові  

3=Д 

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах ака-

демічної доброчесності 3,25=Д 

3.4.1. Педагогічні працівни-

ки під час провадження 

педагогічної та наукової 

(творчої) діяльності до-

тримуються академічної 

доброчесності 

3.4.1.1. Педагогічні працівники діють на засадах 

академічної доброчесності 

3,5=Д 

3.4.2. Педагогічні працівни-

ки сприяють дотриманню 

академічної доброчесності 

здобувачами освіти 

3.4.2.1. Частка педагогічних працівників, які інфор-

мують здобувачів освіти про правила дотримання 

академічної доброчесності  

3=Д 
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 4. Управлінські процеси закладу освіти Д 

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніто-

ринг виконання поставлених цілей і завдань 

4.1.1. У закладі освіти за-

тверджено стратегію 

його розвитку, спрямовану 

на підвищення якості осві-

тньої діяльності 

4.1.1.1. Стратегія розвитку закладу освіти відповідає 

особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, 

мова навчання, територія обслуговування, форму-

вання контингенту здобувачів освіти, обсяг та дже-

рела фінансування) 

Д 

4.1.2. У закладі освіти річ-

не планування та відсте-

ження його результатив-

ності здійснюються відпо-

відно до стратегії його 

розвитку та з урахуванням 

освітньої програм 

4.1.2.1. Річний план роботи закладу освіти реалізує 

стратегію його розвитку 

Д 

4.1.2.2. Учасники освітнього процесу залучаються до 

розроблення річного плану роботи закладу освіти 

Д 

4.1.2.3. Керівник та органи управління закладу осві-

ти аналізують реалізацію річного плану роботи та у 

разі потреби коригують його  

Д 

4.1.2.4. Діяльність педагогічної ради закладу освіти 

спрямовується на реалізацію річного плану роботи і 

стратегії розвитку закладу 

Д 

4.1.2.5.Наявність перспективного та календарного 

планів роботи педагогів дошкільного підрозділу за-

кладу щодо здійснення освітнього процесу  

Д 

4.1.3. У закладі освіти здій-

снюється самооцінювання 

якості освітньої діяльнос-

ті на основі стратегії (по-

літики) і процедур забезпе-

чення якості освіти 

4.1.3.1. Заклад освіти розробляє та оприлюднює до-

кумент, що визначає стратегію (політику) і процеду-

ри забезпечення якості освіти 

В 

4.1.3.2. У закладі освіти здійснюється періодичне (не 

рідше одного разу на рік) самооцінювання якості 

освітньої діяльності відповідно до розроблених або 

адаптованих у закладі процедур 

Д 

4.1.3.3. Учасники освітнього процесу залучаються до 

самооцінювання якості освітньої діяльності 

Д 

4.1.4. Керівництво закладу 

освіти планує та здійснює 

заходи щодо утримання у 

належному стані будівель, 

приміщень, обладнання  

4.1.4.1. Керівництво закладу вживає заходів для 

створення належних умов діяльності закладу ( зок-

рема, вивчає стан матеріально-технічної бази, планує 

її розвиток, звертається із відповідними клопотання-

ми до засновника, здійснює проектну діяльність)  

Д 

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

4.2.1. Керівництво закладу 

освіти сприяє створенню 

психологічно комфортного 

середовища, яке забезпечує 

конструктивну взаємодію 

здобувачів освіти, їх бать-

ків, педагогічних та інших 

працівників закладу освіти 

та взаємну довіру 

4.2.1.1 Частка учасників освітнього процесу, які за-

доволені загальним психологічним кліматом у за-

кладі освіти і діями керівництва щодо формування 

відносин довіри та конструктивної співпраці між 

ними 

Д 

4.2.1.2. У закладі освіти забезпечується доступ учас-

ників освітнього процесу, представників місцевої 

громади до спілкування із керівництвом (особистий 

прийом, звернення, використання сучасних засобів 

комунікації) 

В 

4.2.1.3. Керівництво закладу вчасно розглядає звер-

нення учасників освітнього процесу та вживає від-

повідних заходів реагування 

В 

4.2.2. Заклад освіти опри- 4.2.2.1. Заклад освіти забезпечує змістовне напов- Д 



Критерії  

оцінювання 
Індикатори оцінювання 

Результати  

оцінювання 

люднює інформацію про 

свою діяльність на відкри-

тих загальнодоступних 

ресурсах 

нення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів 

закладу (інформаційні стенди, сайт закладу осві-

ти/інформація на сайті засновника, сторінки у соціа-

льних мережах)  

Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного 

розвитку педагогічних працівників 

4.3.1. Керівник закладу 

освіти формує штат за-

кладу, залучаючи кваліфі-

кованих педагогічних та 

інших працівників відповід-

но до штатного розпису 

та освітньої програми 

4.3.1.1. У закладі освіти укомплектовано кадровий 

склад (наявність/відсутність вакансій) 

 

Д 

4.3.1.2. Частка педагогічних працівників закладу 

освіти, які працюють за фахом 

В 

4.3.2. Керівництво закладу 

освіти за допомогою сис-

теми матеріального та 

морального заохочення мо-

тивує педагогічних праців-

ників до підвищення якості 

освітньої діяльності, само-

розвитку, здійснення інно-

ваційної освітньої діяльно-

сті 

4.3.2.1. Керівництво закладу освіти застосовує захо-

ди матеріального та морального заохочення до педа-

гогічних працівників з метою підвищення якості 

освітньої діяльності 

Д 

4.3.3. Керівництво закладу 

освіти сприяє підвищенню 

кваліфікації педагогічних 

працівників 

4.3.3.1. Керівництво закладу створює умови для пос-

тійного підвищення кваліфікації, чергової та позаче-

ргової атестації, добровільної сертифікації педагогі-

чних працівників, впровадження педагогічними пра-

цівниками інновацій в освітній процес, участі педа-

гогів в експериментальній діяльності 

Д 

4.3.3.2. Частка педагогічних працівників, які вважа-

ють, що керівництво закладу сприяє їхньому профе-

сійному розвиткові 

Д 

Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлін-

ських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закла-

ду освіти з місцевою громадою 

4.4.1. У закладі освіти 

створюються умови для 

реалізації прав і обов’язків 

учасників освітнього про-

цесу 

4.4.1.1. Частка учасників освітнього процесу, які 

вважають, що їхні права в закладі освіти не пору-

шуються 

Д 

4.4.2. Управлінські рішення 

приймаються з урахуван-

ням пропозицій учасників 

освітнього процесу 

4.4.2.1. Частка учасників освітнього процесу, які 

вважають, що їхні пропозиції враховуються під час 

прийняття управлінських рішень 

Д 

4.4.3. Керівництво закладу 

освіти створює умови для 

розвитку громадського 

самоврядування 

4.4.3.1. Керівництво сприяє участі громадського са-

моврядування у вирішенні запитань щодо діяльності 

закладу освіти 

Д 

4.4.4. Керівництво закладу 

освіти сприяє виявленню 

4.4.4.1. Керівництво закладу підтримує освітні та 

громадські ініціативи учасників освітнього процесу, 

Д 



Критерії  

оцінювання 
Індикатори оцінювання 

Результати  

оцінювання 

громадської активності та 

ініціативи учасників освіт-

нього процесу, їх участі в 

житті місцевої громади 

які спрямовані на сталий розвиток закладу та участь 

у житті місцевої громади (культурні, спортивні, еко-

логічні проекти, заходи) 

