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ВСТУП 

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ 

 

    Коротка характеристика та організаційно-правові засади 

діяльності закладу освіти 
 

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня 

школа №45» Подільського району м. Києва – це заклад комунальної форми 

власності, засновником якого є Подільська районна у місті Києві державна 

адміністрація.  

Юридична адреса: м. Київ, 04136, вул. Маршала Гречка, 22-А (відповідно до 

чинного Статуту). 

E-mail: sch45kiev@gmail.com 

Web-сайт: www.school45.in.ua 

Телефон: 298-24-95. Моб. тел.: +38(050)266-42-80 

Середня загальноосвітня школа №45 збудована в 1973 році. Має один корпус 

– чотирьохповерхову будівлю загальною площею 1881 м2; їдальню на 200 

посадкових місць; спортивний та ігровий майданчики. 

Мова навчання: державна (українська). Учні школи вивчають англійську 

мову з 1 класу та іспанську мову з 5 класу.  

Режим роботи школи – п’ятиденний. Школа працює в одну зміну. В умовах карантинних обмежень освіта може надаватись дистанційно. 

Форма здобуття освіти – інституційна (очна (денна)) та індивідуальна форма (педагогічний патронаж, сімейна (домашня) освіта). У школі 

організовано інклюзивне навчання.  

Мережа станом на 31 травня 2022 року становила 19 класів, в яких навчалися 475 здобувачів освіти (серед них 14 учнів з ООП в 11 інклюзивних 

класів). 12 учнів мали статус внутрішньо переміщених осіб (переселенці із зони ООС). 

Заклад освіти спрямовує свою діяльність на реалізацію державної політики в галузі середньої освіти й забезпечує надання якісних освітніх 

послуг, відповідно до законодавчих, діючих нормативно-правових актів. 

У своїй роботі керується: 

 Європейською конвенцією з прав людини; 

 Декларацією прав дитини; 

 Конституцією України; 

 Кодексом законів про працю України; 

 Сімейним кодексом України; 

 Цивільним кодексом України; 

 Законом України «Про освіту»; 

 Законом України «Про повну загальну середню освіту»; 

mailto:sch45kiev@gmail.com
http://www.school45.in.ua/
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 Законом України «Про охорону праці»; 

 Законом України «Про захист персональних даних»; 

 Законом України «Про запобігання корупції»; 

 Державним стандартом початкової освіти (1-4 класи); 

 Державним стандартом базової середньої освіти (5 класи, починаючи з 01 вересня 2022 року); 

 Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (6-11 класи); 

 Концепцією розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти); 

 Концепцією НУШ; 

 Концепцією національно-патріотичного виховання в системі освіти України; 

 Професійними стандартами за професіями: “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”,  

“Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)”, «Керівник закладу 

загальної середньої освіти»; 

 Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників; 

 Положенням про сертифікацію педагогічних працівників; 

 Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти; 

 Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України; 

 Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти; 

 Положенням про порядок розслідування нещасних випадків із здобувачами освіти під час освітнього процесу; 

 Порядком реагування на випадки булінгу (цькування). 

 Статутом закладу загальної середньої освіти. 

 Стратегією розвитку закладу освіти; 

 Колективним договором; 

 Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчального закладу; 

 Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗЗСО №45; 

 Положенням про академічну доброчесність у ЗЗСО №45; 

 Положенням про методичну раду ЗЗСО №45; 

 Положенням про розробку інструкцій з охорони праці. 

 Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах. 

 Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа №45» 

Подільського району м. Києва у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (CОVID-19); 

 Інструкціями з діловодства у ЗЗСО №45; 

 Інструкціями з охорони праці в ЗЗСО №45; 

 Планом реагування на надзвичайні ситуації ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа №45» Подільського району м. Києва 

 Посадовими інструкціями; 

 Штатним розписом (станом на 1 січня 2022 рік); 
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 Освітніми програмами, навчальними програмами (модельними) та навчальними планами ЗЗСО №45; 

 Указами Президента України; наказами, постановами, розпорядженнями, протоколами, листами, методичними рекомендаціями від: 

Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України, Київської міської військово-цивільної адміністрації, Департаменту 

освіти і науки міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), МОЗ та Головного 

санітарного лікаря України, управління Державної служби якості освіти у м. Києві, управління освіти Подільської районної у місті 

Києві державної адміністрації та інших міжвідомчих установ, що регулюють питання в галузі освіти. 

 Цим Річним планом роботи ЗО та іншими нормативно-правовими документами. 

 

Відповідно до наказу управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.05.2022 №225 «Про закріплення за 

закладами загальної середньої освіти Подільського району міста Києва території обслуговування у 2022-2023 навчальному році», за ЗЗСО №45 

закріплено наступні будинки: 

Назва вулиці Номер будинка 

Вул. Полкова 55, 57-А, 57-Б, 57-В, 59, 59-А, 61, 61-А, 72, 74, 74/76А, 78 

Пров. Полковий 1, 8, 10 

Вул. Івана Виговського 9, 11, 11-А, 16, 18, 18-А, 18-Б, 18-В, 18-Г, 18-Д, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 20-Г, 22, 24-А, 24-Б, 24-В, 26 

Вул. Межова 119 

Вул. Абрикосова 

Вул. Смородинова 

Вул. Ананасна 

Вул. Кальвинна 

Вул. Сирецько-садова 

 

Вул. Газопроводна 1, 2, 3 

 

 

Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює освітню діяльність в межах своєї автономії (академічної, організаційної, кадрової 

та фінансової), що передбачено чинним законодавством України та Статутом ЗЗСО №45. 

 

Головними завданнями закладу освіти є: 

 різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтирів, задоволення 

інтересів і потреб через мережу факультативних занять, курсів за вибором, гуртків і студій художньої і технічної творчості, спортивних секцій 

тощо; 

 збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я здобувачів освіти через створення сприятливого морально-

психологічного клімату в школі та розвитку матеріально-технічної бази; 

 виховання школяра як патріота школи і міста, громадянина України, національно-свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально 

компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях через 

розвиток учнівського самоврядування, залучення дітей до вирішення актуальних питань життєдіяльності шкільного колективу та громади 

міста; 
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 формування у здобувачів освіти бажання і уміння вчитися упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування 

набутих знань; 

 становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної 

компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами 

пізнавальної і практичної діяльності; 

 виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення; 

 виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього 

світу і самої себе. 

 

Зміни в структурі попереднього навчального року та стан виконання завдань Річного плану на 2021/2022 н. р. 
 

Відповідно до наказу від 30 серпня 2021 року №98 «Про організацію освітнього процесу та режим роботи школи в 2021-2022 навчальному 

році», було визначено загальну структуру навчального року, але впродовж 2021/2022 н. р. заклад освіти здійснював свою діяльність в очному та 

дистанційному режимах, що було зумовлено низкою непередбачуваних факторів, а саме: швидкозмінною епідеміологічною ситуацією, кадровими 

змінами, відстороненням вчителів, війною, призупиненням освітнього процесу, простоєм, зменшенням бюджетних видатків тощо.  

Структура навчального року зазнавала змін, що безпосередньо відображалось на стані виконання Річного плану: 

01 вересня по 22 жовтня 2021 року – здійснювалось навчання в очному режимі з дотриманням карантинних вимог; 

з 23 жовтня по 31 жовтня  2021 року – період осінніх канікул; 

з 01 листопада по 22 листопада 2021 року – «червоний рівень» епідемічної небезпеки – організовано навчання в дистанційному режимі, 

відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів 

«Середня загальноосвітня школа №45» Подільського району м. Києва в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 

у 2021-2022 н. р. 

з 23 листопада по 24 грудня 2021 року – навчання в очному режимі; 

з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року – період зимових канікул; 

з 10 січня по 23 січня 2022 року –  навчання в очному режимі в усіх класах. 

У зв’язку з виявленням та підтвердженням випадків захворюваності на коронавірусну (COVID-19) хворобу в когось з учасників освітнього 

процесу, класи було переведено на дистанційну форму здобуття освіти: 

з 24 січня по 04 лютого 2022 року – 3-Б клас; 

з 27 січня по 09 лютого 2022 року – 1-Б клас; 

з 31 січня по 10 лютого 2022 року – 3-А клас; 

з 31 січня по 11 лютого 2022 року – 5-А клас; 

з 31 січня по 11 лютого 2022 року – 7-А клас; 

з 31 січня по 11 лютого 2022 року – 7-Б клас; 

з 01 лютого по 13 лютого 2022 року – 2-А клас; 

з 03 лютого по 15 лютого 2022 року – 8-Б клас; 

з 04 лютого по 17 лютого 2022 року – 4-Б клас; 

з 07 лютого по 18 лютого 2022 року – 1-А клас; 

з 10 лютого по 23 лютого 2022 року – 1-В клас; 
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з 10 лютого по 23 лютого 2022 року – 8-А клас; 

з 10 лютого по 18 лютого 2022 року – був здійснений перехід на дистанційне навчання для 5-11 класів школи, оскільки понад 50 % учасників 

освітнього процесу (учні та вчителі) були на самоізоляції; 

з 21 лютого по 23 лютого 2022 року – навчання в очному режимі; 

24-25 лютого 2022 року – початок повномасштабного вторгнення країни-агресора, бойові дії поблизу школи – дистанційний режим навчання; 

з 26 лютого по 20 березня 2022 року– призупинення освітнього процесу у зв’язку з безпековою ситуацією в місті Києві – навчання не велося, 

вчителям було оголошено простій в роботі; в даний період заклад освіти функціонував як споруда цивільного захисту на базі якої розташоване 

найпростіше укриття (частина педагогічних працівників залучалась до заходів воєнного стану); 

з 21 березня по 27 березня 2022 року– період весняних канікул та настановних консультацій для здобувачів освіти в дистанційному режимі; 

з 28 березня по 31 травня 2022 року– навчальний період у дистанційному режимі; скасовано ДПА в 4, 9 і 11 класах, ЗНО в 11 класі замінено 

на НМТ (відповідно до оновлень в законодавчих нормативно-правових актах (лише в 2022 році у зв’язку з війною)); 

з 01 червня по 10 червня 2022 року– проведення дистанційних предметних консультацій та підведення підсумків діяльності за рік, оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти; 

03 червня – вручення свідоцтв про здобуття початкової освіти учням 1-4 класів; 

10 червня – вручення табелів учням 5-8 класів; 

15 червня – вручення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти учням 9 класів; 

17 червня – вручення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти учням 11-А класу. 

Виконання завдань Річного плану за 2021/2022 н.р. було перерозподілено між періодами, коли їх можна було здійснити в повній (або частковій) 

мірі,  поєднати між собою або ж замінити на рівноцінні заходи, що сприяли б забезпеченню й реалізації освітніх цілей та завдань школи. 

 

В наступних розділах Річного плану описано всю діяльність закладу освіти за попередній період і передбачено основні завдання школи на 

2022/2023 навчальний рік відповідно до визначеної структури (напрямів) та вимог щодо організації освітніх і управлінських процесів ЗО: 

 освітнє середовище закладу освіти; 

 система оцінювання здобувачів освіти; 

 педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти; 

 управлінські процеси закладу освіти. 

Аналіз діяльності ЗО та Річне планування розроблено відповідно до рекомендацій для побудови внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти у ЗЗСО, наведених в «Абетці для директора» (2-ге видання, 2021). 

 

 

РОЗДІЛ І 

 ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 
Важливою умовою забезпечення освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище. 

Відповідно до пункту1 частини 1 статті 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: 

«Безпечне освітнє середовище – сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасниками освітнього процесу фізичної, 

майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, 

законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом 
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фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг 

(цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також 

унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин». 

 

Оцінювання напряму «Освітнє середовище» здійснено адміністрацією закладу освіти на основі збору інформації (спостережень та 

вивчення документації) впродовж 2021/2022 навчального року, з врахуванням поточної безпекової ситуації в місті та в умовах воєнного стану. 

 

1.1. Забезпечення здорових, безпечних і комфортних умов навчання і праці 

1.1.1. Загальний опис матеріально-технічного забезпечення закладу освіти 
 

Приміщення та матеріально-технічна база закладу освіти відповідають будівельним нормам і санітарно-гігієнічним вимогам. 

Педагогічною цінністю школи є особистість дитини. Місія школи полягає у створенні безпечних і комфортних умов для навчання дітей, а 

також надання рівних можливостей для кожного здобувача освіти незалежно від його рівня розвитку та соціального стану. 

Відомості про приміщення та матеріальну базу станом на вересень 2021 року: 

Загальна площа всіх приміщень – 1882 м2 (з них здано в оренду 299,2 м2). 

Площа підвального приміщення, що може використовуватись як найпростіше укриття становить 50 м2 (відповідно до Акту оцінки НПУ від 

05.07.2022 року). 

У закладі освіти наявні 35 навчальних кабінетів, загальною площею 1690 м2. Серед них наявні спеціалізовані кабінети:  

1 кабінет – математики (№ 307); 

1 кабінет – фізики (№ 210) – наявні інтерактивний + документ-камера; 

1 кабінет – хімії (№ 212) – наявний інтерактивний комплекс (лабораторія); 

1 кабінет – географії (№ 306); 

1 кабінет – біології (№209); 

1 кабінет – української мови і літератури (№ 203); 

2 кабінети – іноземної мови (№ 201, № 204) – в одному кабінеті наявний проєктор та екран; 

1 кабінет – інклюзивно-ресурсна кімната; 

1 кабінет – логопеда та учителя-дефектолога; 

1 кабінет – соціальної і психологічної служби; 

1 кабінет – інформатики (№ 211) – кабінет інформатики обладнано 16-ма робочими місцями з персональними комп’ютерами. 

Усього комп’ютерів у закладі освіти – 29. Термін придбання становить понад 8 років. З них: підключено до інтернету – 5; використовується в 

адміністративно-господарській діяльності – 3; для ведення бібліотечного фонду – 1. 

В усіх 9-ти кабінетах початкових класів наявні: ноутбуки для вчителів, БФП, проєктори, інтерактивні дошки або екрани. 

В закладі освіти також наявні: кабінет директора, кабінет заступників директора, кабінет завгоспа, учительська кімната, тренерське підсобне 

приміщення для вчителів фізичної культури. 

Кількість майстерень трудового навчання – 3. 

Спортивна зала – 1 – потребує капітального ремонту. 

Водогін з гарячою водою – 1. 
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Каналізація – 1. До послуг учнів та вчителів є роздільні санвузли. На початку 2021/2022 року було здійснено заміну 8-ми кранів (змішувачів) 

та косметичних ремонт, але всі санвузли потребують капітального ремонту. 

Харчоблок – 1 (5 підсобних приміщень). 

Їдальня – 1 (на 200 посадкових місць). 

Актова зала – 1 (на 200 посадкових місць). 

Бібліотечний фонд – 16854 (підручники, книги, брошури, журнали тощо). 

 

За умов карантинних обмежень освітнього процесу: 

- організовано місця для обробки рук антисептичними засобами на всіх входах до закладу освіти; 

- встановлено контейнери для збору використаних засобів індивідуального захисту; 

- проводиться очищення і дезінфекція поверхонь після закінчення навчальних занять та в кінці робочого дня; 

- розміщено інформаційні плакати/банери про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю, правил миття рук тощо; 

- заборонено використання питного фонтанчика. 

 

Санітарний стан території школи та приміщень – задовільний. Після надзвичайної ситуації воєнного характеру у ніч з 20 на 21 березня 2022 

року в закладі освіти було пошкоджено конструкції в понад 90 подвійних склопакетів та 3 дверей, які почали замінювати 25 серпня 2022 року. 

  

Інформація про отримання матеріалів та послуг за рахунок бюджетних коштів у 2021 календарному році 

 

№ Найменування Кількість Вартість 

1 Комплект меблів (60 парт+ 60 стільців) 2 комп. - 

2 Набір Йонекс для бадмінтону 2 комп. 9200 

3 Сітка розкладна для бадмінтон у спеціальному чохлі 1 шт. 1860 

4 Тарілки фрісбі 15 шт. 3600 

5 Набір для регбі 1 комп. 3500 

6 Комплект для гри "Флорбол" 1 комп. 12500 

7 Комплект для гри "Петанк" 2 комп. 800 

8 Тенісний стіл 2 шт. 15700 

9 Ракетки для настільного тенісу 2 шт. 420 

10 М'яч для настільного тенісу 10 шт. 360 

11 Набір приладдя для логопедів 1 комп. - 

12 БФП 3в1 Epson L-3100 3 шт. 13500 

13 Екран підвісний 3 шт. 3000 

14 Проектор Epson EB-X500 3 шт. 33000 

15 Кронштейн для проектора 3 шт. 1200 

16 Ноутбук Lenovo 3 шт. 63996 

17 Ноутбук Acer 3 шт. 70887,6 
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18 Дезінфікуючий засіб "Дезмарк 300" 9 шт. 2736 

19 Засіб дезінфекційний "Септофан Квік" 2 шт. 2255 

20 Дезінфікуючий засіб "Дезмарк 300" 2 шт. 608 

21 Папір офісний А4 50 уп. 4419 

22 Засіб дезінфекційний "Септофан Екстра" 3 шт. 2850 

23 Ваги математичні 2 шт. 1300 

24 Набір демонстраційних моделей геометричних тіл та фігур 2 шт. 840 

25 Модель механічного годинника (демонстраційна) 2 шт. 2160 

26 Модель механічного годинника (роздаткова) 44 шт. 7260 

27 Набір годинників пісочних(1,2,5,10 хв.) 2 шт. 440 

28 Танграм дерев'яний 40 шт. 5600 

29 Модель - фартух 2 шт. 700 

30 Числова лінійка від 0 до 100 з набором карток до неї 2 шт. 1740 

31 Терези з набором важків 2 шт. 1380 

32 Набір мірного посуду 20 шт. 4000 

33 
Верхня та нижня щелепи людини. 

Гігієна зубів 
2 шт. 2800 

34 Модель Телурія 2 шт. 2400 

35 Компас 30 шт. 1050 

36 Фізична карта півкуль 2 шт. 960 

37 Фізична карта України 2 шт. 960 

38 Мило рідке 5 л 36 шт. 5508 

39 Дозатор рідкого мила 2 шт. 380 

40 Дошка аудиторна 5 шт. Відсутня накладна 

41 Маски медичні 36 уп. 1800 

42 Ноутбук Acer 1 шт. 25998 

43 Термометр безконтактний PROMEDICA мод. IRT 7 шт. 6916 

44 Дидактичні картки для навчання (на магнітах) демонстраційні 2 шт. 4900 

45 Дидактичні картки для навчання (на магнітах) учнівські комплекти 2 шт. 5100 

46 Настільна гра для розвитку спілкування державною мовою 4 шт. 1440 

47 Гра для розвитку математичної грамотності у вигляді лото 4 шт. 1720 

48 Модель, що відображає кругообіг води в природі 2 шт. 6800 

49 Модель будови квітки гороху  2 шт. 3900 

50 Скакалка 30 шт. 1410 

51 Палиця гімнастична 30 шт. 1500 

52 
Гель для чищення та дезінфекції санвузлів: «БАЛУ ПАУЕР ГЕЛЬ» 

ТМ «БАЛУ» Розфасовка по 1л. 47 шт. 
3904,29 
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53 
Гель для чищення та дезінфекції санвузлів: «БАЛУ ПАУЕР ГЕЛЬ» 

ТМ «БАЛУ» Розфасовка по 5л. 3 шт. 
729,12 

54 Конструктор магнітний  5 шт. Відсутня накладна 

55 Конструктор «Гусениця» 5 шт. Відсутня накладна 

56 Гра «Проведи трубу» 5 шт. Відсутня накладна 

57 Конструктор «Геометричні форми» 5 шт. Відсутня накладна 

58 Логічна гра «Пласти» 5 шт. Відсутня накладна 

59 Гра «Доміно» 5 шт. Відсутня накладна 

60 Шафи учнівські 45 шт Відсутня накладна 

61 Комплекти парт і стільців 30 шт. Відсутня накладна 

62 Столи вчителя кутовий 3 шт 7056,00 

 

Інформація про благодійні надходження у 2021 календарному році 

 

№ Найменування Кількість 
Вартість 

(грн) 

1 Металопластикові дверні блоки 7,16 м2 33387,00 

2 Шафа 4-дверна 700х350х1900мм ДСП-бук 6 шт. 14280,00 

3 Шафа для документів зі склом 700х350х1900мм ДСП-бук 1 шт. 2400,00 

4 Кутовий елемент 350х350х1900мм ДСП-бук 2 шт. 2340,00 

5 Шафа для одягу 2-дверна 700х350х1900мм ДСП-бук 1 шт. 2390,00 

6 Лінолеум ПВХ Strong Plus Falco 1_6259 3,0м дерево 168 м2 37632,00 

7 Клей Kilto д/стін і підлоги Extra, 15л. Фінляндія 2 шт. 3834,00 

8 Рулонні штори «Sunny» 4 шт. 24780,00 

 

Гуманітарна допомога в період воєнного стану (маловартісні товари, недовготривалого зберігання): 

 

№ Найменування Кількість 
Вартість 

(грн) 

1 Маски медичні 1200 шт. - 

2 Маски медичні з клапанами 150 шт. - 

3 Щитки медичні 60 шт. - 

4 Антисептик MediaSoap Neutral 10 шт. - 

5 Антисептик Cargill з розприскувачем 48 шт. - 

6 Антисептик Hexadermal 60 шт. - 

7 Антисептик Hand Cleansen 48 шт. - 
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До 1 липня адміністрацією ЗЗСО №45 було сформовано та подано до управління освіти ПРДА Бюджетний запит на 2023 рік з 

врахуванням: кошторису закладу освіти на поточний рік, аналізу матеріально-технічних потреб, необхідності відновлювальних (ремонтних) 

робіт та обмеженості фінансування освітньої галузі (причина – війна). 

 

 

1.1.2. Обізнаність учасників освітнього процесу з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та попередження дитячого травматизму 

 
Учні та працівники закладу освіти знають та дотримуються вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та правилами 

поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. 

Усі заходи з ознайомлення з правилами пожежної безпеки проводяться з урахуванням вікових особливостей учнів. Для учнів початкової школи 

заняття проводяться в ігровій формі, під час яких діти засвоюють правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, дізнаються про роботу служб 

порятунку. Учнями базової та старшої школи розглядаються теми, пов’язані з правилами поводження в умовах надзвичайних ситуацій на уроках 

фізики, хімії, біології, основ здоров’я. Регулярно проводяться інструктажі щодо шляхів евакуації та користування протипожежними засобами. 

На початку нового року та нового навчального року з працівниками закладу освіти проводяться інструктажі з охорони праці з обов’язковим 

записом до відповідного журналу та розписами працівників. Педагогічний персонал проходить інструктаж з охорони праці двічі на рік, а 

обслуговуючий персонал кожних три місяці. Всі працівники школи дотримуються норм безпеки життєдіяльності у всіх кабінетах підвищеної 

небезпеки та інших, дотримуються санітарних правил та норм влаштування, утримання шкільних приміщень.  

 

Призначені наказами у 2021/2022 н.р.  відповідальні особи за дотриманням належних умов функціонування закладу освіти: 

- Пожежна безпека та стан будівлі ЗО (в тому числі найпростішого укриття) → завгосп Клименко Н.В.; вчителі та технічні працівники ЗО; 

- Охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільний захист населення → ЗДНВР Чечель Н.Г.; 

- Функціонування евакопункту №710 – ЗДНВР Чернюк Г.П. 

 

В ЗЗСО №45 забезпечено належний рівень: 

 пожежної безпеки:  

- наявні та справні первинні засоби пожежогасіння; 

- усі приміщення обладнані засобами автоматичної пожежної сигналізації; 

- шляхи евакуації не захаращені; 

- з метою створення безпечного та комфортного освітнього середовища впродовж серпня-вересня 2021 року було замінено у двох тамбурах 

пластикову обшивку на гіпсокартонні вогнестійкі листи, призначені для влаштування внутрішніх перегородок і стін в приміщеннях з 

підвищеними вимогами до пожежної безпеки; 

- електрообладнання занулене і заземлене; 

- справна електрична проводка; 

- учні та персонал закладу обізнаний з правилами пожежної безпеки. 

 Дотримання вимог щодо охорони праці (далі – ОП):  
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- існує чіткий розподіл повноважень з ОП серед керівництва закладу; 

- облаштовано навчальні кабінети, спортивну залу, майстерні відповідно до правил ОП та безпеки життєдіяльності; 

- контролюється безпека використання навчального обладнання; 

- регулярно проводяться інструктажі з ОП, безпеки життєдіяльності як серед учнів, так і з-поміж працівників під час проведення навчальних 

занять; 

- контролюється виконання правил використання спортивного обладнання, інвентарю тощо. 

 

У ЗЗСО №45 оформлені всі необхідні Акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної 

небезпеки, дозвіл Держпродспоживслужби на експлуатацію харчоблоку, Акт санітарно-технічного стану школи. 

 

Здійснені навчально-виховні та організаційні заходи у навчальний період 2021/2022 

 З метою запобігання надзвичайної ситуації (пожежі ) в межах закладу освіти, з усіма учасниками освітнього процесу було 

проведено відповідні інструктажі з техніки безпеки, визначено шляхи евакуації та відпрацьовано механізм дій у разі виникнення 

займання. Планові навчання з учнями відбулися 13 та 14 вересня. 

 У вересні 2021 року була проведена перевірка знань керівного складу закладу освіти з питань ОП та безпеки життєдіяльності 

головним спеціалістом управління освіти ПРДА у м. Києві Сухоярською І.І. 

 В межах Тижня безпеки життєдіяльності (15 вересня 2021 року) у педагогічному колективі було проведене навчальне практичне 

заняття: "Правила користування вогнегасником", з метою запобігання пожежі на території закладу освіти. 

 04 та 06 жовтня 2021 проведено планове навчання і перевірку знань з ОП, безпеки життєдіяльності серед педагогічних та технічних 

працівників школи (наказ по школі від 28.09.2021 №130). 

 18 лютого проведено навчальну евакуацію в закладі освіти. Учителі разом з учнями відпрацювали порядок дій у разі виникнення 

пожежі в приміщенні будівлі. 

 Протягом року у всіх класах ЗО проводилась виховна робота (в очному та дистанційному режимі), пов’язана з питаннями ОП, БЖ, 

ЦЗ та діями в разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру.  

 Проведено Тиждень безпеки дорожнього руху та участь ЗО в національному проєкті «Безпечна країна». 

 

Система цивільного захисту ЗО 

Головним завданням цивільного захисту (далі – ЦЗ) в школі на 2021/2022 навчальний рік було забезпечення ефективного ЦЗ учасників 

освітнього процесу і території закладу шляхом своєчасного прогнозування аварій і катастроф техногенного та природного характеру, оперативного 

реагування на них, швидкої ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у різних обставинах.  

Протягом 2021 року оновлена обов’язкова документація з різних питань ЦЗ, плани дій членів трудового колективу та учнів під час оповіщення 

надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру у мирний та воєнний час, матеріали для занять з членами трудового 

колективу з питань першої медичної допомоги у разі травмування, переломів різного характеру, карти-схеми евакуацій під час оголошення 

надзвичайних ситуацій. Восени 2021 року було розроблено План реагування на надзвичайні ситуації ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня 

школа №45» Подільського району м. Києва. У 2022 році буди внесені доповнення до Плану у зв’язку з виникненням нової загрози – надзвичайних 

ситуацій воєнного характеру. 

Навчання учнів з питань ЦЗ здійснювалися вчителями Колядою І.М., на уроках предмета «Захист України», Чернюк Г.П., Кірєєвою Р.І. на 

уроках предмета «Основи здоров'я», класоводами на уроках предмету «Основи здоров’я» у початковій школі. Учнів школи навчали в рамках програм, 
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рекомендованих Міністерством освіти і науки України з курсів «Основи здоров’я» (підготовчий – 4 класи), «Основи здоров’я» (5-9 класи). Програма 

навчання учнів з питань ЦЗ виконана повністю. 

Підготовка керівного складу та інших фахівців у сфері цивільного захисту у 2021 році мала відбутись у навчально-методичному центрі ЦЗ та 

БЖД м. Києва з планами, затвердженими управлінням освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації. У 2021 році підготовку на 

курсах ЦЗ пройшла директор школи Сергійчук В.В. 

Наказом по школі від 10 січня 2022 року «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту школи на 2022 рік» наведено перелік  

запланованих заходів, відповідальних за їх виконання осіб, строків виконання та індикатори, що визначають належне функціонування системи 

ЦЗ у ЗЗСО №45. 

У зв’язку з подіями у країні, запровадженням воєнного стану та неможливістю нормального функціонування ЗО у весняний період у 2022 році 

День цивільного захисту не відзначався. 

Навчальний рік в системі ЦЗ розпочався з 25.01.2022 року (наказ від 10.01.2022 №12 «Про організацію роботи в системі цивільного захисту в 

школі у 2022 році». 

 

Попередження дитячого травматизму та правила поведінки в разі нещасного випадку з учнями та працівниками ЗО 

Предметом постійної уваги адміністрації 

та працівників ЗО є контроль, обізнаність та дії 

учасників освітнього процесу в разі виникнення 

нещасних випадків під час освітнього процесу. 

Будь-які випадки, що відбуваються на 

території ЗО не приховуються. Усі працівники 

закладу знають та дотримуються визначеного 

законодавством алгоритму дій (ілюстрація 

алгоритму взята зі ст. 12 розділу 3 напряму 1. 

Освітнє середовище). 

Адміністрацією закладу освіти було 

створено та затверджено  «План заходів з 

профілактики травматизму невиробничого 

характеру в школі на 2021 рік», «План заходів з 

попередженню та профілактики нещасних 

випадків під час навчального процесу в школі та 

побутового травматизму серед учнів», «План 

заходів з охорони праці, правил внутрішнього 

трудового розпорядку під час навчального 

процесу в школі». Всі дії адміністрації школи, 

педагогів, здобувачів освіти та обслуговуючого 

персоналу протягом 2021 року було направлено 

на виконання  складених планів та наказів. 
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Систематично проводяться огляди стану будівлі закладу освіти та прилеглої території з метою виявлення об’єктів, що створюють загрозу 

життю та здоров’ю учасників освітнього процесу, огляд електромереж, розподільних щитків, поводиться замір опору ізоляції електричного 

проведення та заземлення електричного устаткування. У зимовий період проводяться заходи; розчищення території школи від снігу, льоду, бурульок. 