4.4.5. Режим роботи за-

кладу освіти та розклад 

занять враховують вікові 

особливості здобувачів 

освіти, відповідають їх 

освітнім потребам  

4.4.5.1. Режим роботи закладу освіти враховує пот-

реби учасників освітнього процесу, особливості дія-

льності закладу 

Д 

4.4.5.2. Розклад навчальних занять забезпечує рівно-

мірне навчальне навантаження відповідно до вікових 

особливостей здобувачів освіти 

Д 

4.4.5.3. Розклад навчальних занять у закладі освіти 

сформований відповідно до освітньої програми 

В 

4.4.6. У закладі освіти 

створюються умови для 

реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій здобу-

вачів освіти 

4.4.6.1. Створені керівництвом закладу освіти умови 

сприяють реалізації індивідуальних освітніх траєк-

торій здобувачів освіти 

ВП 

Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

4.5.1. Заклад освіти впро-

ваджує політику академіч-

ної доброчесності 

4.5.1.1. Керівництво закладу освіти забезпечує реалі-

зацію заходів щодо формування академічної добро-

чесності та протидії фактам її порушення  

Д 

4.5.1.2. Частка здобувачів освіти та педагогічних 

працівників, які поінформовані щодо дотримання 

академічної доброчесності 

Д 

4.5.2. Керівництво закладу 

освіти сприяє формуванню 

в учасників освітнього про-

цесу негативного ставлен-

ня до корупції 

4.5.2.1. Керівництво закладу освіти забезпечує про-

ведення освітніх та інформаційних заходів, спрямо-

ваних на формування в учасників освітнього проце-

су негативного ставлення до корупції 

Д 

  



Розділ I. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1.1. Забезпечення безпечних та комфортних умов для навчання та праці 

Заклад освіти розташований недалеко від дороги, але поряд є пішохідний перехід із світ-

лофором, по периметру тротуару облаштовано обмежувальні поручні, попереджувальні знаки 

«Діти» і розмітку «Школа».  

У закладі є система відеоспостереження і охорона. Територія огороджена, доступу на тери-

торію сторонього автотранспорту немає, місць для схованок, де діти можуть залишитись без на-

гляду дорослих немає. На території відсутні ями, сухостій, отруйні рослини та інші потенційно 

небезпечні для учнів предмети, але після ремонтних робіт залишилось будівельне сміття. Терито-

рія і приміщення закладу освіти чисті та охайні. Територія навколо будівлі закладу освітлюється у 

вечірній та нічний час. Наявні баскетбольний та волейбольний майданчики, яма для стрибків в 

довжину та бігові доріжки різної дистанції. Спортивний майданчик оновлений у 2020 році. 

Будівля закладу без явних ознак руйнації, але спостерігаються окремі місця протікання 

даху, рослини на даху. Потребують заміни  97 вікон ( 47%). Сходи між поверхами зношені і пот-

ребують капітального ремонту. На сходових клітинах відсутнє контрасне маркування на стінах, 

візуалізація призначення приміщень та рельєфи на підлозі. 

Всі класні кімнати непрохідні, їх розміри дозволяють вільно вмістити клас для проведен-

ня уроку. Роздягальні для учнів облаштовані у кожному класі. 

Приміщення початкової школи займають одне крило першого та другого поверхів і є ві-

докремленими від приміщень для учнів старшої школи. Двері, що розмежовують ті приміщення 

потребують реставрації та ремонту. 

У приміщеннях закладу повітряно-тепловий режим та освітлення лише частково відпові-

дає санітарним нормам. Заміни потребує система опалення і вікна в коридорах та система елект-

ромереж всередині закладу. 

Прибирання та провітрювання приміщень здійснюється систематично, відповідно до 

графіка. У закладі 4 туалетних кімнати (2 для початкової школи і 2 для старшої) , облаштованих 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог лише (окремі кабінки, наявне рідке мило) та утриму-

ються в належному стані. Облаштовано туалет для дітей з особливими освітніми потребами. 

Питний режим забезпечується за кошти батьків і в червні 2022 року придбаний питний фонтан-

чик для початкової школи.  

Приміщення їдальні знаходиться на цокольному поверсі і лише частково забезпечено су-

часним обладнанням. Харчоблок і сама їдальня потребують ремонту, збільшення кількості ру-

комийників і заміни меблів. 

Кількість учнів ліцею (336 осіб) не перевищує його проектної потужності (650 осіб). Усі 

наявні приміщення використовуються для потреб освітнього процесу. 

100% педагогічних працівників забезпечені робочими місцями, в учительській існує від-

починкова зона. У вестибюлях і коридорах відпочинкових зон немає.  

 В ліцеї є всі необхідні приміщення для реалізації освітньої програми, за виключенням 

STEM лабораторії. Однак, не всі вони мають доступ до мережі Інтернет. Кабінети хімії та фізики 

потребують капітального ремонту.. 

У ліцеї створені умови для безпечного використання Інтернету, формування інформацій-

но-цифрових компетентностей, зокрема навичок безпечної поведінки та кібербезпеки. Так, шко-

ла охоплена Інтернетом в окремих кабінетах. 

У закладі дотримуються норм охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяль-

ності, ведеться відповідна документація: журнали реєстрації вступного та журнал інструктажів з 

працівниками школи (первинного, позапланового, цільового); журнали реєстрації первинного, 

позапланового, цільового інструктажів зі здобувачами освіти; класні журнали (наявність вступ-

ного інструктажу та бесіди з БЖ); накази з кадрових питань; накази з основної діяльності. 

Учасники освітнього процесу в основному знають вимоги охорони праці, безпеки життє-

діяльності, пожежної безпеки, правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та дотриму-



ються цих вимог і правил. У вчителів фізики, хімії, біології, трудового навчання і технологій, 

фізичної культури, кабінеті інформатики наявна необхідна документація щодо норм техніки 

безпеки та охорони праці. 

Педагогічні працівники обізнані з правилами реагування у разі, якщо учасник освітнього 

процесу травмується та/або в нього раптово погіршиться самопочуття, і вживають необхідних 

заходів у таких ситуаціях. 

У школі приділяється увага інформуванню учасників освітнього процесу щодо норм охо-

рони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Так, на всіх поверхах є тематичні ін-

формаційні стенди, пам’ятки; класні керівники проводять щороку від 10-ти до 30-ти бесід щодо 

дотримання правил та поведінки у різних надзвичайних ситуаціях, про що наявні записи у клас-

них журналах; традиційно проводяться декади, місячники пожежної безпеки, охорони праці, 

«Увага, діти на дорозі». У закладі постійно проводиться навчання з охорони праці, інструктажі. 