Територія школи освітлюється в темний період доби. 

В 2021/2022 н. р. в школі виробничого та невиробничого травматизму серед працівників не було. 

Серед здобувачів освіти у 2021 році зафіксовано 4 випадки побутового травматизму. Зі здобувачами освіти та їх батьками систематично 

проводяться бесіди з правил поведінки вдома, в дворах своїх будинків, на спортивних майданчиках та стадіонах, безпечної поведінки в громадських 

місцях та дорозі. Кількість травм, отриманих під час освітнього процесу у 2021 році становить - 2 випадки. Жоден з випадків не стався у зв’язку із 

з’ясуванням відносин між учнями чи внаслідок недбалості працівників школи; усі  травмування відбулися внаслідок особистої необережності учнів 

чи порушенням правил техніки безпеки під час перерви та рухливих ігор. 

Класні керівники та класоводи закладу освіти згідно  планів виховної  роботи проводили бесіди з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти в 

школі, за межами закладу освіти та вдома: правила безпеки поведінки на водних об’єктах в зимовий та весняно-літній періоди;  про небезпеку 

електричного струму та правила користування електричними  та газовими приладами, вивчали нові правила «Метрополітену»; профілактика 

шлунково-кишкових захворювань; дотримання правил гігієни у період поширення епідеміологічних захворювань; поводження в громадських місцях 

з незнайомими людьми та підозрілими предметами; при користуванні громадським транспортом; при використанні піротехніки. 

На контролі знаходиться щорічний профілактичний  медогляд працівників школи та здобувачів освіти. Працівники школи проходять медичний 

огляд згідно вимог, маючи свою медичну книжку. Контроль за проходженням медогляду працівниками школи та здобувачами освіти здійснює 

медична сестра закладу освіти.  

Всі здобувачі освіти школи в травні - серпні 2021 року пройшли щорічний профілактичний медогляд, з метою визначення групи здоров’я. В 

цьому навчальному році всі здобувачі освіти мали довідки по групах здоров’я на початок навчального року. 

 

1.1.3. Забезпечення учасників освітнього процесу харчуванням 
 

Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та успішного навчання дітей.  

Для створення у закладі освіти належних умов з організації харчування в 2021/2022 н. р. було: 

 розподілено сферу відповідальності між ЗДВР Івченко М.В., дієтсестрою, Лавриненко Л.С., завідуючою їдальнею Рибаковою О.; 

 створено бракеражну комісію із залученням батьків учнів; 

 організовано зручний режим харчування учнів початкової школи в карантинних умовах діяльності ЗО; 

 дотримано санітарно-гігієнічні вимоги у приміщеннях, де готується їжа та в самій їдальні; 

 розроблене та проконтрольоване фактичне виконання чотиритижневого сезонного меню з двома стравами (на вибір учнів); 

 виконано норми харчування відповідно до нормативно-правових актів; 

 засвідчено підписом керівника щоденне меню; 

 дотримано санітарно-протиепідемічного режиму на харчоблоці та проходження оглядів працівниками харчоблока. 
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 на підставі розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) № 1850 від 31.08.2021 року 

«Про організацію харчування учнів за рахунок коштів бюджету міста Києва», організовано харчування пільгових категорій учнів. В даному 

навчальному році одноразове гаряче харчування (обіди на суму 38 грн) здійснювалось для учнів, що є: дітьми-сиротами, дітьми позбавленими 

батьківського піклування з числа учнів 5-11 класів, дітьми з ООП (5-11 класи), дітьми учасників ООС, що мають статус учасника бойових дій 

(з числа учнів 5-11 класів), дітьми з інвалідністю, дітьми з числа ВПО, дітьми з малозабезпечених сімей (5-11 класи). 

Адміністрація закладу освіти впродовж 2021/2022 н. р. здійснювала громадський контроль за дотриманням працівниками  харчоблоку 

технології приготування їжі та режиму харчування учнів. Бракеражна комісія щомісяця (під час очного навчання) проводила рейди з перевірки сирої 

та готової продукції, виконання правил санітарії, зберігання продуктів та якість продуктів, створюються відповідні акти та вказують на недоліки. 

Фотозвіти з проведеного контролю регулярно публікувались на офіційній сторінці ФБ-групи та на сайті ЗО. 

 

1.1.4. Відповідність поточного санітарного стану ЗО та матеріально-технічного забезпечення критеріям 

оцінювання (за вимогою 1.1.) 
 

Критерій 

оцінювання 

(№ співпадає з 

нумерацією 

критеріїв в 

«Абетці для 

директора») 

Індикатор 

оцінювання 
Твердження 

Аналіз 

Так Ні 
Частково/ 

потребує покращення 

1.1.1.  

Приміщення і 

територія закладу 

освіти є 

безпечними та 

комфортними для 

навчання та праці 

  

1.1.1.1. 

Облаштування 

території закладу та 

розташування 

приміщень є 

безпечними 

Наявність (справність) огорожі/паркану   Є отвори в паркані 

Недоступність території для несанкціонованого заїзду 

транспортних засобів 
●   

Обладнано майданчики для здобувачів освіти початкової 

школи 
  

Ігровий майданчик не 

обладнаний 

Облаштовано майданчики для заняття спортом та фізичної 

активності 
●   

Територія безпечна для фізичної активності здобувачів 

освіти: 

- справність обладнання; 

- відсутність пошкоджень покриття майданчиків; 

- відсутність ям; 

- відсутність нависання гілок, сухостійних дерев 

  

Наявні сухостійні 

дерева, є пошкодження 

в покритті 

Територія чиста, охайна, відсутнє нагромадження сміття, 

будівельних матеріалів, опалого листя, не ростуть дерева, 

кущі, рослини з колючками (біла акація, глід, шипшина 

●   
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тощо), отруйними плодами, листям, а також такі, що дають 

дрібне насіння, пух або викликають алергію 

Навчальні приміщення, роздягальні, санітарні вузли для 

здобувачів освіти початкової школи є непрохідними 

відокремленими та недоступними для користування 

здобувачами освіти інших вікових груп 

●   

Навчальні приміщення закладу освіти не розміщені в 

цокольних та підвальних поверхах 
●   

У приміщенні закладу освіти забезпечено: 

− безпечне неслизьке покриття ґанку будівлі закладу освіти 

з рельєфним маркуванням, огородженням і зручними 

поручнями вздовж сходів, що забезпечує умови 

доступності будівлі; 

− контрастне, рельєфне маркування на стінах та підлозі; 

− контрастне маркування ділянки поручня, які 

відповідають першій та останній сходинці маршу; 

− маркування контрастними рельєфними лініями пішохідні 

зони в приміщенні закладу освіти; 

− візуалізацію призначення приміщень; 

− вказівники; 

відсутність захаращення коридорів, рекреацій, міжсходових 

клітин 

  

Ґанок будівлі потребує 

ремонту, рельєфне 

маркування відсутнє 

1.1.1.2. 

У закладі освіти 

забезпечується 

комфортний 

повітряно-тепловий 

режим, належне 

освітлення, 

прибирання 

приміщень, 

облаштування та 

утримання туалетів, 

дотримання питного 

режиму 

Повітряно-тепловий режим навчальних приміщень 

відповідає санітарним вимогам 
●   

Виконуються вимоги до режиму освітлення усіх приміщень 

та території 
●   

Забезпечено питний режим (питний фонтанчик) ●  

В умовах карантинних 

обмежень не 

дозволяється 

використання питного 

фонтанчика 

Здійснюється щоденне вологе прибирання усіх приміщень 

у відповідності до санітарних вимог 
●   

Приміщення їдальні, столи, стільці, місця для видачі 

готових страв чисті та регулярно миються 
●   

Наявні рукомийники, вода, мило, рушники (паперові/ 

електричні) 
●   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_4
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Облаштовані туалетні кімнати для хлопців та дівчат, 

працівників закладу 
  

Потребують ремонту, 

заміну сантехніки 

Туалетні кімнати забезпечені усім необхідним (закриті 

кабінки, відповідна кількість унітазів) 
  ● 

Наявні рукомийники, вода, мило, туалетний папір, рушники 

(паперові/електричні) 
●   

1.1.1.3. 

У закладі освіти 

забезпечується  

оптимальне 

використання 

приміщень і 

комплектування 

класів (з 

урахуванням 

кількості учнів, їх 

особливих освітніх 

потреб, площі 

приміщень) 

Кількість здобувачів освіти не перевищує проєктну 

потужність приміщення закладу 
●   

Усі навчальні приміщення використовуються в освітньому 

процесі 
●   

Відсутні диспропорції у кількості здобувачів освіти у 

класах однієї паралелі (різниця між найбільшою і 

найменшою кількістю учнів у класі на паралелі в 

початковій, основній і профільній школі) 

  ● 

 

1.1.1.4. 

У закладі освіти є 

робочі (персональні 

робочі) для 

педагогічних 

працівників та 

облаштовані місця 

відпочинку для 

учасників освітнього 

процесу 

Кожен учитель закладу освіти має робоче (персональне 

робоче) місце 
●   

Облаштовані місця для відпочинку у вестибюлі, коридорах ●   

1.1.2.  

Заклад освіти 

забезпечений 

навчальними та 

іншими 

1.1.2.1. 

У закладі освіти є 

приміщення, 

необхідні для 

реалізації освітньої 

актова зала    ● 

спортивна зала   ● 

навчальний кабінет (кабінети): 
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приміщеннями з 

відповідним 

обладнанням, що 

необхідні для 

реалізації освітньої 

програми 

програми та 

забезпечення 

освітнього процесу 

1.1.2.2. 

Частка навчальних 

кабінетів початкових 

класів, фізики, хімії, 

біології, 

інформатики, 

майстерень/кабінетів 

трудового навчання 

(обслуговуючої 

праці, технологій) 

спортивної та актової 

зал, інших кабінетів, 

які обладнані 

засобами навчання 

відповідно до 

освітньої програми) 

фізики    ● 

хімії    ● 

біології   ● 

географії  ●  

інформатики   ● 

іноземної мови   ● 

майстерні/кабінети трудового навчання (обслуговуючої 

праці, технологій) (підкреслити наявне) 
  ● 

кабінети початкових класів ●   

STEM-лабораторії   ●  

Навчальні приміщення закладу освіти забезпечені доступом 

до мережі Інтернет, який дає можливість використовувати 

електронні освітні платформи, можливості мережі під час 

підготовки та проведення занять 

  ● 

1.1.3.  

Учні та працівники 

закладу освіти 

обізнані з вимогами 

охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної безпеки, 

правилами 

поведінки в умовах 

надзвичайних 

ситуацій і 

дотримуються їх 

1.1.3.1. 

У закладі освіти є 

проводяться 

навчання/інструктажі 

з охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної безпеки, 

правил поведінки в 

умовах 

надзвичайних 

ситуацій 

1.1.3.1. 

Учасники освітнього 

процесу 

дотримуються вимог 

Педагогічні працівники проводять інструктажі на початку 

навчальних занять (у кабінетах підвищеного ризику 

оприлюднено правила поведінки під час навчальних занять) 

●   

Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо: 

охорони праці, безпеки життєдіяльності ●   

пожежної безпеки ●   

правил поведінки ●   
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щодо охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної безпеки, 

правил поведінки у 

закладі освіти 

У закладі та на його території не порушуються правила 

заборони куріння, вживання алкогольних напоїв 
●   

1.1.4.  

Працівники 

обізнані з 

правилами 

поведінки в разі 

нещасного випадку 

з учнями та 

працівниками 

закладу освіти чи 

раптового 

погіршення їхнього 

стану здоров’я і 

вживають 

необхідних заходів 

у таких ситуаціях 

1.1.4.1. 

У закладі освіти 

проводяться 

навчання/інструктажі 

педагогічних 

працівників з питань 

надання домедичної 

допомоги, 

реагування на 

випадки травмування 

або погіршення 

самопочуття учнів та 

працівників під час 

освітнього процесу 

 

 

У закладі освіти проводяться навчання педагогів з питань 

надання домедичної допомоги. 

 

 

  

Учителі проходять 

онлайн-курси з надання 

домедичної допомоги 

У закладі освіти проводяться інструктажі педагогів з питань 

реагування на випадки травмування або погіршення 

самопочуття дітей під час освітнього процесу. 

 

● 

 
  

 

1.1.4.2. 

У разі нещасного 

випадку педагогічні 

працівники та 

керівництво закладу 

освіти діють у 

встановленому 

законодавством 

порядку 

 

У закладі освіти ведеться вся необхідна документація щодо 

реагування на нещасні випадки, травмування учасників 

освітнього процесу відповідно до вимог законодавства. 

 

● 

 
  

Будь-які нещасні випадки, що сталися з учасниками 

освітнього процесу не приховуються працівниками ЗО. 

● 

 
  

1.1.5.  

У закладі освіти 

створено умови для 

здорового 

харчування учнів і 

працівників 

1.1.5.1. 

Організація 

харчування в закладі 

освіти сприяє 

формуванню 

культури здорового 

Сервірування столів (наявність ложок, виделок, ножів, 

пиріжкової тарілки, серветок). 

● 

 
  

Доступність для учасників освітнього процесу щоденного 

меню та примірного чотиритижневого сезонного меню. 

● 

 
  

В асортименті їдальні відсутні заборонені продукти 

харчування. 

● 
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харчування в учнів і 

працівників закладу 

 

1.1.5.2. 

Частка учасників 

освітнього процесу, 

які задоволені 

умовами харчування. 

У закладах освіти організовуються умови для забезпечення 

харчування учнів з особливими дієтичними потребами, у 

тому числі з непереносимістю глютену та лактози. 

● 

 
  

Дотримано санітарно-гігієнічних умов на всіх етапах 

реалізації продукції. 

● 

 
  

1.1.6.  

У закладі освіти 

створюються умови 

для безпечного 

використання 

мережі Інтернет, в 

учасників 

освітнього процесу 

формуються 

навички безпечної 

поведінки в 

Інтернеті 

1.1.6.1. 

У закладі освіти 

застосовуються 

технічні засоби та 

інші інструменти 

контролю за 

безпечним 

користуванням 

мережею Інтернет. 

Наявні обмеження доступу до сайтів з небажаним змістом   
● 

 

У закладі використовується антивірусне програмне 

забезпечення 
  

● 

 

1.1.6.1. 

Учасники освітнього 

процесу 

проінформовані 

закладом освіти 

щодо безпечного 

використання мережі 

Інтернет 

Педагоги ЗО отримують достатньо інформації щодо питань 

безпеки дітей в Інтернеті. 

● 

 
  

Бази персональних даних учасників освітнього процесу 

надійно захищені. 

● 

 
  

Під час навчальних занять та в позаурочний час 

розглядаються питання безпечного користування 

Інтернетом. 