У ліцеї є пожежна сигналізація, схеми евакуації на поверхах. 

Рівень – достатній 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

– Вивезти будівельне сміття з подвір’я; 

– Зробити капітальний ремонт сходів; 

– Замінити систему опалення та систему електромереж; 

– Замінити вікна; 

– Встановити контрастне та рельєфне маркування на стінах та підлозі та візуалізацію 

призначення приміщень; 

– Реконструювати харчоблок, перепланувати його приміщення, збільшити кількість ру-

комийників; 

– Створити мобільні відпочинкові зони у вестибюлях і коридорах ліцею; 

– Реконструювати кабінети фізики, хімії, географії,  замінити вікна та меблі, облаштува-

ти STEM лабораторію; 

– Реконструювати кабінети бухгалтера, заступників директора, бухгалтера, психолога; 

– Створити і облаштувати кабінет логопеда-дефектолога; 

– Провести Інтернет мережу в усі приміщення ліцею і в укриття. 

1.2. Створення освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильс-

тва та дискримінації 

Програма протидії булінгу, домашньому насильству, профілактики правопорушень та 

злочинів серед учнівської молоді, є складовою річного плану роботи школи. Заходи проводяться 

регулярно відповідно до плану роботи. Ліцей активно співпрацює із Службою у справах дітей. 

Впродовж навчального року надіслано одне подання щодо сім’ї у складних життєвих умовах. 

Керівництво закладу, педагогічні працівники володіють методиками раннього визначен-

ня ознак фізичного і психологічного насильства, зокрема такого, як булінг і мобінг, та знають, як 

реагувати на їх прояви. 

Класні керівники активно співпрацюють з батьками через вайбер-групи, індивідуальні 

консультації та бесіди, оперативно реагують на будь-які прояви булінгу чи дискримінації на ета-

пі зародження. Середовище закладу в цілому є психологічно комфортним, випадків явно вира-

женого булінгу чи дискримінації протягом 2021-2022 н.р. не зафіксовано (звернення відсутні). 

Учасники освітнього процесу взаємодіють на засадах взаємоповаги: не спостерігаються 

випадків відкритої образливої поведінки, проявів фізичного або психічного насильства; педагогіч-

ні працівники не застосовують фізичного покарання, психологічного насильства. Педагогічні пра-

цівники та керівництво закладу освіти здійснюють заходи із запобігання порушення правил пове-

дінки. Відбувається постійне спостереження працівниками закладу за дотриманням правил пове-



дінки учасниками освітнього процесу. Проте зрідка виникають суперечки між учнями на перервах 

або після уроків, які не залишаються поза увагою педагогів і без відповідного реагування. 

Частка здобувачів освіти, які вважають освітнє середовище безпечним і комфортним ста-

новить 80% 

Частка здобувачів освіти, які ознайомлені з правилами поведінки становить 90% 

У закладі здійснюється постійний аналіз причин відсутності здобувачів освіти, на основі 

результатів аналізу приймаються відповідні рішення, які є результативними. 

Облік відвідування уроків учнями ведуть класні керівники, фіксують кількість відсутніх 

учнів та причину відсутності. Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджують-

ся відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням бать-

ків, що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року. 

Рівень – достатній 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

‒ Продовжити роботу по ознайомленню з правилами поведінки, добитися100% ознайом-

лення з ними. 

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього простору  

У закладі не забезпечено архітектурну доступність території та будівлі, 

пандус відсутній. Можливості вільного переміщення будівлею для дітей з обмеженою 

руховою активністю не має, але в ліцеї таки учні не навчаються. Проте у закладі є одна туалетна 

кімната для дітей з особливими фізичними потребами, створена ресурсна кімната, яка складаєть-

ся із навчальної, ігрової та соціально-побутової зон. 

Створено 8 класів класи з інклюзивним навчанням, три з яких у гімназії і 5 у початковій 

школі, у яких навчаються 9 здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. 

Інклюзивне навчання у цих класах організовано відповідно до навчального плану школи 

з урахуванням потреб дітей з ООП, особливостей їхнього психофізичного розвитку та Методич-

них рекомендацій щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах 

освіти в 2021/2022 н. р. 

У закладі створена команда психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти та роз-

роблені індивідуальні програми розвитку. Батькам дітей з ООП 

‒ систематично надаються консультації, педагогічна та психологічна підтримка, 

‒ відбувається взаємний обмін інформацією про виконання ІПР щодо 

‒ ефективності навчання та відомостями про прогрес учнів. Також для учнів 

‒ проводяться корекційно-розвиткові заняття для подолання вад розвитку (згідно висновків 

про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та визначених рівнів під-

тримки). Із цими дітьми працюють асистенти вчителя, практичний психолог. 

У закладі відсутній реабілітолог. Ліцей співпрацює із Франківським ІРЦ м. Львова. Педа-

гогічні працівники, які задіяні у роботі з учнями з особливими освітніми потребами постійно 

підвищують свій фаховий рівень. 

Бібліотека закладу є застарілою, її ресурси не пристосовані для використання при прове-

денні індивідуальної, групової, проектної роботи у рамках освітнього процесу. Бібліотека потре-

бує модернізації. 

Рівень – достатній 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

‒ Реконструювати будівлю ліцею для потреб дітей з ООП (пандуси, тощо); 



‒ Реконструювати приміщення бібліотеки з метою створення інформаційно-

комунікаційного простору; 

‒ Ввести вакансію реабілітолога. 

Рівень – достатній 

Розділ II. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

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

оцінювання результатів навчання 

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти та діяльності педагогічних 

працівників ліцею № 17 ЛМР оприлюднено. 

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти та діяльності педагогічних 

працівників ліцею № 17 ЛМР прослідковуються у програмовому та календарно-тематичному 

плануванні з усіх предметів.  

Визначено норми оцінювання, підходи. 

Вчителі використовують критерії МОН для оцінювання результатів здобувачів освіти, 

частина вчителів адаптує критерії МОН у відповідності зі специфікою роботи закладу. 

Результати спостережень адміністрацією за уроками показали, що не всі вчителі в системі 

і чітко доносять до здобувачів освіти інформацію про критерії, правила та процедури оцінюван-

ня їхніх результатів навчання. Під час відвідування навчальних занять спостерігалося, що вчите-

лі в основному оприлюднюють критерії оцінювання до конкретного виду роботи та до уроку в 

цілому (використовують додатковий роздатковий матеріал, у якому зазначена кількість балів, 

яку учень може отримати) та оцінюють результати навчання учнів, відповідно до власноруч роз-

роблених критеріїв. 

Недостатня частка педагогічних працівників, які застосовують систему оцінювання, 

спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу. 

Рівень – потребує покращення.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Досягти 100% застосування педагогами системи оцінювання, спрямованої на реалізацію 

компетентнісного підходу. 

2. Наполегливо працювати над підвищенням рівня системи оцінювання, коли здобувачі 

освіти будуть вважати оцінювання результатів їх навчання у закладі справедливим і 

об’єктивним.  

3. Збільшити частку здобувачів освіти, які вважають оцінювання результатів їх навчання у 

закладі справедливим і об’єктивним.  

4. Педагогам під час уроків постійно доводити до відома учнів критерії оцінювання відпо-

відних форм роботи. 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача 

освіти. 

У закладі проводиться внутрішній моніторинг результатів навчання здобувачів освіти 

двічі на рік, аналізується семестрове та річне оцінювання з предметів інваріантної складової ро-

бочого навчального плану.  



За результатами моніторингу семестрового та річного оцінювання в розрізі класів, пред-

метів. Видаються накази по школі, узагальнюються матеріали у довідках, які потім обговорю-

ються на засіданнях педагогічної ради, предметних освітянських спільнот.  

Рішення щодо корегування результатів навчання потребують більш чіткої реалізації та 

ефективного застосування. 

Рівень – потребує покращення.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Створити систему корегування результатів навчання відповідно до результатів здійсне-

них моніторингів. 

Відслідковується робота з обдарованими учнями, їх участь в олімпіадах, всеукраїнських 

творчих конкурсах. Робота ж з учнями, які мають прогалини в знаннях, потребує систематизації 

та удосконалення.  

Не розроблено графіки консультацій для таких учнів, планів роботи з такими учнями не-

має.  

Окремі вчителі практикують взаємодопомогу учнів з високим рівнем знань тим, хто пот-

ребує такої допомоги. 

Проте навчання з ними носять періодичний та фрагментарний характер, а також відсутня 

система контролю за результативністю навчання цих учнів. 

Рівень - потребує покращення. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Розробити дієві графіки консультацій для  учнів, які мають прогалини в знаннях. 

2. Ввести в систематичну практику взаємодопомогу учнів з високим рівнем знань тим, хто 

потребує такої допомоги. 

Інструментарій здійснення моніторингу потребує покращення: Положення про монітори-

нгові дослідження учнівської та педагогічної діяльності немає, а заходи, заплановані річним 

планом роботи школи щодо удосконалення системи оцінювання здобувачів освіти не завжди є 

дієвими: (методоперативки, консультації та інші). 

Рівень - потребує покращення. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Розробити Положення про моніторингові дослідження учнівської та педагогічної діяль-

ності.  

Адміністрація закладу згідно з перспективним планом вивчення стану викладання пред-

метів інваріантної складової навчальних планів здійснює контроль за станом організаційно-

педагогічного та методичного забезпечення викладання навчальних предметів та рівня навчаль-

них досягнень учнів, видаються відповідні накази. 

За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів осві-

ти, приймаються рішення щодо їх корегування. Проте аналізуючи результати, звертаєтьcя увага 

переважно на середні показники, не прослідковується індивідуальний поступ кожного учня. 

В ході відвідування уроків встановлено, що педагоги лише фрагментарно застосовують 

систему оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу та індивідуальний 

поступ учня. Більшість вчителів застосовують лише зрідка елементи формувального оцінюван-

ня. Так, вчителі надають учням час на обдумування відповіді, а відповіді при потребі супрово-

джують питаннями  "Чому ти так вважаєш?",  "Чи зрозумів ти..? ", "Чи потрібна моя допомога?".  



Більшість педагогів зворотній зв'язок учням надають на етапі рефлексії через проведення 

вправ  "Незакінчене речення" ( де учні будують відповідь за алгоритмом  "було цікаво....було 

складно...я зрозумів, що... тепер я зможу...я навчився., я зміг... "),  "На мою думку" ("я знаю..я 

вмію...я знаю над чим ще потрібно попрацювати... ",  "Згоден-не згоден ". Проте зворотний зв'я-

зок щодо якості виконання завдань на уроках прослідковується не завжди, вчителі більшою мі-

рою констатують факт виконання завдання схвалювальними словами типу  "Правильно ",  "Мо-

лодець ",  "Розумничка ", але не надають пояснень щодо якості виконання завдання, не аналізу-

ють помилки. 

Також в ході відвідування уроків встановлено, що в практиці окремих вчителів відсутні 

чітко сформовані і представлені критерії, не завжди дається учням чіткий інструктаж до вико-

нання завдання. Вчителями - предметниками у 5-9-х класах практично не використовуються на 

уроках вербальні форми зворотнього зв’язку, такі, як оцінні жести, сигнальні картки, оцінна лі-

нійка та інші, що не дає можливості визначити шляхи коригування стилю, техніки, методики 

викладання. 

Рівень - потребує покращення. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Педагогам розробити систему спостережень, в якій прослідковується індивідуальний по-

ступ кожного учня. 

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування здобувачів освіти відповідальності 

за результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

Адміністрація закладу під час відвідування уроків особливу увагу приділяє системі моти-

вації до навчання. З цією метою сплановано та проводиться ряд заходів: педагогічна рада, пси-

холого-педагогічні консиліуми з питань адаптації учнів 1 та 5 класів (батьківський всеобуч (в 

онлайн-середовищі), на яких розглядалися способи та прийоми формування в учнів навчальної 

мотивації, психологічні аспекти внутрішньої мотивації учнів до навчання. Вчителі початкових 

класів створюють  "Портфоліо учнів ", в яких зберігаються та накопичуються учнівські роботи, в 

тому числі і з метою аналізу та підвищення мотивації до навчання. 

Також проводяться профорієнтаційні заходи для учнів 9, 11 класів. Так, у 2021-2022 н.р. 

організовано профорієнтаційні анкетування, тематичні класні години, індивідуальні консульту-

вання. Через запровадження карантину та онлайн навчання зустрічі з представниками Центру 

зайнятості, ВНЗ у поточному навчальному році не проведені. Ця робота організована заочно. 

Спостереження за уроками показали, що 45% учнів відповідально ставляться до навчання 

та демонструють, що результат їх навчальної діяльності залежить виключно від особистої праці 

та наполегливості.  

В ході відвідування уроків члени адміністрації відзначають, що більшість вчителів нама-

гаються залучити якомога більше учнів у класі до роботи на уроці, зацікавити темою, але через 

відсутність можливості вибору рівня завдань і напрямків навчальної діяльності, діти часто втра-

чають інтерес до навчання.  

Крім того, адміністрацією встановлено, що частина вчителів не часто використовують 

або ж не зовсім доцільно використовують форми роботи в парах, групах, мобільних трійках, 

працюють переважно фронтально і назагал.  

Використання одноманітних форм роботи призводить до втрати інтересу до навчання та 

відповідального ставлення до самого процесу навчання. 