● 

 
  

Проводиться інформаційна робота з батьками учнів щодо 

безпечного користування мережею Інтернет. 
  

● 

 

1.1.7.  

У закладі освіти 

застосовуються 

підходи для 

адаптаціїта 

інтеграції учнів до 

освітнього процесу, 

професійної 

адаптації 

працівників 

1.1.7.1. 

У закладі освіти 

налагоджено систему 

роботи з адаптації та 

інтеграції здобувачів 

освіти до освітнього 

процесу. 

 

1.1.7.2. 

У закладі освіти напрацьовані спільно з психологом, 

педагогами, класними керівниками підходи (методики) для 

адаптації та інтеграції дітей в освітній процес закладу. 

● 

 
  

Методики та підходи до адаптації учнів застосовуються на 

практиці. 

● 

 
  

Реалізується принцип наступності у навчанні (співпраця 

педагогів, розгляд питань наступності на педрадах, 

залучення практичного психолога). 

● 

 
  

Вивчається думка батьків щодо умов адаптації та інтеграції 

дітей у закладі. 
  

● 
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Заклад освіти сприяє 

адаптації 

педагогічних 

працівників до 

професійної 

діяльності. 

Вивчається думка дітей (наскільки безпечно і комфортно 

вони почувають себе в закладі). 
  

● 

 

У закладі напрацьовані підходи до адаптації новоприбулих 

педагогів. 
 

● 

 
 

У закладі освіти допомагають педагогічним працівникам 

адаптуватися до нових умов (під час зміни освітньої 

програми, профілю закладу, введення нового законодавства 

в силу тощо). 

  
● 

 

 

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

1.2.1. Загальний опис діяльності закладу освіти з протидії булінгу 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 1 Закону України «Про освіту»: 

«Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої 

особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або 

фізичному здоров’ю потерпілого. 

Типовими ознаками булінгу (цькування) є: 

 систематичність (повторюваність) діяння; 

 наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності); 

 дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування 

потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого». 

У ЗЗСО №45 впродовж 2021/2022 н.р. здійснено комплекс заходів із запобігання, профілактики та попередження будь-яким формам 

дискримінації та булінгу відповідно до затвердженого на початку року Плану. Антибулінгова політика охоплює всіх учасників освітнього процесу. 

Кожен працівник закладу знає антибулінгову політику та неухильно дотримується правил і процедур, встановлених нею. Всі інциденти розглядаються 

відразу працівниками, які стали очевидцями, або до яких надійшли звернення з приводу булінгу. Керівництво спілкується з усіма сторонами 

конфлікту з метою з’ясувати обставини та прийняти відповідні управлінські рішення. 

У січні 2022 року до керівника ЗО та практичного психолога надійшло звернення щодо випадку булінгу серед учасників освітнього процесу. 

Розглянувши відповідне звернення комісією з розгляду випадків булінгу в ЗО ( наказ від 30.08.2021 №87 «Про створення комісії з розгляду випадків 

булінгу у закладі освіти») із залученням представників УО, ювенальної превенції та заявника, було встановлено, що даний випадок не можна 

класифікувати як булінг (за типовими ознаками). Конфліктну ситуацію було проаналізовано та за погодженням усіх залучених до розгляду питання 

сторін спростовано, спільно вироблено рекомендації щодо налагодження психологічного мікроклімату в учнівському колективі. До Національної 

поліції України та Служби у справах дітей, впродовж доби після засідання комісії, було направлено відповідні повідомлення про результати 

розслідування. 
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Психолого-педагогічною службою ЗО та вчителями систематично ведеться робота з профілактики та запобігання випадків цькування. Під час 

виробничих нарад та педрад аналізуються чинники, які найчастіше провокують булінг. Педагогічні працівники проходять курси підвищення 

кваліфікації на освітніх платформах, з метою поглиблення власної інформаційної обізнаності антибулінгової політики  

(онлайн-курси «Недискримінаційний підхід у навчанні», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

тощо). 

Заклад освіти є учасником проєктів «Школа без булінгу. Сім’я без насильства – 365» та «Не цькуй!». З 25 листопада по 10 

грудня 2021 року ЗО брав участь у Всеукраїнській кампанії «16 днів проти насильства». 

У грудні та лютому було проведено просвітницькі зустрічі здобувачів освіти 6-11 класів із шкільним поліцейським на 

теми: «Заборона тютюнопаління», «Збереження шкільного майна», «Відповідальність за адміністративно-кримінальні 

правопорушення». 

 

1.2.2. Відповідність реалізованих завдань з протидії булінгу та будь-яким проявам дискримінації критеріям 

оцінювання (за вимогою 1.2.) 
 

Критерій 

оцінювання 

(№ співпадає з 

нумерацією 

критеріїв в 

«Абетці для 

директора») 

Індикатор 

оцінювання 
Твердження 

Аналіз 

Так Ні 
Частково/ 

потребує покращення 

1.2.1. 

Заклад освіти 

планує та реалізує 

діяльність щодо 

запобігання будь-

яким проявам 

дискримінації, 

булінгу в закладі 

1.2.1.1. 

У закладі освіти 

розроблено план 

заходів із 

запобігання та 

протидії булінгу 

1.2.1.2. 

У закладі освіти 

реалізуються заходи 

із запобігання 

У закладі освіти розроблено План заходів із протидії булінгу. 

 
  

Потребує 

доопрацювання 

У закладі освіти створено комісію щодо розслідування 

випадків булінгу. 

 

●   

Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо 

запобігання проявам булінгу та дискримінації. 

 

●   
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проявам 

дискримінації 

1.2.1.3. 

Частка учнів і 

працівників, які 

вважають освітнє 

середовище 

безпечним і 

психологічно 

комфортним 

1.2.1.4. 

Керівництво та 

педагогічні 

працівники закладу 

освіти обізнані з 

ознаками булінгу, 

іншого насильства 

та запобігають 

йому. 

1.2.1.5. 

Заклад освіти 

співпрацює з 

представниками 

правоохоронних 

органів, іншими 

фахівцями з питань 

запобігання та 

протидії булінгу. 

Проводиться навчання педагогів (спектр тем і напрямів 

пов’язаних з поглибленням знань щодо методик запобігання 

виникненню насильства у дитячому колективі або ранніх 

ознак його виявлення тощо. 

 

●   

Чітко і доступно прописаний порядок звернення щодо 

булінгу чи інших видів насильства. 

 

  ● 

Педагоги ознайомлені з алгоритмом дій у випадку виявлення 

фактів булінгу. 

 

●   

Учні і працівники вважають освітнє середовище безпечним і 

психологічно комфортним. 

 

  
Необхідно провести 

опитування 

Відбувається співпраця ЗО з представниками 

правоохоронних органів та іншими фахівцями з питань 

запобігання булінгу в колективі. 

●   

1.2.2. 

Правила поведінки 

учасників 

освітнього процесу 

в закладі освіти 

забезпечують 

дотримання 

1.2.2.1. 

У закладі освіти 

оприлюднено 

правила поведінки, 

спрямовані на 

формування 

позитивної 

Правила поведінки у закладі освіти оприлюднено. ●   

Учасники освітнього процесу ознайомлені з правилами 

поведінки у закладі освіти. 
●   
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етичних норм, 

повагу до гідності, 

прав і свобод 

людини 

мотивації у 

поведінці учасників 

освітнього процесу 

та реалізацію 

підходу, 

заснованого на 

правах людини. 

1.2.2.2. 

Частка учасників 

освітнього процесу, 

ознайомлених із 

правилами 

поведінки в закладі 

освіти. 

 

1.2.2.3. 

Учасники 

освітнього процесу 

дотримуються 

прийнятих у закладі 

освіти правил 

поведінки 

 

Учасники освітнього процесу взаємодіють на засадах взаємоповаги: 

не спостерігаються випадки образливої поведінки, прояви 

фізичного або психологічного  насильства 
  ● 

педагогічні працівники не застосовують фізичного 

покарання, психологічного насильства 
●   

Педагогічні працівники та керівництво закладу освіти 

здійснюють заходи із запобігання порушення правил 

поведінки. 

●   

Відбувається постійне спостереження працівниками закладу 

за дотриманням правил поведінки учасниками освітнього 

процесу. 

●   

1.2.3. 

Керівник та 

заступники 

керівника (далі – 

керівництво) 

закладу освіти, 

педагогічні 

працівники 

протидіють 

булінгу, іншому 

насильству, 

дотримуються 

порядку 

1.2.3.1. 

З метою запобігання 

різним проявам 

насильства (у ЗО, за 

його межами та/або 

вдома) здійснюється 

аналіз причин 

відсутності учнів на 

заняттях та 

вживаються 

відповідні заходи. 

 

У закладі освіти регулярно аналізується стан відвідування 

учнями школи. 

 

 

●   

Педагогічні працівники проходять навчання із запобігання та 

протидії насильству і булінгу. 

 

●   

Керівництво закладу, вчителі реагують на звернення щодо 

випадків булінгу. 

 

●   

Відбувається щорічне оновлення заходів із запобігання 

булінгу та дискримінації. 

 

 

●   



27 

 

реагування на їх 

прояви. 

 

 

 

1.2.3.2. 

Психологічна 

служба закладу 

освіти (практичний 

психолог, 

соціальний педагог) 

здійснює системну 

роботу з виявлення, 

реагування та 

запобігання булінгу, 

іншому насильству 

(діагностування, 

індивідуальна 

робота, тренінгові 

заняття тощо). 

 

 

Психологічна служба школи виявляє, реагує та запобігає 

булінгу (цькуванню). 

 

●   

Психологічна служба ЗО здійснює заходи із запобігання, 

виявлення та реагування на випадки булінгу. 

 

●   

1.2.3.3. 

Частка учнів 

(зокрема із 

соціально вразливих 

груп), які в разі 

потреби отримують 

у закладі освіти 

підтримку 

У закладі освіти проводиться опитування учасників 

освітнього процесу щодо потреби в підтримці. 
  ● 
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1.2.3.4. 

Заклад освіти у 

випадку виявлення 

фактів булінгу та 

іншого насильства 

повідомляє органи 

та служби у справах 

дітей, 

правоохоронні 

органи. 

 

У випадку виявлення фактів булінгу ЗО повідомляє 

правоохоронним органам та Службі у справах дітей. 
●   

 

 

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

1.3.1. Загальний опис діяльності закладу освіти з формування інклюзивного середовища\ 

 
У ЗЗСО №45 організовано інклюзивне навчання здобувачів освіти. В 2021/2022 н. р. в обов’язковому порядку було відкрито 11 інклюзивних 

класів. На кожного з учнів з ООП було розроблено індивідуальну програму розвитку з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.  

В штаті працівників ЗО, що забезпечують роботу з дітьми з ООП є:  

1) вчитель-логопед - 2 ставки (з них 1 ставка вакантна);  

2) учитель-дефектолог - 1 ставка; 

3) практичний психолог – 0,5 ставки; 

4) соціальний педагог – 0,5 ставки; 

5) асистент вчителя – 11 ставок. 

Корекційно-розвиткові заняття з учнями проводяться в облаштованій інклюзивно-ресурсній кімнаті, в кабінеті вчителя-логопеда та вчителя-

дефектолога. 

До команди психолого-педагогічного супроводжу також залучені адміністрація ЗО, вчителі, батьки або законні представники учнів, фахівці 

Інклюзивно-ресурсного центру №7 Подільського району м. Києва. 16 вересня 2021 року було здійснено перше в 2021/2022 н. р. засідання команди-

психолого педагогічного супроводу. 

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року №957 «Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти» та набранням нею чинності з 01.01.2022, з метою виконання рекомендацій зазначених 

у листі МОН України від 09.12.2021 №1/21614-21 «Про визначення рівня підтримки у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України 

від 15 вересня 2021 року № 957, 11 січня 2022 року відбулася зустріч з фахівцями ІРЦ №7 Подільського району м. Києва, де було встановлено рівні 

надання підтримки кожному учню з особливими освітніми потребами в освітньому процесі. 

Відповідно до протоколу результатів спільного засідання, визначено, що в ЗО навчаються 14 учнів з ООП, яким необхідна підтримка та 2 учні 

без ООП, що потребують І рівень підтримки: 

І рівень підтримки – 2 учнів – педагогам рекомендований підбір матеріалів, форм роботи (асистент вчителя не передбачається); 
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ІІ рівень підтримки – 1 учень – адаптація змісту навчання (потрібен асистент вчителя); 

ІІІ рівень підтримки – 8 учнів – адаптація змісту навчання (потрібен асистент вчителя); 

ІV рівень підтримки – 4 учні – адаптація змісту навчання (потрібен асистент вчителя); 

V рівень підтримки – 1 учень – модифікація змісту навчання, зміна результатів навчання, можливе використання альтернативних методів 

(потрібен асистент вчителя). 

Педагогічні працівники проходять курсову перепідготовку з метою поглиблення знань з організації інклюзивної освіти в ЗО, що передбачено 

чинним законодавством - загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти років, яка 

оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин, з яких не менше 10 % загальної кількості годин 

обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми 

потребами. 

Узимку 2021 року керівник закладу освіти пройшов курс «Забезпечення якості інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми 

потребами» в обсязі 30 годин. Влітку 2022 року вчителі пройшли курс: «Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному освітньому 

середовищі». 

 

1.3.2. Відповідність стану організації інклюзивного простору в закладі освіти критеріям оцінювання (за вимогою 

1.3.) 

 

Критерій 

оцінювання 

(№ співпадає з 

нумерацією 

критеріїв в 

«Абетці для 

директора») 

Індикатор оцінювання Твердження 

Аналіз 

Так Ні 
Частково/ 

потребує покращення 

1.3.1. 

Приміщення та 

території закладу 

освіти 

облаштовуються з 

урахуванням 

принципів 

універсального 

дизайну та/або 

розумних 

пристосувань. 

1.3.1.1. 

У закладі освіти 

забезпечується 

архітектурна доступність 

території та будівлі. 

 

Забезпечено можливість безперешкодного руху 

територією закладу (прохід без порогів, сходів та 

достатньо широкий для можливості проїзду візком, з 

рівним неушкодженим покриттям). 

 ●  

Забезпечено безбар’єрний доступ до будівлі, приміщень 

закладу освіти: 

- пологий вхід/пандус/мобільні платформи;  

- дверний прохід, що забезпечує можливість проїзду 

візком; 

- можливість безперешкодного пересування між 

поверхами для людей з обмеженими можливостями; 

 ● Наявний тільки пандус 
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- контрастне, рельєфне маркування на стінах та 

підлозі; 

- візуалізація призначення приміщень; 

- вказівники; 

- рельєфне та контрастне маркування перед та на 

кінці сходової частини;  

відсутність захаращення коридорів, рекреацій, 

міжсходових клітин. 

1.3.1.2. 

У закладі освіти 

приміщення (туалети, 

їдальня, облаштування 

коридорів, навчальних 

кабінетів тощо) і 

територія (доріжки, 

ігрові та спортивні 

майданчики тощо) 

адаптовані до 

використання всіма 

учасниками освітнього 

процесу. 