Педагоги школи не систематично використовують методики самооцінювання і взаємоо-

цінювання під час проведення уроків. Проте прослідковується однотипність форм такого оціню-

вання (самооцінювання проводиться на початку уроку під час перевірки домашнього завдання у 

формі тестів). Аналіз такого методу оцінювання вчителями проводиться не завжди, критерії оці-

нювання інколи визначаються не чітко, прийом часто не доведено до логічного завершення за 

браком часу, тому не завжди є ефективним. 



Періодично застосовують форми роботи:  "Фізичне лото ",  "Незакінчене речення ", лис-

ток-опитування  "Так чи ні ", вправи із застосуванням інтерактивної дошки. Деякі вчителі вико-

ристовують  "Маршрутний лист ", в якому кожен учень протягом уроку виставляє бали за кож-

ний етап роботи на уроці, згідно з наданими критеріями оцінювання.  

Більшість вчителів-предметників мають достатній рівень володіння методикою прове-

дення компетентнісно-орієнтованого уроку.  

Атмосфера у закладі в основному доброзичлива, для учнів створюються всі необхідні 

умови. Учасники освітнього процесу в цілому задоволені системою оцінювання 

Рівень - потребує покращення. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Спрямувати систему оцінювання в систему оцінювання освіти на оволодіння ключовими 

компетентностями; 

2. Організувати роботу на уроці таким чином, щоб учні були не просто виконавцями пев-

них завдань, а повноправними партнерами; 

3. Створити можливості вибору різнорівневих навчальних завдань і напрямів навчальної ді-

яльності. 

Розділ III. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, 

використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу 

з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

В усіх вчителів наявні календарно-тематичні плани. Календарно-тематичне планування 

відповідає освітній програмі закладу. Форма календарно-тематичного планування затверджена 

педагогічною радою, за необхідності календарно-тематичне планування може коригуватися. 

Календарно-тематичні плани розглядаються і погоджуються на засіданнях освітянських 

предметних спільнот закладу освіти та затверджуються директором. Учителі самостійно визна-

чають обсяг годин на вивчення навчальної теми, за потреби змінюють послідовність вивчення 

тем у календарно-тематичному плані. 

Більшість вчителів здійснюють планування переважно на основі рекомендацій МОН: ос-

новна частина педагогів власноруч друкують, частина використовують орієнтовні зразки, що 

пропонують фахові видання.  

При проведенні уроків більшість вчителів намагається спрямувати навчальну діяльність 

на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, а 

саме: спілкування державною мовою, навчання впродовж життя, громадянською та культурної 

компетентностями, а також - екологічної та здоров’язбережувальної. Вчителі працюють на заса-

дах партнерства, вислуховують думки учнів, враховують їх погляди. 

В кінці навчального року вчителі самостійно проводять аналіз реалізації календарно-

тематичного планування та визначають напрямки вирішення проблем, які виникали у процесі 

використання календарного планування протягом навчального року. Заступники директора уза-

гальнюють звіти вчителів та видають відповідні накази. Зміст календарно-тематичного плану-

вання відповідає очікуваним результатам навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти 

відповідно до навчальних програм предметів (курсів). 

Проблеми впровадження компетентнісного підходу обговорюються на засіданнях педа-

гогічної ради та засіданнях освітянських спільнот. 



Частка учителів залучає здобувачів освіти до дослідницької та проєктної роботи, пропо-

нує проблемні завдання, розв’язання ситуативних завдань. 

У закладі за необхідності розробляються індивідуальні навчальні плани для дітей, які 

цього потребують. Спостерігається співпраця при розробці індивідуальної освітньої траєкторії 

між учителем, практичним психологом і батьками. 

Більшість вчителів мають методичні розробки, матеріали до навчальних занять тощо на 

різних освітніх платформах. Три вчителя мають підготовлені до публікації методичні розробки. 

На засіданнях педагогічних рад, освітянських спільнот відбувається обмін досвідом між 

учителями. При цьому вчителі не мають своїх блогів.  

Більшість вчителів володіють навичками впевненого користувача у використанні 

комп’ютерних технологій, систематично застосовуючи ІКТ під час очного, і дистанційного нав-

чання. Педагогічні працівники закладу вдосконалюють свої навички з використання ІКТ шляхом 

індивідуальних консультацій, вебінарів, онлайн-майстер-класів, онлайн-курсів. 

Рівень – достатній 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

‒ Забезпечити всі навчальні кабінети сучасними медіа пристроями та / або комп’ютерною 

технікою; 

‒ Забезпечити 100 % володіння вчителями сучасними комп’ютерними технологіями та 

освітніми платформами: 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників 

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оно-

влення професійних компетентностей організовується та здійснюється підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту». Більшість педа-

гогічних працівників за власною ініціативою має набагато більше годин підвищення кваліфіка-

ції, ніж зазначено у пункті 16 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників. 

100% вчителів використовують різні форми підвищення кваліфікації. 

Зокрема це курсова перепідготовка в ЛОІППО, ЦПРПП, участь у різноманітних заходах , 

що відбуваються дистанційно (у кожного вчителя у наявності роздруковані сертифікати). 

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна 

рада закладу. Напрями підвищення кваліфікації відповідають освітній програмі закладу освіти. 

Лише частка педагогічних працівників постійно здійснюють інноваційну діяльність. Про 

результати інноваційної діяльності вчителі звітують на засіданнях педагогічної ради закладу. Вчи-

телі проводять майстер - класи, інтегровані уроки, уроки-квести, на які запрошуються колеги. 

Два вчителя ліцею брали участь у програмі регіонального рівня «Успішний педагог», один 

педагог брав участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» і всі троє стали Лауреатами. 

Рівень – достатній 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

‒ Взяти участь у сертифікації вчителів початкової школи; 

‒ Забезпечити розміщення та друк методичних напрацювань вчителів на різних платфор-

мах та в методичних журналах; 

‒ Розробити графік постійно діючих майстер – класів для педагогів ліцею. 



3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їхніми батьками, праці-

вниками закладу освіти 

Педагогічні працівники закладу діють на засадах педагогіки партнерства та особистісно 

орієнтованого підходу у роботі з учнями, що є провідними принципами діяльності закладу. 

З цією метою розроблено та реалізуються 

‒ Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освіт-

нього процесу; 

– у співпраці батьками та здобувачами освіти розроблено та реалізується Положення про 

«Академічну доброчесність». 

У закладі функціонує шкільний парламент, який є невід'ємною складовою громадського 

управління закладом, і забезпечує залучення учнів до активної та систематичної участі у вирі-

шенні важливих питань класів та ліцею, організації та підбиття підсумків навчальної та суспіль-

но-корисної праці, конкурсів, акцій та інших заходів. Традиійними серед проведених колектив-

них справ парламенту є театральні фестивалі; квест-ігри ; вистави «Казковий Миколай», акції 

«Запали свічку пам’яті», серія тематичних лінійок тощо. 

Здебільшого під час освітнього процесу простежуються можливості розвитку здобувачів 

освіти та їхня самореалізація, забезпечується психологічний комфорт дитини. 