Туалетні кімнати пристосовані для потреб учасників 

освітнього процесу: 

- широкий безпороговий прохід; 

- достатня площа туалетної кімнати; 

- наявність поручнів;  

- спеціальне санітарно-технічне обладнання; 

наявність кнопки виклику для надання допомоги 

 ●  

Можливість вільного та зручного переміщення в 

навчальному кабінеті та користування меблями. 
  ● 

Висота учнівських столів та стільців регулюється. ●   

Шафи, полиці, стелажі надійно закріплені. ●   

1.3.1.3. 

У закладі освіти наявні 

та використовуються 

ресурсна кімната, 

дидактичні засоби для 

осіб з ООП (у разі 

наявності учнів з ООП) 

У закладі освіти наявна та використовується ресурсна 

кімната. 
●   

Оснащення ресурсної кімнати відповідає освітнім, 

віковим запитам дітей з особливими освітніми потребами 

з урахуванням індивідуальних програм розвитку, 

індивідуальних програм для реабілітації дітей-інвалідів. 

●   

Кабінети вчителя-дефектолога, практичного психолога, 

навчальні кабінети оснащені дидактичними засобами для 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

●   
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1.3.2. 

У закладі освіти 

застосовуються 

методики та 

технології роботи з 

учнями з ООП (у 

разі потреби). 

1.3.2.1. 

Заклад освіти 

забезпечений асистентом 

вчителя, практичним 

психологом, вчителем-

дефектологом, іншими 

фахівцями для реалізації 

інклюзивного навчання. 

У закладі освіти є повноцінне кадрове забезпечення 

фахівцями, що надають психолого-педагогічні послуги 

дітьми з ООП. 

  

● 

Наявна вакансія 

вчителя-логопеда. 

1.3.2.2. 

У закладі освіти 

забезпечується 

корекційна 

спрямованість освітнього 

процесу для осіб з ООП. 

У закладі забезпечується корекційна спрямованість 

освітнього процесу для осіб з ООП. 
●   

1.3.2.3. 

Педагогічні працівники 

застосовують форми, 

методи, прийоми роботи 

з дітьми з ООП. 

У закладі освіти учні з ООП отримують підтримку від 

педагогів у процесі навчання. 
●   

1.3.2.4. 

У закладі освіти 

налагоджено співпрацю 

педагогічних працівників 

з питань навчання осіб з 

ООП (створення команди 

психолого-педагогічного 

супроводу, розроблення 

індивідуальної програми 

розвитку тощо). 

Налагоджена співпраця між педагогічними 

працівниками, батьками (або законними 

представниками) дитини з ООП та командою психолого-

педагогічного супроводу. 

●   

1.3.3. 

Заклад освіти 

взаємодіє з 

батьками осіб з 

ООП, фахівцями 

інклюзивно-

ресурсного центру, 

залучає їх до 

1.3.3.1. 

У закладі освіти 

індивідуальну програму 

розвитку розроблено за 

участі батьків та 

створено умови для 

залучення асистента 

дитини в освітній процес. 

На кожного учня з ООП розробляється індивідуальна 

програма розвитку з врахуванням його можливостей і 

потреб у співпраці з усіма учасниками психолого-

педагогічного супроводу. 

●   
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необхідної 

підтримки дітей 

під час здобуття 

освіти (у разі 

наявності осіб з 

ООП). 

1.3.3.2. 

Заклад освіти співпрацює 

з інклюзивно-ресурсним 

центром щодо 

психолого-педагогічного 

супроводу дітей з ООП. 

Заклад освіти співпрацює у команді з фахівцями ІРЦ. ●   

1.3.4. 

Заклад освіти 

Освітнє 

середовище 

мотивує учнів до 

оволодіння 

ключовими 

компетентностями 

та наскрізними 

вміннями, ведення 

здорового способу 

життя. 

1.3.4.1. 

У закладі освіти 

формуються навички 

здорового способу життя 

(харчування, гігієна, 

фізична активність тощо) 

та екологічно доцільної 

поведінки в учнів. 

Простір закладу містить елементи, осередки, що 

зацікавлюють здобувачів освіти до пізнавальної 

діяльності (візуалізація на стінах, підлозі, сходах, 

інсталяції) 

●   

Наявне у закладі освіти обладнання та засоби навчання 

використовується у навчально-пізнавальній діяльності 

здобувачів освіти. 

●   

1.3.4.2. 

Простір закладу освіти, 

обладнання, засоби 

навчання сприяють 

формуванню в учнів 

ключових 

компетентностей та 

умінь, спільних для всіх 

компетентностей. 

Наявне у закладі освіти обладнання загального і 

навчального призначення дозволяє забезпечити 

оволодіння учнями ключовими компетентностями. 

●   

1.3.5. 

У закладі освіти 

створено простір 

інформаційної 

взаємодії та 

соціально-

культурної 

комунікації 

учасників 

освітнього процесу 

1.3.5.1. 

Простір і ресурси 

бібліотеки/інформаційно-

ресурсного центру 

використовуються для 

формування 

інформаційно-

комунікаційної 

компетентності 

здобувачів освіти. 

Приміщення та облаштування бібліотеки 

використовуються для проведення навчальних занять, 

культурно-освітніх заходів.  ●  

Здобувачі освіти відвідують бібліотеку під час перерв та 

після уроків, працюють над індивідуальними та 

груповими завданнями. 

  ● 
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(бібліотека, 

інформаційно-

ресурсний центр 

тощо). 

1.3.5.2. 

Ресурси 

бібліотеки/інформаційно-

ресурсного центру 

використовуються для 

формування 

інформаційно-

комунікаційної 

компетентності 

здобувачів освіти. 

Ресурси бібліотеки сприяють формуванню 

інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів 

освіти. 

●   

 

      1.4. Завдання ЗЗСО №45 на 2022/2023 н. р. за напрямом самооцінювання - «Освітнє середовище» 

 
Згідно з аналізом інформації про діяльність закладу освіти у 2021/2022 н.р. (та в попередні навчальні періоди), виявивши сильні та слабкі 

сторони в організації освітнього процесу за даним напрямом, визначити в Річному плані пріоритетні завдання ЗЗСО №45 на 2022/2023 н.р.: 

 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 

Завдання щодо забезпечення ВСЗЯО: 
1. Проконтролювати функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО №45 протягом навчального року. 

2. Включити до комплексного самооцінювання ЗЗСО №45 у 2022/2023 н. р. розділ «Освітнє середовище». 

3. Визначити відповідальну особу, яка буде координувати результативне запровадження ВСЗЯО. 

4. Затвердити наказом керівника закладу освіти склад робочої групи, котра вивчатиме та оцінюватиме «Освітнє середовище» в ЗЗСО №45 

за трьома вимогами (правилами). 

5. Залучити до оцінювання освітнього напряму всіх учасників освітнього процесу. 

6. Учасникам робочої групи проводити збір інформації, використовуючи інструменти оцінювання: спостереження, анкетування 

(опитування), інтерв’ю, вивчення документації тощо. 

7. Визначити часові обмеження щодо термінів вивчення даного освітнього напряму. 

8. На педагогічній раді ЗЗСО №45 заслухати проміжні результати дослідницької діяльності команди. 

9. Спільно розробити шляхи вдосконалення освітньої діяльності ЗЗСО №45 з напряму «Освітнє середовище». 

10. Проаналізувати можливості (людські, технічні, матеріальні, фінансові тощо) щодо реалізації визначених завдань, враховуючи поточну 

ситуацію в країні та сучасні виклики в освітній галузі. 

11. Наприкінці навчального року підсумувати одержані результати оцінювання та включити їх виконання до Річного плану на наступний 

навчальний рік. 

12. Розробити план дій щодо реалізації визначених завдань із вказаними термінами виконання  

13. Внести корективи до Стратегії розвитку ЗЗСО №45 (за потреби). 
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Пріоритетні завдання ЗЗСО №45 на 2022/2023 н.р. 

Вимога Завдання Виконавці 
Термін 

виконання 

Відмітка про 

стан 

виконання 

1.1. Забезпечення 

здорових, безпечних і 

комфортних умов 

навчання і праці.  

1. Забезпечити в приміщеннях та на території 

безпечні та комфортні умови для навчання і 

праці. 

Адміністрація, вчителі, 

техпрацівники 

Протягом 

навчального 

року 

 

2. Обмежити доступ старших дітей до навчальних 

кабінетів, приміщень, туалетних кімнат учнів 

початкової школи. 

Адміністрація, вчителі 

Протягом 

навчального 

року 

 

3. Забезпечити у закладі освіти комфортний 

повітряно-тепловий режим, належне 

освітлення, облаштування та утримання 

санітарних вузлів, дотримання питного режиму 

та інших аспектів забезпечення безпеки та 

комфорту освітнього процесу. 

Адміністрація, 

техпрацівники 

Протягом 

навчального 

року 

 

4. Забезпечити обладнання усіх приміщень ЗО 

відповідно до вимог законодавства та освітньої 

програми. 

Адміністрація 

Інформування 

засновника 

(за потреби). 

Бюджетний 

запит. 

 

5. Здійснювати регулярний моніторинг за станом 

засобів навчання та обладнання. 

Адміністрація, вчителі, 

завгосп 

Інформування 

засновника 

(за потреби). 

Бюджетний 

запит. 

 

6. Забезпечити в закладі освіти дотримання усіма 

учасниками освітнього процесу вимог з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки та правил поведінки в 

умовах надзвичайних ситуацій. 

Адміністрація, вчителі, 

техпрацівники 

Протягом 

навчального 

року 

 

7. Забезпечити проходження навчання та 

інструктажів працівниками ЗО. 
Адміністрація Двічі на рік  

8. Забезпечити систематичне проведення бесід зі 

здобувачами освіти. 
Адміністрація, вчителі Весь час  
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9. Контролювати дотримання алгоритму дій 

працівниками та здобувачами освіти в разі 

нещасного випадку. 

Адміністрація 

Протягом 

навчального 

року 

 

10. Забезпечити харчування для учнів та 

працівників відповідно до діючого 

законодавства. 

Адміністрація 

Протягом 

навчального 

року 

 

11. Формувати культуру здорового харчування в 

учасників освітнього процесу. 
Адміністрація, вчителі 

Протягом 

навчального 

року 

 

12. Вивчати думку учасників освітнього процесу 

про рівень задоволеності умовами харчування. 
Робоча група 2-4 рази на рік  

13. Здійснювати моніторинг санітарно-гігієнічного 

стану приміщень їдальні та вивчити 

забезпеченість необхідним обладнанням. 

Адміністрація, робоча 

група 

Інформування 

засновника 

(за потреби). 

Бюджетний 

запит. 

 

14. Здійснювати моніторинг тижневого меню та 

якості приготованої їжі, наявності сертифікатів 

якості та строків використання продуктів. 

Адміністрація, 

бракеражна комісія 

Щодня. 

Раз на місяць 
 

15. Створити умови для безпечного використання 

мережі Інтернет. 
Адміністрація, вчителі Весь час  

16. Формувати в учнів навички безпечного 

користування мережею Інтернет. 
Адміністрація, вчителі  Весь час  

17. Розвивати уміння учнів знаходити необхідну 

інформацію в процесі викладання навчальних 

предметів (курсів). 

Адміністрація, вчителі Весь час  

18. Створити у ЗО комфортні місця для 

відпочинку дітей та працівників. 

Адміністрація, вчителі, 

техпрацівники 

Інформування 

засновника 

(за потреби). 

Бюджетний 

запит. 

 

19. Сприяти до швидкої та безболісної адаптації 

учнів 1-х, 5-х, 10-го класу та новоприбулих 

педагогічних працівників закладу освіти. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Вересень-

грудень 
 

1.2. Створення 

освітнього 

середовища, вільного 

1. Забезпечити провадження в ЗО антибулінгової 

політики, спрямованої на запобігання, 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Весь час  
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від будь-яких форм 

насильства та 

дискримінації. 

протидію та реагування проявам булінгу 

(цькування), дискримінації. 

2. Вивчити думку учнів і педагогічних 

працівників про безпеку та психологічну 

комфортність освітнього середовища. 

Робоча група 2 рази на рік  

3. Співпрацювати з представниками 

правоохоронних органів, іншими фахівцями з 

питань запобігання та протидії булінгу. 

Адміністрація, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Весь час  

4. Забезпечити дотримання порядку реагування 

керівництва, вчителів та дітей на прояви 

булінгу в освітньому процесі. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Весь час  

5. Здійснювати аналіз причин відсутності учнів 

на заняттях та вживати відповідних заходів. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Щодня  

6. Вивчити рівень отримання психолого-

соціальної підтримки учнів, які цього 

потребують. 

Адміністрація, робоча 

група, психолого-

педагогічна служба ЗО 

Протягом 

року 
 

7. Залучати представників учнівського 

самоврядування до політики запобігання 

проявам булінгу. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Протягом 

року 
 

8. Забезпечити рівний доступ до навчання усім 

дітям, незалежно від особливостей фізичного 

розвитку, етнічної та релігійної приналежності. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Весь час  

9. Контролювати дотримання прав дітей та 

здійснювати протидію будь-яким формам 

дискримінації за різними ознаками. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Весь час 
 

10. Проводити тематичні заходи, навчальні заняття 

та бесіди з учнями щодо запобігання булінгу та 

проявам дискримінації. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Протягом 

року 
 

11. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи 

для батьків учнів. 

Вчителі, психолого-

педагогічна служба ЗО 

Протягом 

року 
 

12. Забезпечити розробку та оприлюднення правил 

поведінки учасників освітнього процесу, 

спрямованих на формування позитивної 

поведінкової мотивації, без порушення 

етичних норм, прав і свобод людини. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Вересень-

жовтень 
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13. До вироблення правил поведінки залучити усіх 

учасників освітнього процесу. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Вересень-

жовтень 
 

14. Вивчити дотримання учасниками освітнього 

процесу правил поведінки. 
Робоча група 

Протягом 

року 
 

1.3.  Формування 

інклюзивного, 

розвивального та 

мотивуючого до 

навчання освітнього 

простору. 

1. Забезпечити максимально зручне для всіх 

учасників освітнього процесу середовище, яке 

відповідає основним принципам інклюзивної 

освіти, рівності та поваги до прав людини. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Інформування 

засновника 

(за потреби). 

Бюджетний 

запит. 

 

 

2. Забезпечити застосування освітніх технологій 

та методик, які максимально враховують 

особливості дітей з ООП та допомагають їм 

безболісно інтегруватись до дитячого 

колективу. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Весь час  

3. Здійснювати заходи, які сприяють 

облаштуванню та обладнанню навчальних 

приміщень з урахуванням принципів 

універсального дизайну або розумного 

пристосування. 

Адміністрація 

(клопотання засновнику), 

вчителі, психолого-

педагогічна служба ЗО 

Інформування 

засновника 

(за потреби). 

Бюджетний 

запит. 

 

4. Забезпечити наявність необхідних фахівців для 

роботи з дітьми з ООП. 
Адміністрація За потреби  

5. Контролювати, щоб одним із напрямів 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників була методика роботи з дітьми з 

ООП. 