Вчителі не обмежують здобувачів освіти у висловленні власної думки. За результатами 

опитування 40% здобувачів освіти упевнені, що їхню думку враховують чи переважно врахову-

ють під час уроків та що їхня думка має значення в освітньому процесі. 

Покращенню якості освіти сприяє налагоджена результативна комунікація педагогічних 

працівників з батьками з питань організації освітнього процесу. За результатами опитування 

батьків 73% учителів забезпечують постійний зворотний зв’язок, 60% – переважно забезпечу-

ють. Комунікація в закладі спрямована на спільний пошук шляхів прогресу дитини у навчанні та 

має такі форми: індивідуальні зустрічі, бесіди, батьківські збори, онлайн - комунікація за допо-

могою соціальних мереж та шкільного сайту. Батьки часто залучаються до виховних заходів, 

іноді долучаються до освітнього процесу. Більшість батьків позитивно оцінюють результати 

комунікації. 

Співпраця між педагогічними працівниками відбувається під час роботи над науково-

методичною проблемою закладу, взаємовідвідування навчальних занять, поширення педагогіч-

ного досвіду. 

 Результатом командної співпраці є розробка спільних проєктів, підготовка до загально-

шкільних заходів тощо. 

Рівень – достатній 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

– збільшити кількість навчальних проектів, які реалізують за допомогою батьків. 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на за-

садах академічної доброчесності 

 В закладі розроблено й оприлюднено на сайті Положення про академічну доброчесність 

учасників освітнього процесу у ліцеї №17 ЛМР, схвалене рішенням педагогічної ради (протокол 

№ від р.) і затверджене наказом від 2021 р. №. Відповідно до нього забезпечується реалізація 

заходів з формування академічної доброчесності. 

За результатами опитування педагогічні працівники обирають різні способи, щоб запобі-

гти випадкам порушення академічної доброчесності: зокрема знайомлять здобувачів освіти з 

основами авторського права; проводить бесіди щодо дотримання академічної доброчесності; 

дають такі завдання, які унеможливлюють списування; використовують методичні розробки для 

формування основ академічної доброчесності.  



Вчителі також спрямовують зміст завдань під час проведення навчальних занять на твор-

чу й аналітичну роботу здобувачів освіти, залежно від теми розробляють такі завдання, які спо-

нукають їх критично мислити, вчать учнів при використанні інформаційних джерел робити не-

обхідні посилання та вказувати автора. 

Рівень – достатній 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

– збільшити частку здобувачів освіти, які діють на засадах академічної доброчесності; 

– розробити план-графік уроків академічної доброчесності . 

Рівні оцінювання за вимогами: достатній рівень. 

  



Опитування учасників освітнього процесу 
З метою діагностування якості організації освітнього процесу, рівня безпеки освітнього 

середовища, системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, в Ліцеї проводилось 

опитування учнів / учениць, їхніх батьків / осіб, що їх замінюють. Одержані результати засвід-

чили достовірну кореляцію відповідей учнів та їх батьків щодо аналогічних запитань. 

В анкетуванні здобувачів освіти у Ліцеї взяли участь 65 респондентів, переважно – учнів 

гімназії; у анкетуванні батьків здобувачів освіти – 144 респонденти, батьків учнів 2-11-х класів, з 

них найбільше – батьків учнів 7-9-х класів. 

За підсумками опитування уянів / учениць Ліцею достовірно можна стверджувати насту-

пне: 

Організація роботи Ліцею: 

70% респондентів подобається перебування у шкільному середовищі. Не подобається – 

9% опитаних учнів. Понад 80% відчувають себе у шкільному середовищі комфортно. 

Понад 90% задовольняє укладений розклад навчальних занять. Серед аспектів, які є не-

відповідними у розкладі занять, вказаувались “зарано починаються заняття, далеко живу і не 

встигаю до 1-го уроку”, “забагато важких уроків”, “мало фізкультури”, “забагато фізкультури”. 

Респонденти як відмінними і добрими оцінюють облаштування та утримання шкільної 

території, чистоту у навчальних кабінетах, чистоту та утримання їдальні та спортивного залу. 

Засторогу викликає чистота туалетних кімнат: 20% респондентів вважають її недостатньою. 

Близько 70% респондентів харчуються у шкільній їдальні. Зауваження до харчування, яке 

пропонує шкільна їдальня, має 12% респондентів. Серед зауважень – малий асортимент буфет-

ної продукції та строгий графік харчування для різних класів. 
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Безпека освітнього середовища 

80% респондентів стверджують, що вчителі та керівництво школи регулярно інформують 

їх щодо правил охорони праці, техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил поведі-

нки під час надзвичайних ситуацій. 

Респонденти стверджують, що під час практичних занять та уроків, на їхню думку, недо-

статньо часто використовується лабораторне обладнання та можливості інтернету. Набагато 

частіше вони констатують використання мультимедійного обладнання, комп’ютерної техніки, і 

вважають достатньою візуалізацію корисної навчальної інформації під час заняття. 

Понад 62% респондентів почуваються у безпеці, перебуваючи в освітньому середовищі. 

Респонденти достатньо проінформовані про булінг та інші форми насильства, джерелом такої 

інформації вказують класних керівників, вчителів, психолого-педагогічний супровід, рекомен-

довані джерела інтернету. 

Близько 60% не відчували на собі проявів булінгу чи інших форм насильства. Близько 

30% зазначили, що по відношенню до них були поодинокі прояви агресії або кепкування. 6% 

стверджують, що часто відчували таку агресію та кепкування щодо себе. 

З джерел негативного психологічного впливу респонденти вказали однокласників та інших 

учнів (50%), учителів (25%), інших працівників (близько 8%), керівництво закладу (близько 6%). 

Учні, які вважали себе постраждалими від психічного насильства, звертались за допомо-

гою у першу чергу до класних керівників, працівників закладу (близько 40%) та інших осіб. 

Проте 20% ні до кого не звертались. 

Респонденти відзначили, що у 75% випадків звернення допомогло вирішити проблему. 

Респонденти у понад 90% випадків відзначили, що керівництво закладу доступне та відк-

рите до спілкування, а 70% зазначили, що їхн звернення були розглянуті. Близько 80% зазначили, 

що у закладі розроблені і оприлюднені правила поведінки, і вони намагаються їх дотримуватись. 

Понад 86% респондентів стверджують, що їхні права у закладі дотримуються, Як окремі 

випадки були наведені зневажливе ставлення через зміну у зовнішності з боку окремих праців-

ників, заборону користуватись мобільним телефоном. Були висловлені персоналізовані заува-

ження до окремого вчителя, що буде предметом додаткового розгляду. 

Понад 80% респондентів одержують інформацію щодо того, як безпечно користуватися 

інтернетом. 