Адміністрація 
Протягом 

року 
 

6. Забезпечити розробку індивідуальних програм 

розвитку для дітей з ООП. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО, фахівці ІРЦ, 

батьки 

Серпень-

вересень, 

при появі 

нового учня з 

ООП 

 

7. Контролювати забезпечення ЗО засобами 

корекції згідно з ІПР дитини. 

Адміністрація 

(клопотання засновнику), 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Протягом 

року 
 



38 

 

8. Забезпечити систему комунікації з батьками та 

фахівцями ІРЦ. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Весь час  

9. Забезпечити та контролювати участь батьків у 

засіданнях команди психолого-педагогічного 

супроводу. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Протягом 

року 
 

10. Забезпечувати освітнє середовище засобами 

мотивації учнів до оволодіння ними ключовими 

компетентностями та наскрізними уміннями, 

ведення здорового способу життя. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Протягом 

року 
 

11. Здійснювати формування навичок здорового 

способу життя та екологічно доцільної 

поведінки учнів. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Весь час  

12. Використовувати навчальне обладнання і 

засоби навчання під час освітнього процесу з 

метою сприяння оволодіння учнями ключовими 

компетентностями. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Весь час  

13. Забезпечити мотивуючий до навчання дизайн 

навчальних приміщень. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Протягом 

року 
 

14. Забезпечити мобільність і динамічність 

освітнього середовища. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Протягом 

року 
 

15. Забезпечити виконання шкільною бібліотекою 

інформаційної, навчальної та методичної 

функцій. 

Адміністрація, 

бібліотекар 

Протягом 

року 
 

16. Використовувати простір шкільної бібліотеки 

для проєктної роботи та інформаційно-

просвітницьких заходів. 

Адміністрація, 

бібліотекар 

Протягом 

року 
 

 

РОЗДІЛ ІІ.  

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 

Система оцінювання результатів навчання учнів повинна: 

 ґрунтуватися на особистісно орієнтованому та компетентнісному підходах; 

 враховувати особливості психофізіологічного розвитку дітей; 
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 мати у своїй основі чіткі та зрозумілі вимоги до навчальних результатів; 

 дозволяти гарантовано досягати і перевищити ці вимоги; 

 заохочувати учнів апробувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну оцінку; 

 розвивати в учнів впевненість у своїх здібностях і можливостях; 

 використовувати сомооцінювання і взаємооцінювання як важливий елемент навчальної діяльності. 

 

2.1. Наявність системи оцінювання результатів навчання учнів, яка забезпечує справедливе, неупереджене, об’єктивне 

до доброчесне оцінювання  

2.1.1. Загальний опис правил та процедур оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання результатів навчання учнів у ЗЗСО №45 включає принципи, види, форми, методи оцінювання, шкалу, критерії, правила і 

процедури, за якими здійснюється оцінювання, а також відповідний інструментарій. 

Використовуються наступні форми оцінювання: 

 усна (індивідуальне, групове та фронтальне опитування); 

 письмова (діагностичні, самостійні, лабораторні, контрольні роботи, тестування); 

 цифрова (тестування в електронному форматі); 

 графічна (робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами); 

 практична (дослідження, навчальні проєкти, роботи з біологічними об’єктами, виготовлення виробів тощо). 

Педагогічні працівники самостійно визначають форми оцінювання результатів навчання учнів з певного предмета, орієнтуючись на принцип 

педагогічної доцільності та враховуючи специфіку навчального предмета і індивідуальні особливості учнів. 

Методи оцінювання педагогічні працівники добирають самостійно. Це можуть бути спостереження, бесіда, тестування, аналіз письмових робіт 

тощо. 

У ЗЗСО №45 в. було визначено наступну шкалу оцінювання навчальних досягнень: 

 у 1-2 класах вербальне та формувальне оцінювання; 

 у 3-4 класах – рівневе оцінювання; 

 у 5 класах – у вересні формувальне, з жовтня по травень – за 12-бальною шкалою. 

 У 6-10 класах – за 12-бальною шкалою. 

Оцінювання здобувачів освіти 5-х класів НУШ, які в 2022 році розпочинають навчатись за новим Державним стандартом базової середньої 

освіти, відповідно до рекомендацій, затверджених наказом МОН України від 01 квітня 2022 р. № 298 «Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти», 

за рішенням педагогічної ради ЗО, буде відбуватись так: 

1) протягом вересня 2022 року триватиме адаптаційний період п’ятикласників, в ході якого не здійснюватиметься поточне та тематичне 

оцінювання; 

2) з 1 жовтня 2022 року рівень поточних і тематичних знань здобувачів освіти буде визначатись за 12-бальною школою. Семестрове та 

підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання також відбуватиметься за 12-бальною шкалою, а його результати позначатимуть 

цифрами від 1 до 12. 
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3) Тематичне оцінювання відбуватиметься на основі поточного оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) 

робіт, або без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального предмета.  

4) Семестрове оцінювання здійснюватиметься за результатами контролю груп загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень. 

Оцінка за семестр ставиться за результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів. 

5) Для визначення результатів з контролю груп учителі розроблятимуть та проводитимуть діагностичні роботи (або тестування). Оцінки 

за кожну групу виставлятимуться у 12-бальній системі, але для запису в журналах та в Свідоцтві досягнень будуть переведені в рівневу 

шкалу оцінювання:  

В (високий рівень) – 12,11,10; 

Д (достатній рівень) – 9, 8, 7; 

С (середній рівень) – 6, 5, 4; 

П (початковий рівень) – 3, 2, 1. 

Результати контролю груп для зручності записуються в окремих колонках (без дат) перед семестровою оцінкою. 

6) У класних журналах та у Свідоцтві досягнень заповнення графи «Характеристика результатів навчання» здійснюватиметься відповідно 

до переліку навчальних предметів, визначених затвердженою освітньою програмою ЗО для 5-х класів. Підсумкові (річні) оцінки у 

графах результатів навчання виставлятимуться за допомогою виставлення відповідних балів. 

7) Річне оцінювання здійснюватиметься на підставі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних 

робіт не проводяться. 

Критерії оцінювання з кожного навчального предмета містяться в навчальних програмах дисциплін і і конкретизуються в освітніх програмах 

закладу освіти. Оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП здійснюється відповідно до індивідуальної програми розвитку, що розробляється на 

основі висновку фахівців ІРЦ. Добір форм оцінювання навчальних досягнень учнів з ООПА здійснюється індивідуально з обов’язковим для учня з 

огляду на труднощі функціонування, життєдіяльності та здоров’я.  

При оцінюванні рівня сформованості предметних компетентностей учнів з ООП вилучають ті складові (знання, вміння, види діяльності та 

інше), опанування якими є утрудненим або неможливим для учня з огляду на труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. 

 

2.1.2. Відповідність процедур оцінювання здобувачів освіти ЗЗСО №45 критеріям оцінювання діяльності закладу (за 

вимогою 2.1.) 
Критерій 

оцінювання 

(№ співпадає з 

нумерацією 

критеріїв в 

«Абетці для 

директора») 

Індикатор 

оцінювання 
Твердження 

Аналіз 

Так Ні 
Частково/ 

потребує покращення 

2.1.1. 

Учні отримують 

від педагогічних 

2.1.1.1. 

У закладі 

оприлюднено 

У закладі освіти присутні компоненти, розроблені 

педагогічною радою або окремими педагогічними 

працівниками. 

●   
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працівників 

інформацію про 

критерії, правила 

та процедури 

оцінювання 

результатів 

навчання 

  

критерії, правила та 

процедури 

оцінювання 

результатів 

навчання 

В освітніх програмах ЗО наявні критерії, процедури, правила 

оцінювання. 
●   

У ЗО оприлюднена інформація про критерії оцінювання 

результатів навчання. 
●   

Батьки учнів та учні поінформовані про правила і процедури 

оцінювання з предмета чи курсу. 
●   

2.1.1.2. 

Частка учнів, які в 

закладі освіти 

отримують 

інформацію про 

критерії, правила і 

процедури 

оцінювання 

результатів 

навчання 

Учні ЗО систематично інформуються про критерії оцінювання 

результатів навчання при виконані обов’язкових видів роботи, 

різних організаційних формах навчальних занять. 

●   

У ЗО відбувається дослідження чи розуміють учні 

пропоновані критерії оцінювання та чи вважають результати 

навчання у закладі освіти справедливими. 

  
Необхідно провести 

опитування. 

2.1.2. 

Система 

оцінювання в 

закладі освіти 

сприяє реалізації 

компетентнісного 

підходу до 

навчання 

2.1.1.2. 

Частка педагогічних 

працівників, які 

застосовують 

систему 

оцінювання, 

спрямовану на 

реалізацію 

компетентнісного 

підходу 

Система оцінювання результатів навчання учнів спрямована 

на перевірку оволодіння учнями компетентностями та 

наскрізними уміннями. 

●   

Учителі знають, що таке компетентнісні завдання та 

розробляють їх самостійно. 
●   

Учителі застосовують компетентнісні завдання для 

оцінювання навчання учнів. 
  

Необхідно провести 

спостереження (за 

проведенням 

навчального заняття) 

 

2.1.3. 

Учні вважають 

оцінювання 

результатів 

навчання 

справедливим і 

об’єктивним 

2.1.3.1. 

Частка учнів, які 

вважають 

оцінювання 

результатів їхнього 

навчання у закладі 

освіти 

справедливим і 

об’єктивним 

У ЗО використовується формувальне оцінювання. ●   

У ЗО запроваджено самооцінювання та взаємооцінювання 

учнів. 
●   

Результати річного оцінювання учнів співпадають з 

результатами внутрішніх і зовнішніх моніторингів, 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

  
ЗНО було скасованим в 

2022 р. 

Учні вважають оцінювання їхнього навчання у закладі освіти 

справедливим і об’єктивним. 
  

Необхідно провести 

опитування. 
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2.2. Систематичне відстеження результатів навчання кожного учня та надання йому підтримки (за потреби) в 

освітньому процесі 

2.2.1. Відстеження результатів навчання учнів у ЗЗСО №45. 

У ЗЗСО №45 в грудні 2021 р. було здійснено адміністративний моніторинг контрольних робіт у 5-11 класах за І семестр, що проводились 

згідно з затвердженим графіком. 

Аналіз контрольних робіт з української мови показав, що в учнів сформовані орфографічні та пунктуаційні навики, вони вміють застосовувати 

вивчений матеріал. Учні 5-А класу показали такі результати: високий і достатній рівень навчальних досягнень – 9 учнів (60%),  середній рівень – 6 

учнів, початковий рівень – 0 учнів (учитель Ігнатюк Н.В.). Під час написання контрольних робіт учні допустили помилки на: 

- Правопис слів іншомовного походження. 

-       Ненаголошені е, и в корені слів. 

-       Правопис префіксів: роз, без. 

-       Написання прийменників з іменниками. 

-       Розділові знаки в складних реченнях. 

Учні 5-Б класу показали такі результати: високий рівень і достатній рівень навчальних досягнень – 11 учнів (61%), успішність становить 94%,  

початковий рівень – 1 учень (6%) (учитель Ігнатюк Н.В.). Під час написання контрольних робіт учні допустили помилки на: 

- Ненаголошені е, и в коренях слів. 

- Написання слів з апострофом. 

- Правопис слів іншомовного походження. 

- Написання слів – власні назви. 

-       Розділові знаки у складних реченнях. 

Учні 6-А класу показали такі результати: високий і достатній рівень – 46%. успішність становить 82 %. навчальні досягнення початкового рівня 

– 18% (4 учні) (учитель Мусік А.О.). Під час написання контрольних робіт були допущені помилки на: 

- При перенесенні слів. 

- Написання е, и в ненаголошених позиціях. 

- Написання складних слів (через дефіс, подвоєння приголосних). 

- Заміна українських літер російськими). 

Учні 7-А класу показали такі результати: високий і достатній рівень навчальних досягнень становить 79%. успішність становить 90%, 

початковий рівень – 10% (2 учні) (учитель Мусік А.О.). Учні 7-А  класу допустили помилки на:      

                  -   Написання е, и в ненаголошених позиціях.  

 Правопис префіксів: роз, без. 

 Пунктуаційні помилки при виділенні дієприкметникового звороту. 

 Заміна українських літер російськими. 
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Учні 7-Б класу показали такі результати: високий і достатній рівень навчальних досягнень становить 43%. успішність становить 95%, початковий 

рівень показав 1 учень - 5%  (учитель Ігнатюк Н.В.). Були допущені такі помилки на:     

- Подвоєння приголосних. - Правопис прислівників. -Правопис префіксів: роз, без. -Правопис суфіксів: зтв, ств, цтв. 

- Пунктуаційні помилки при виділенні дієприкметникового звороту 

Учні 8-А класу показали такі результати: високий і достатній рівень становить 53%. успішність – 100%.Початкового рівня навчальних досягнень 

немає (учитель Ігнатюк Н.В.). 

 Учнями були допущені помилки на: 

- Правопис прислівників. - Правопис префіксів: роз, без. - Розділові знаки при відокремлених означеннях, виражених 

дієприкметниковими зворотами. 

- Вживання розділових знаків в однорідних членах речення. 

Учні 8-Б класу показали такі результати: високий і достатній рівень становить 46%. успішність – 92%. Початковий рівень – 1 учень (8%) (учитель 

Ігнатюк Н.В.). Під час написання контрольних робіт допущені помилки на: 

- Правопис прикладки. - Правопис суфіксів. - Правопис прислівників. - Тире між підметом і присудком. 

- Розділові знаки при відокремлених означеннях, виражених дієприкметниковими зворотами. 

Учні 9-А класу показали такі результати: високий і достатній рівень становить 37%. успішність – 94%. Початковий рівень –6% (1 учень) (учитель 

Ігнатюк Н.В.). Учнями були допущені помилки на: 

                           -  Правопис прикладки. 

- Правопис складних прикметників. 

- Вживання розділових знаків у складнопідрядних реченнях. 

- Правопис складних сполучників. 

- Спрощення в групах приголосних. 

- Тире між підметом і присудком. 

Учні 9-Б класу показали такі результати: високий і достатній рівень становить 69%. успішність – 92%. Початковий рівень –8% (1 учень) (учитель 

Ігнатюк Н.В.). Під час написання контрольних робіт учнями були допущені помилки на: 

                           -  Тире між підметом і присудком. - Правопис прикладки. - Подвоєння приголосних. 

- Вживання розділових знаків у складнопідрядних реченнях. 

Учні 11-А класу показали такі результати: високий і достатній рівень становить 67%. успішність – 100%. Початкового рівня немає (учитель 

Ігнатюк Н.В.). Учнями були допущені помилки на: 

                           -  Коригування лексичних та граматичних помилок. - Правопис прислівників. 

- Розділові знаки при прямій мові. 

- Установлення відповідності між видом підрядної частини та фрагментом речення. 

- Помилки на позначення часу. - Установлення відповідності між членами речення та прикладами. 

- Розташування слів за алфавітним порядком. 

Аналіз контрольних робіт показав, що найкраще написали роботу учні 5-А, 7-А та 11-А класів.  Найгірше написали роботу учні 9-А класу. 

Результати адміністративних контрольних робіт за І семестр 2021-2022 н. р. з української мови 

 

Клас 
П.І.Б. 

учителя 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початкови

й рівень 

Успішніс

ть % 

Якісний 

показник% 
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К-ть 

учнів у 

класі 

К-ть учнів, 

що писали 

роботу 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

5а Ігнатюк Н. В. 

 

23 15 0 0 9 60 6 40 0 0 100 60 

5б Ігнатюк Н. В. 

 

23 18 1 6 10 56 6 33 1 6 94 61 

6а 

 

Мусік А. О. 30 22 2 9 8 36,5 8 36,

5 

4 18 82 45,5 

7а Мусік А. О. 

 

23 19 2 10,

5 

2 10,5 13 68,

5 

2 10,5 89,5 79 

7б 

 

Ігнатюк Н. В. 25 21 2 10 7 33 11 52 1 5 95 43 

8а Ігнатюк Н. В. 

 

21 17 0 0 9 53 8 47 0 0 100 53 

8б Ігнатюк Н. В. 

 

20 13 0 0 6 46 6 46 1 8 92 46 

9а Ігнатюк Н. В. 

 

18 16 1 6 5 31 9 57 1 6 94 37 

9б Ігнатюк Н. В. 

 

16 13 2 15 7 54 3 23 1 8 92 69 

11а 

 

Ігнатюк Н. В. 22 15 4 27 6 40 5 33 0 0 100 67 

 

Аналіз контрольних робіт з математики та алгебри показав, що більшість учнів засвоїли матеріал за І семестр, уміють користуватися набутими 

знаннями. виконувати математичні операції. орієнтуватися в математичних ситуаціях. Учні 5-А класу показали такі результати: високий та достатній 

рівень становить 11%. успішність – 78%. Початковий рівень -4 учні – 22% (учитель Аношина Н.І.) Були допущені помилки при: 

- При обчисленні (ділення і множення). 

- Використання формул площі та об’єму геометричних тіл. 

- Порядок дій при знаходженні значення числового виразу. 

- Розв’язування задач на складання рівняння. 

- Розв’язування задач на рух. 

Учні 5-Б класу показали такі результати: високий та достатній рівень становить 20%. успішність – 75%. Початковий рівень – 5 учнів (25%) 

(учитель Аношина Н.І.). Були допущені помилки на: 

- Знаходження невідомого компонента в рівняннях. 

- Використання формули знаходження об’єма куба. 

- Розв’язування задач на складання рівняння. 

- Знаходження швидкості зближення. 
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Учні 6-А класу показали такі результати: високий та достатній рівень становить 68%. успішність – 89%. початковий рівень – 11% (2 учні) 

(учитель Чечель Н. Г.). Учні допустили помилки при: 

- Помилки при обчисленні. 

- Помилки при розв’язуванні завдань на пряму й обернену пропорційність. 

У 7-А класі були показані такі результати: високий та достатній рівень становить 35%. успішність – 96%, початковий рівень – 4% (1 учень) 

(учитель Чечель Н. Г.). Були допущені помилки: 

- Порушення схеми виконання дій під час розкладання многочлена на множники. 

- Помилки при використанні формул скороченого множення. 

Учні 7-Б класу показали такі результати: високий та достатній рівень становить 14%. успішність – 62%. початковий рівень – 38% (8 учнів) 

(учитель Чечель Н. Г.). В контрольних роботах допущені типові помилки при: 

- Порушення схеми виконання дій під час розкладання многочлена на множники. 

- Помилки при використанні формул скороченого множення. 

Учні 8-А  класу показали такі результати: високий та достатній рівень становить 34%. успішність – 72%. початковий рівень – 28% (5 учнів) 

(учитель Аношина Н.І.). В контрольних роботах допущені типові помилки при: 

- Тотожні перетворення раціональних виразів. 

- Властивості степеня з цілим показником. 

- Спрощення виразів, які містять від’ємний показник. 

- Скорочення дробів. 

Учні 8-Б  класу показали такі результати: якісний показник – 50%. Успішність становить 92%. Початковий рівень – 8% (1 учень) (учитель Чечель 

Н. Г.). В контрольних роботах допущені типові помилки при: 

- Невірне вказування рівносильних рівнянь. 

- Помилки в підрахунках при визначенні кореня рівняння. 

- Визначення функції, графіком якої є гіпербола. 

У 9-А класі досягнуто таких результатів: достатній та високий рівень становить 19%. успішність – 75%. початковий рівень – 25 % (4 учні) 

(учитель Аношина Н.І.).. Учні допустили помилки при: 

- Розв’язування лінійної нерівності. 

- Обчислення вершини параболи. 

- Знаходження проміжків спадання і зростання квадратної функції. 

- Знаходження області визначення і області значення функції. 

- Помилки при обчисленнях. 

У 9-Б класі було показано такі результати: достатній та високий рівень – 50%. успішність – 58%. Початковий рівень – 42% (5 учнів) (учитель 

Аношина Н.І.). Були допущені помилки при: 

- Помилки при обчисленнях.  

- При розв’язанні системи нерівностей. 

- При застосуванні властивості квадратичної функції. 

- Знаходження області визначення і області значення функції. 

- Обчислення вершини параболи. 
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У 11-А класі було показано такі результати: достатній та високий рівень – 33%. успішність – 87%. Початковий рівень – 13% (2 учні) (учитель 

Аношина Н.І.). Були допущені помилки при: 

- Застосування властивостей степенів. 

- Знаходження ОДЗ логарифмічних виразів. 

- При розв’язуванні логарифмічних нерівностей, які зводяться до квадратних нерівностей. 

- При спрощенні логарифмічних виразів із застосуванням властивостей логарифмів. 

Аналіз контрольних робіт з математики та алгебри показав, що краще справилися із завданням учні таких класів: 6-А клас (учитель Чечель Н. 

Г.), 11-А клас (учитель Аношина Н. І.). Гірше написали контрольні роботи учні таких класів: 5-А, 5-Б, 8-А, 9-А та 9-Б класів (учитель Аношина Н. І.) 

та 7-Б клас (учитель Чечель Н. Г.). 

Були проведені контрольні роботи з геометрії . 

Учні 7-А класу показали такі результати: високий та достатній рівень – 37%. успішність – 81%. Початковий рівень – 19% (3 учні) (учитель 

Чечель Н. Г.). Були допущені помилки: 

- При використанні властивостей та ознак рівнобедреного трикутника. 

- При обчисленнях. 

Учні 7-Б класу показали такі результати: високий та достатній рівень – 60%. успішність – 85%. Початковий рівень – 15% (3 учні) (учитель Чечель 

Н. Г.). Були допущені помилки: 

- При використанні властивостей та ознак рівнобедреного трикутника. 

- При використанні ознак рівності трикутників. 

Результати контрольних робіт учнів 8-А класу: достатній та високий рівень – 34%. успішність - 67%, початковий рівень – 33% (5 учнів) (учитель 

Аношина Н. І.). Були допущені типові помилки: 

- При застосуванні властивості бісектриси трикутника. 

- При застосуванні властивості сторін трикутника, в який вписане коло. 

- При складанні пропорції до подібних трикутників. -При обчисленнях. 

Учні 8-Б класу показали такі результати: високий та достатній рівень – 38%. успішність – 85%. початковий рівень – 15% (2 учні) (учитель 

Чечель Н. Г.). Типові помилки: 

- При використанні ознак подібності трикутників. -  При обчисленнях. 

У 9-А класі були показані такі результати: достатній і високий рівень – 29%. успішність – 71%.  Початковий рівень -29% (5 учнів) (учитель 

Аношина Н. І.). Були допущені помилки: 

- При застосуванні формул довжини дуги кола та радіуса через довжину кола. - При застосуванні теореми косинусів. 

- При застосуванні формули Герона для знаходження площі трикутника. 

- При застосуванні властивості радіусів вписаних і описуваних кіл навколо правильних многокутників. 

Учні 9-Б класу показали такі результати: високий та достатній рівень – 29%. успішність – 79%. Початковий рівень – 21% (3 учні) (учитель 

Аношина Н. І.). Були допущені помилки: 

- При застосуванні формул довжини дуги кола та площ трикутників. 

- При застосуванні теореми косинусів. 

- При застосуванні властивості радіусів вписаних і описуваних кіл навколо правильних многокутників. 

- При обчисленнях. 
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Учні 11-А класу показали такі результати: високий та достатній рівень – 14%. успішність – 57%. Початковий рівень – 43% (6 учнів). Були 

допущені помилки: 

- знаходження ребра куба за його відомою діагоналлю. 

                               - При розв’язуванні прямокутних трикутників. 

                               - При побудові рисунків до стереометричних просторових фігур. 

                               - При обчисленнях.При застосуванні формул для обчислення площ поверхонь геометричних тіл. 

Аналіз контрольних робіт показав, що найкраще справилися з роботою учні 7-А та 7-Б класів (учитель Чечель Н. Г.). Гірше справилися з роботою 

учні 11-А класу (учитель Аношина  Н. І.). 

 

Результати адміністративних контрольних робіт за І семестр 2021-2022 н. р. з математики 

 

Клас 
П.І.Б. 

учителя 

К-ть учнів 

у класі 

К-ть учнів, 

що писали 

роботу 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень Успішність, 

% 

Якісний 

показник, % К-

ть 

% К-

ть 

% К-

ть 

% К-

ть 

% 

5а Аношина Н. І. 

 

23 18 0 0 2 11 12 67 4 22 78 11 

5б Аношина Н. І. 

 

23 20 0 0 4 20 11 55 5 25 75 20 

6а 

 

Чечель Н. Г. 30 19 4 21 9 47 4 21 2 11 89 68 

7а Чечель Н. Г. 

 

23 23 1 4 7 31 14 61 1 4 96 35 

7б 

 

Чечель Н. Г. 25 21 0 0 3 14 10 48 8 38 62 14 

8а 

 

Аношина Н. І. 21 18 3 17 3 17 7 39 5 28 72 34 

8б 

 

Чечель Н. Г. 20 12 3 25 3 25 5 42 1 8 92 50 

9а 

 

Аношина Н. І. 18 16 0 0 3 19 9 56 4 25 75 19 

9б 

 

Аношина Н. І. 16 12 2 17 4 33 1 8 5 42 58 50 

11а 

 

Аношина Н. І. 22 15 0 0 5 33 8 54 2 13 87 33 

 

Геометрія 

7а Чечель Н. Г. 23 16 1 6 5 31 7 44 3 19 81 37 
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7б 

 

Чечель Н. Г. 25 20 1 5 11 55 5 25 3 15 85 60 

8а Аношина Н. І. 

 

21 15 2 14 3 20 5 33 5 33 67 34 

8б Чечель Н. Г. 

 

20 13 2 15 3 23 6 47 2 15 85 38 

9а Аношина Н. І. 

 

18 17 0 0 5 29 7 42 5 29 71 29 

9б Аношина Н. І. 

 

16 14 0 0 4 29 7 50 3 21 79 29 

11а Аношина Н. І. 22 14 0 0 2 14 6 43 6 43 57 14 

У всіх  класах були проведені контрольні роботи з англійської мови з 4 видів мовленнєвої діяльності. Для аналізу були відібрані контрольні 

роботи з аудіювання учнів 5-11 класів. Аналіз контрольних робіт з аудіювання показав, що в учнів сформовані навички розуміння прослуханого. Учні 

справились з виконанням тестів та інших завдань за прослуханим матеріалом. 

Краще справилися із завданням учні: 

11-А класу : якісний показник - 76%, успішність становить 100% (учитель Пантелеймон-Шомко А.В.) 

7-Б класу : якісний показник -84%, успішність становить 100% (учитель Фільграф С. А.) 

 Гірше написали роботу учні: 

8-Б класу: якісний показник - 46%, успішність становить 73%, початковий рівень – 27%  

(4 учні) (учитель Пантелеймон-Шомко А.В.) 

6-А класу: якісний показник - 64%. успішність становить 71%, початковий рівень – 29% 

 (4 учні) (учитель Пантелеймон-Шомко А.В.) 

Типові помилки: 

- Синонімічна заміна ключових слів. 

- Неповне розуміння прослуханого основних та другорядних деталей. 

- Граматичні помилки у відповідях на питання з тем: «Артикль», «Ступені порівняння прикметників» та «Граматичні часи дієслів». 

- Помилки у завданнях «Доповнити речення», «Відповісти на питання за прослуханим», «Вибір правильної відповіді». 

 

Результати адміністративних контрольних робіт з англійської мови (аудіювання)  

у 2021-2022 н.р. (І семестр) 

 

Кл

ас 
П.І.Б. учителя 

К-

ть 

учні

в у 

кла

сі 

К-ть 

учнів, що 

писали 

роботу 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початков

ий рівень 

Успішність, % 

Якісний 

показник, 

% К-ть % К-ть % 
К-

ть 
% 

К-

ть 
% 
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5а Кутова Н.М. 

 

23 10 2 20 4 40 2 20 2 20 80 60 

5б Пантелеймон-

Шомко А.В. 

23 22 5 23 9 41 8 36 0 0 100 64 

6а 

 

Кутова Н.М. 

І гр 

15 20 1 5 12 60 3 15 4 20 80 65 

6а Пантелеймон-

Шомко А.В. 

ІІ гр 

15 14 3 21 6 43 1 7 4 29 71 64 

7а 

 

Пантелеймон-

Шомко А.В. 

 

23 20 3 15 7 35 10 50 0 0 100 50 

7б Фільграф С.А. 

 

25 18 5 28 10 56 3 16 0 0 100 84 

8а Фільграф С.А. 

 

21 19 7 37 8 42 3 16 1 5 95 79 

8б Пантелеймон-

Шомко А.В. 

20 15 1 6 6 40 4 27 4 27 73 46 

9а Фільграф С.А. 

 

18 16 6 38 3 19 4 24 3 19 81 57 

9б Фільграф С.А. 

 

16 11 2 18 7 64 0 0 2 18 82 82 

11

а 

Пантелеймон-

Шомко А.В. 

22 17 6 35 7 41 4 24 0 0 100 76 

 

Також були написані контрольні роботи з іспанської мови у 5-А, 5-Б та 7-А класах. Результати показані в таблиці (Додаток 4). 

Учні справилися з роботами з аудіювання, продемонстрували розуміння прослуханого тексту. 

Краще справилися із завданнями учні:  

7-А класу (учитель.Кірєєва Р.І.): якісний показник - 83%, успішність становить 100%. 

5-Б класу (учитель.Чернюк Г.П.): якісний показник - 83%, успішність становить 100%. 

Типові помилки: 

- У завданнях на вибір: правдива/неправдива інформація. 

- У завданнях на вибір правильної відповіді з трьох запропонованих. 

- Неповне або фрагментарне розуміння тексту. 

 

Результати семестрових робіт з іспанської мови (аудіювання) у 2021-2022 н.р. (І семестр) 
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Кла

с 

П.І.Б. 

учителя 

К-ть 

учнів 

у 

класі 

К-ть учнів, 

що писали 

роботу 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень Успішність, 

% 

Якісний 

показник, 

% 
К-

ть 
% 

К-

ть 
% К-ть % К-ть % 

5а Кірєєва Р. І. 

 

23 20 8 40 9 45 1 5 2 10 90 85 

5б Чернюк Г.П. 