Переважна більшість респондентів стверджують, що вчителі їх підтримують, вірять у їх 

успіхи, поважають та допомагають, якщо виникає така потреба. 
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Система оцінювання навчальних досягнень та Академічна доброчесність 

85% респондентів стверджують, що отримують інформацію про критерії, правила і про-

цедури оцінювання навчальних досягнень. Ще 9% додатково стверджують, що отримують таку 

інформацію при зверненні до вчителя. 
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Близько 90% респондентів ствердили, що вчителі справедливо оцінюють їхні навчальні 

досягнення. При цьому 9% стверджують, що їхні навчальні досягнення оцінюють несправедливо 

у більшості випадків. 

Близько 50% респондентів стверджують, що вчителі ще до початку оцінювання поясню-

ють та аргументують сам порядок оцінювання. Ще 40% стверджують, що вчителі це роблять у 

переважній більшості випадків.  

Одночасно постійно здійснюють самооцінювання своєї роботи під час занять лише 17% 

респондентів, 45% роблять це часто, іще 37% – зрідка. Це засвідчує потребу вдосконалення та 

послідовного запровадження системи самооцінювання учнів під час урочної діяльності вчителя. 

Респонденти засвідчують, що у переважній більшості випадків вчителі достатньо аргуме-

нтують виставлені оцінки, здійснюють аналіз допущених помилок, вказують на шляхи покра-

щення результатів та вдало заохочують до подальшого навчання. 

Близько 40% респондентів стверджують, що їхня думка вислуховується, враховується 

вчителями під час уроків у повній мірі, ще понад 40% – що враховується з окремих предметів. І 

лише 15% вважають, що вчителі нав’язують свою думку як єдино правильну. 

Понад 60% респондентів стверджують, що відповідально ставляться до процесу навчання 

і усвідомлюють важливість академічної доброчесності. Одночасно 21% вважає, що освітній 

процес у закладі не сприяє відповідальному ставленню до навчання. 

32% респондентів констатують, що бесіди про дотримання академічної доброчесності у 

закладі проводяться регулярно. Додатково 40% стверджують, що проводяться, але не регулярно. 
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Позаурочні заходи 

Відповідаючи на питання щодо участі у класних, загальношкільних, загальноміських за-

ходах, учні проявляють тенденцію, яка визначає певну активну частину шкільної молоді, яка 

бере участь у ініціативах усіх рівнів та засвідчує, що є значна частина учнів, яка є менш актив-

ною у цьому відношенні. Найменшу активність учні і учениці закладу проявляють у заходах на 

рівні громади району, міста, найбільшу – у заходах на рівні класу. Це підтверджує відповідь на 

наступне запитання, за якою близько 70% респондентів брали участь у подібних заходах за вла-

сною ініціативою та ініціативою однокласників, і лише 18% – з ініціативи класного керівника. 

Найбільш яскравими і пізнавальними позаурочними заходами учні вважають екскурсії 

(понад 81%), відвідування театрів, музеїв, виставок (понад 55%), спортивні свята (понад 40%). 

Інформацію про діяльність Ліцею та події, які в ьому відбуваються, учні отримують в пе-

ршу чергу від класних керівників (понад 86%), зі сайту школи та соціальних мереж (сукупно 

близько 35%), інформаційних стендів (понад 26%). 
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Бібліотека 

Переважна більшість респондентів не розглядають шкільну бібліотеку як осередок для 

самопідготовки, консультацій, проектної роботи тощо, і відвідують її тільки для отримання не-

обхідної літератури та підручників (близько 50%). Біля 32% респондентів констатують, що вони 

взагалі не користуються шкільною бібліотекою. 

На завершення переважна більшість учнів / учениць – респондентів опитування конста-

тувала, що всі найважливіші питання були задані і можливість дати на них відповідь була нада-

на. Кілька додаткових зауважень, які були зазначені в анкеті, можна вважати конструктивними і 

такими, що можуть дати поштовх до подальшого розвитку Ліцею. 

Результати, одержані при опитуванні батьків учнів, засвідчили достовірну кореляцію від-

повідей щодо аналогічних запитань 

За підсумками опитування батьків / осіб що їх замінюють учнів Ліцею достовірно можна 

стверджувати наступне: 

Організація освітнього процесу та освітнього середовища 

Близько 80% респондентів стверджують, що дитина не має жодних проблем з відвідуван-

ням закладу, з них понад 10% стверджують, що дитина іде на навчання із задоволенням та радіс-

тю, понад 42% – охоче, понад 26% – без особливих емоцій. Серед респондентів, які стверджу-

ють, що дитина не має великого бажання іти до школи, 15% респондентів відносять це до взає-

мин з однокласниками, але 10% вважають причиною упереджене ставлення з боку вчителів. 

Понад 86% респондентів стверджують, що вони спілкуються з керівництвом закладу і 

досягають взаєморозуміння щодо поставлених питань, і лише 3,5% стверджують, що це їм не 

вдається зробити. 

Респонденти вважають дуже добрим облаштування території закладу, облаштування нав-

чальних кабінетів, менш вдалим – облаштування вестибюлів та рекреації, мають деякі застере-

ження до чистоти та облаштування туалетних кімнат і їдальні. 

Переважна більшість респондентів стверджують, що їх діти харчуються в їдальні закладу, 

з них понад 55% харчуються регулярно. Близько 15% не харчуються у їдальні закладу. 

З респондентів, діти яких харчуються в їдальні закладу, понад 63% повністю або перева-

жно задоволені якістю харчування, не задоволені – 9%. Респонденти, які стверджують про неза-

довільне харчування у їдальні, переважно не задоволені асортиментом буфету (понад 47%), ре-

жимом харчування (розкладом харчування різних класів) – понад 27%. 
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Оцінювання навчальних досягнень 

Понад 93% респондентів стверджують, що вчителі справедливо оцінюють навчальні до-

сягнення їх дітей, і менше 7% стверджують, що так навчальні досягнення дітей оцінюють іноді. 

Близько 78% респондентів вважають, що вони отримують інформацію про критерії, пра-

вила і процедури оцінювання навчальних досягнень учнів у достатньому об’ємі. 

Близько 90% респондентів мають зворотній зв’язок з педагогами щодо навчання їхніх ді-

тей. У загальному задоволені організацією освітнього процесу близько 83% респондентів. 

У розв’язанні проблемних ситуацій з їхніми дітьми респонденти розраховують на допо-

могу класного керівника (понад 94%), адміністрації (близько 20%), психолого-педагогічного 

супроводу (близько 34 %), інших батьків (19%), органів управління освітою (менше 3%). 

   

Безпечне освітнє середовище 

Респонденти у більшості своїй вважають, що робота, направлена на зниження рівня дис-

кримінації, попередження та зниження рівня насилля , щодо безпеки в інтернеті, попередження 
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кібербулінгу в закладі проводиться (20%). Разом з тим, близько 20% респондентів не мали інфо-

рмації, що така робота проводиться. 

Близько 63% респондентів не мали приводів звертатись до закладу щодо випадків булін-

гу, близько 22% вважали вирішення своїх звернень конструктивними, близько 7% вважали це 

вирішення формальним. 

Близько 86% респондентів ознайомлені і приймають правила поведінки у закладі, і лише 

11% стверджують, що нічого не знають про правила поведінки у закладі. 

Інформацію про діяльність закладу батьки одержують від класного керівника (понад 

86%), під час батьківських зборів (близько 67%), із сайту та соціальних мереж (понад 43%). 

Близько 83% респондентів вважають, що їхні права, як учасників освітнього процесу, не 

порушуються і усі питання вирішуються конструктивно, і лише 4 % вважають, що не можуть 

знайти конструктивного вирішення поставлених питань. 

При прийнятті управлінських рішень, на думку респондентів, заклад враховує думку ба-

тьків у понад 83% випадків, 30% респондентів вважають, що їх думка враховується завжди. 

Близько 60% респондентів стверджують, що їхні звернення до керівництва розглядались 

вчасно та вживались відповідні заходи реагування, близько 40% ніколи не звертались до керів-

ництва закладу. 
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Із висловлених побажань батьками учнів закладу найбільш істотними можна вважати по-

бажання розвитку внутрішньої інфраструктури у напрямку її осучаснення, інформатизації та 

вдосконалення спортивно-оздоровчої бази. 
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Аналіз стану викладання предметів у 5-11 

класах Ліцею № 17 Львівської міської ради 

у 2021-2022 навчальному році 
На виконання плану внутрішньо шкільного контролю на 2021-2022н.р. адміністрацією 

ліцею проведено аналіз стану викладання предметів у 5-11 класах у двох аспектах: рівень навча-

льних досягнень з навчальних дисциплін, успішність учнів за 2021-2022н.р. Висновки зроблено 

на основі звітів, поданих вчителями-предметниками щодо виконання навчальних планів і про-

грам, виконання їх практичної частини по кожному класу і рівням навчальних досягнень. За ци-

ми матеріалами укладено графічне та табличне зображення. Так, станом на 31.12.2021р. відста-

вань у виконанні навчальних планів і програм немає, в повному обсязі виконується практична 

частина програм. 

2021-2022н.р. закінчили 114 учнів 1-4 класів. Згідно наказів МОН України використову-

вався інструментарій формувального оцінювання, велися картки індивідуального навчального 

поступу, укладалися портфоліо. 

2021-2022н.р. закінчили 217 учнів 5-11класів. Здобувачів освіти в цих класах оцінено за 

Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Вчителі-предметники подали звіти щодо 

рівня навчальних досягнень кожного класу, який опрацьовано, але з метою порівняльного аналі-

зу, звіти згруповано згідно напрямків навчальних дисциплін: гуманітарні, природничо-

математичні, естетично-прикладні, що дає змогу визначити, які дисципліни в яких класах засвої-

лися учнями на певному рівні. 

 
Українська мова     Українська література 

 
Зарубіжна література    Історія України 
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Всесвітня історія     Математика 

 
Алгебра      Геометрія 

 
Біологія      Фізика 

 
Хімія       Основи здоров’я 
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Музичне мистецтво     Трудове навчання Хлопці 

 
Трудове навчання Дівчата    Фізкультура 

У ліцеї продовжено роботу щодо упровадження компетентнісного підходу до формуван-

ня змісту та організації освітнього процесу. Використовуючи індивідуальні, групові, фронтальні 

форми оцінювання, здійснено тематичне та семестрове оцінювання знань здобувачів освіти ін-

варіантної та варіативної складової навчального плану. Врахована динаміка особистих навчаль-

них досягнень здобувачів освіти, важливість тем, тривалість їх вивчення. 

Гуманітарні дисципліни 
 Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень 

5-А 1% 10% 47% 43% 

6-А 4% 33% 46% 18% 

6-Б 2% 16% 47% 36% 

7-А 4% 4% 47% 36% 

7-Б 5% 30% 43% 22% 

8-А 4% 39% 42% 15% 

8-Б 3% 37% 41% 19% 

9-А 3% 18% 41% 38% 

10-А 0% 29% 43% 28% 

11-А 5% 10% 45% 40% 

11-Б 2% 40% 44% 22% 

Природничо-математичні дисципліни 

5-А 0 8% 45% 47% 

6-А 10% 27% 43% 20% 

6-Б 9% 30% 37% 24% 

7-А 2% 24% 46% 28% 

Природничо-математичні дисципліни 
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7-Б 4% 31% 55% 10% 

8-А 15% 30% 47% 8% 

8-Б 14% 29% 45% 12% 

9-А 15% 12% 40% 16% 

10-А 14% 30% 40% 16% 

11-А 10% 16% 30% 44% 

11-Б 10% 39% 29% 22% 

Естетично-прикладні дисципліни 

5-А 0 13% 31% 68% 

6-А 0 14% 29% 58% 

6-Б 0 7% 27% 66% 

7-А 0 14% 30% 56% 

7-Б 0 0 58% 42% 

8-А 0 12% 44% 44% 

8-Б 0 10% 47% 43% 

9-А 1% 21% 30% 48% 

10-А 0 7% 23% 70% 

11-А 9% 20% 21% 50% 

11-Б 1% 16% 39% 44% 

Виходячи з табличних даних, можна зробити висновок про достатній рівень засвоєння 

навчального матеріалу у 2021-2022н.р. учнями більшості 5-11 класів. Але вчителям-

предметникам і класним керівникам певних класів необхідно звернути увагу на рівень навчаль-

них досягнень частини учнів та визначити шляхи корекційної роботи з учнями, які мають серед-

ній та початковий рівень навчальних досягнень. 

Аналізуючи рівень навчальних досягнень учнів у 2021-2022н.р. необхідно відзначити пози-

тивний принцип, яким керувалися вчителі, що передбачає врахування рівня досягнень учнів, а не 

ступінь його невдач. Усі вчителі керуються основними функціями оцінювання навчальних досяг-

нень учнів: контролюючою, навчальною, діагностико-корегувальною, стимулювально-

мотиваційною, виховною. Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по кожному класу, мо-

жна зробити висновки, що в них є резерв учнів, які можуть досягти свого основного рівня. Так, на 

високому рівні могли б навчатися учні, які мають рівень навчальних досягнень 8-9 балів з одного, 

або двох предметів, що має бути предметом корекції подальшої роботи з такими учнями. 

Шляхами подолання виявлених недоліків у результатах навчальних досягнень учнів у 

2021-2022н.р. можуть бути наступні: 

1. Вчителям-предметникам предметів природничо-математичного циклу проводити консу-

льтації з найбільш складних тем. 

2. Проводити діагностувальні роботи з тем, винесених на консультації, з метою визначення 

рівня засвоєння. 

3. Щоуроку застосовувати диференційовані завдання для учнів початкового та середнього 

рівнів навченості. 

4. Ввести у практику роботи проведення консультацій для учнів початкового та середнього 

рівнів навченості. 

 