 

23 18 8 44 7 39 3 17 0 0 100 83 

 7а Кірєєва Р. І. 

 

23 18 7 39 8 44 3 17 0 0 100 83 

 

У ІІ семестрі 2021/2022 н.р. моніторинг написання адміністративних контрольних робіт з навчальних предметів не здійснювався у зв’язку з 

неможливістю його проведення в дистанційному форматі в умовах воєнного стану.  

Наприкінці навчального року за результатами річного оцінювання було визначено рівні навчальних досягнень здобувачів освіти 5-9 та 11 

класів за предметами, визначеними в освітніх програмах ЗО.  

У 2022/2023 н. р. буде проводитись семестровий моніторинг якості знань здобувачів освіти. На засіданнях методичних об’єднань ЗО 

аналізуватимуться причини низької якості знань та мотивації дітей до навчання, а також визначатимуться шляхи підвищення рівня загального 

якісного рівня знань з усіх дисциплін. 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у 2022/2023 н. р. буде здійснюватися за допомогою електронної платформи «Єдина 

школа» (1-10 класи), а також будуть вестись паперові журнали у 5-10 класах. 

 

2.2.2. Відповідність системи оцінювання у закладі освіти критеріям оцінювання (за вимогою 2.2.) 

 
Критерій 

оцінювання 

(№ співпадає з 

нумерацією 

критеріїв в 

«Абетці для 

директора») 

Індикатор 

оцінювання 
Твердження 

Аналіз 

Так Ні 
Частково/ 

потребує покращення 

2.2.1. 

У закладі освіти 

здійснюється 

аналіз результатів 

навчання учнів 

2.2.1.1. 

У закладі освіти 

систематично 

проводяться 

відстеження 

У ЗО проводяться внутрішні моніторинги з метою вивчення 

стану якості знань здобувачів освіти. 
●   
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  результатів 

навчання здобувачів 

освіти 

Підсумкове оцінювання корелюється вчителями з 

результатами навчальних досягнень учнів, отриманими в 

внутрішніх, зовнішніх моніторингах та ДПА. 

  

● 

ДПА 2022 року 

скасоване. 

2.2.1.2. 

За результатами 

відстеження 

здійснюється аналіз 

результатів 

навчання учнів, 

ухвалюються 

рішення щодо їх 

коригування 

За результатами дослідження підготовлено аналітичні 

матеріали. 
●   

Прийнято рішення про вдосконалення освітньої діяльності за 

результатами внутрішніх моніторингів. 
●   

2.2.2. 

У закладі освіти 

впроваджується 

система 

формувального 

оцінювання 

2.2.2.1. 

Педагогічні 

працівники за 

допомогою 

оцінювання 

відстежують 

особистісний поступ 

учнів, формують у 

них позитивну 

самооцінку, 

відзначають 

досягнення, 

підтримують 

бажання навчатися, 

запобігають 

побоюванням 

помилитися. 

Частка вчителів що використовує формувальне оцінювання у 

своїй роботі. 
  

Потрібно провести 

спостереження  

(під час занять) 

Учителі застосовують різноманітні форми роботи для 

впровадження формувального оцінювання.  
●   

Учителі прослідковують прогрес навчальних досягнень учнів. ●   

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування в учнів відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання. 

2.3.1. Загальний опис формування в учнів відповідального ставлення за результати свого навчання 
 

У ЗЗСО №45 формується відповідальне ставлення здобувачів освіти за результати свого навчання, одна з ключових компетентностей – 

«навчання впродовж життя» - ґрунтується саме на відповідальності. 

Оскільки відповідальність є особистісною якістю, формується вона не тільки в школі. На формування відповідальності впливають такі 

чинники: 
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 особистий приклад батьків відповідального ставлення до праці, сімейних обов’язків; 

 проживання ситуацій, які доводять роль та значення відповідальності в повсякденному житті, навчанні, трудовій діяльності, 

взаємовідносинах з іншими людьми; 

 створення в сім’ї ситуацій, які сприяють прояву учнями відповідальності, стимулюють їх до цього надання довіри; 

 можливість здійснювати власний вибір та відчувати його наслідки. 

 

Для формування відповідальності учнів за результати свого навчання в ЗЗСО №45 впродовж навчально року систематично проводяться 

наступні заходи: 

 соціальним педагогом та практичним психологом здійснюється профорієнтаційна робота з учнями 6-11 класів; 

 викладання навчальних спецкурсів передбачає розвиток навичок самостійної та кооперативної роботи учнів; 

 організовується учнівське самоврядування; 

 учні залучаються до волонтерської діяльності; 

 акцентується велика увага на дотриманні академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу; 

 класоводи та класні керівники проводять виховні заходи, пов’язані з питаннями відповідальності, дотриманням внутрішньо шкільних 

правил поведінки та обов’язків; 

 забезпечується самооцінювання та взаємооцінювання учнів. 

 

2.3.2. Відповідність діяльності закладу освіти критеріям оцінювання (за вимогою 2.3.) 
 

Критерій 

оцінювання 

(№ співпадає з 

нумерацією 

критеріїв в 

«Абетці для 

директора») 

Індикатор 

оцінювання 
Твердження 

Аналіз 

Так Ні 
Частково/ 

потребує покращення 

2.3.1. 

Заклад освіти 

сприяє 

формуванню в 

учнів 

відповідального 

ставлення до 

результатів 

навчання 

  

2.3.1.1. 

Педагогічні 

працівники надають 

учням необхідну 

допомогу в 

навчальній 

діяльності 

Учні мають можливість вибору а різних видах діяльності. ●  . 

Вчителі використовують формувальне оцінювання. ●   

В школі працює учнівське самоврядування.   ● 

В ЗО проводиться системна профорієнтаційна робота. ●   

Питання відповідальності розглядається під час виховних 

заходів. 
●   
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Учителі в своїй роботі використовують чіткі та зрозумілі 

критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 
●   

2.3.1.2. 

Частка учнів які 

відповідально 

ставляться до 

процесу навчання, 

оволодіння 

освітньою 

програмою 

Частка учнів, які відповідально ставляться до процесу 

навчання. 

● 

 
 

Потребує вивчення 

(спостереження) 

2.3.2. 

Заклад освіти 

забезпечує 

самооцінювання та 

взаємооцінювання 

учнів 

2.2.2.1. 

Педагогічні 

працівники в 

системі оцінювання 

результатів 

навчання 

використовують 

прийоми 

самооцінювання та 

взаємооцінювання 

результатів 

навчання учнів 

Дане питання розглядається в структурі методичної роботи 

школи та у процесі співпраці вчителів. 
●   

У закладі освіти наявні чіткі критерії навчальних досягнень. ●   

Частка учителів, яка застосовує самооцінювання і 

взаємооцінювання учнів. 
  

Потребує вивчення 

(спостереження, 

опитування) 

 

2.4. Завдання ЗЗСО №45 на 2022/2023 н. р. за напрямом самооцінювання - «Система оцінювання» 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Завдання щодо забезпечення ВСЗЯО: 
1. Проконтролювати функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО №45 протягом навчального року. 

2. Включити до комплексного самооцінювання ЗЗСО №45 у 2022/2023 н. р. розділ «Система оцінювання». 

3. Визначити відповідальну особу, яка буде координувати результативне запровадження ВСЗЯО. 

4. Затвердити наказом керівника закладу освіти склад робочої групи, котра вивчатиме та оцінюватиме «Систему оцінювання» в ЗЗСО №45 за 

трьома вимогами (правилами). 

5. Залучити до оцінювання освітнього напряму всіх учасників освітнього процесу. 

6. Учасникам робочої групи проводити збір інформації, використовуючи інструменти оцінювання: спостереження, анкетування (опитування), 

інтерв’ю, вивчення документації тощо. 

7. Визначити часові обмеження щодо термінів вивчення даного освітнього напряму. 
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8. На педагогічній раді ЗЗСО №45 заслухати проміжні результати дослідницької діяльності команди. 

9. Спільно розробити шляхи вдосконалення освітньої діяльності ЗЗСО №45 з напряму «Система оцінювання». 

10. Проаналізувати можливості (людські, технічні, матеріальні, фінансові тощо) щодо реалізації визначених завдань, враховуючи поточну 

ситуацію в країні та сучасні виклики в освітній галузі. 

11. Наприкінці навчального року підсумувати одержані результати оцінювання та включити їх виконання до Річного плану на наступний 

навчальний рік. 

12. Розробити план дій щодо реалізації визначених завдань із вказаними термінами виконання  

13. Внести корективи до Стратегії розвитку ЗЗСО №45 (за потреби). 

 

Пріоритетні завдання ЗЗСО №45 на 2022/2023 н.р. 

Вимога Завдання Виконавці 
Термін 

виконання 

Відмітка про 

стан 

виконання 

2.1. Наявність системи 

оцінювання результатів 

навчання учнів, яка 

забезпечує справедливе, 

неупереджене, 

об’єктивне та 

доброчесне оцінювання 

1. Забезпечити функціонування у ЗО системи 

оцінювання, що включає принципи, форми, методи, 

критерії, процедури та правила оцінювання. 

Адміністрація, вчителі 

Протягом 

навчального 

року 

 

2. Взяти під контроль розробку та адаптацію 

учителями критеріїв оцінювання для різних видів 

діяльності. 

Адміністрація 

Протягом 

навчального 

року 

 

3. Оприлюднити критерії оцінювання здобувачів 

освіти на сайті школи. 

Адміністрація, 

практичний психолог, 

робоча група 

Вересень-

жовтень 
 

4. Взяти під контроль використання учителями 

компетентні них завдань для проведення оцінювання. 

Адміністрація, робоча 

група 

Протягом 

навчального 

року 

 

5. Взяти під контроль застосування вчителями ЗО 

формувального оцінювання, що передбачає 

відстеження індивідуального поступу учнів, практику 

само- та взаємооцінювання. 

Адміністрація, робоча 

група 

Протягом 

навчального 

року 

 

6. Вивчити думку учнів і батьків щодо справедливості 

та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень. 
Робоча група 2 рази на рік 

 

2.2. Систематичне 

відстеження результатів 

навчання кожного учня 

та надання йому (за 

потреби) підтримки в 

освітньому процесі 

1. Провести внутрішній семестровий моніторинг 

навчальних досягнень учнів та провести кореляцію 

оцінок. 

Адміністрація, робоча 

група 
2 рази на рік  

2. Регулярно з’ясовувати актуальну інформацію про 

результати навчання кожного учня й відстежувати їх 

прогрес. 

Вчителі, робоча група Постійно  
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3. Під час засідань методичних об’єднань ЗО 

здійснювати аналіз результатів навчання учнів, 

визначати чинники впливу на отриманий результат, 

ухвалювати рішення щодо їх коригування. Визначати 

ефективність використовуваних заходів. 

Адміністрація, вчителі, 

робоча група  

Протягом 

навчального 

року 

 

2.3. Спрямованість 

системи оцінювання на 

форсування в учнів 

відповідальності за 

результати свого 

навчання, здатності до 

самооцінювання 

1. Сприяти формуванню відповідального ставлення 

здобувачів за результати їхнього навчання. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Постійно 
 

 

2. Здійснювати профорієнтаційну роботу. 

ЗДВР, психолого-

педагогічна служба ЗО, 

класні керівники 

Протягом 

навчального 

року 

 

3. Здійснювати підтримку учням та допомагати їх в 

навчальній діяльності у різних формах (консультації, 

індивідуальні завдання, допомога до участі в 

учнівських олімпіадах, науково-дослідницькій 

діяльності тощо) 

Адміністрація, вчителі Постійно  

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІI.  

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів 

до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей учнів.  

 

3.1.1. Педагогічна діяльність закладу освіти. Організація методичної роботи. 
 

Відповідно до наказу від 30 червня 2022 року № 60 «Про підсумки методичної роботи в закладі в 2021-2022 навчальному році», методична 

робота у ЗО здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа» 

та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2021-2022 навчальному році, на досягненнях науки, системою 

аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загального культурного рівня педагогічних 

працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього процесу. 

У 2021-2022 навчальному році освітня діяльність педагогічного колективу школи здійснювалася відповідно до обраної навчальної стратегії, 

спрямованої на особистісно зорієнтоване навчання й виховання та формування в учнів здорового способу життя, з метою подальшого вдосконалення 

роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної 
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діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, 

формування в них цілісної системи соціальних, загальних та предметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей 

учнів, на реалізацію нових Державних стандартів загальної середньої освіти та початкової загальної освіти. 

Педагогічний колектив ЗО продовжував роботу над реалізацією науково-методичної проблеми школи: «Професійна компетентність 

педагога як одна з умов успішного формування ключових компетенцій учнів». Цілеспрямована робота педагогічного колективу над науково-

методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспективного педагогічного досвіду. Протягом навчального року 

тривав активний пошук нових форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого-педагогічному та науково-

теоретичному аспектах. 

Організаційно-методичну роботу з педагогічними працівниками в 2021-2022 навчальному році здійснювали в ЗО за такими напрямами: 

 підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання; 

 науково-методичне забезпечення організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, оновлених програм; 

 підвищення рівня професійної компетентності педагогів; 

 реалізації програм розвитку освіти; 

 оптимізація виховного простору навчального закладу, формування ціннісних орієнтирів; 

 організація навчання в закладі дітей з особливими потребами; 

У ЗО визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів: педагогічна рада, яка 

визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи; 

шкільні методичні об’єднання. 

В закладі створено 5 методичних об’єднань учителів: початкових класів (керівник Кушнерьова А.С.), іноземної мови (керівник Кірєєва Р.І.), 

фізичної культури, трудового навчання та Захисту України (керівник Терехова А.А.), суспільно-гуманітарного циклу (керівник Ігнатюк Н.В.), 

природничо-математичного циклу (керівник Оріхович В.М.). 

Роботу  методичних об’єднань було спрямовано на виявлення творчого потенціалу, підвищення методичної грамотності, фахової майстерності 

кожного вчителя. Аналіз роботи засвідчує, що мету, поставлену на початку навчального року, в процесі діяльності методичних об’єднань було 

досягнуто, враховуючи, що робота освітян проводилась в основному дистанційно і в умовах воєнного стану. 

Систематично проводиться внутрішньошкільна методична робота з питань: 

1) самоосвіта педагогічних працівників; 

2) атестація і творчі звіти педагогів; 

3) курсова перепідготовка; 

4) індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків; 

5) участь у роботі методичних нарад. 

 

У ЗО кожний вчитель має основний робочий документ – календарно-тематичний план (КТП), котрий розробляється самостійно або спільно 

в структурі відповідного методичного об’єднання. У процесі розроблення КТП враховано: 

 Державні стандарти загальної середньої освіти; 

 освітні програми ЗО; 

 модельні навчальні програми; 

 навчальні програми предметів (інтегрованих курсів). 
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Учителі самі визначають необхідний обсяг навчальних годин на вивчення тем, а також може змінюватись послідовність їх вивчення. 

Визначаються обов’язкові види робіт. КТП розробляється на весь рік . У ЗО видається наказ про підготовку КТП. Далі КТП розглядаються і 

погоджуються на засіданнях методичних об’єднань ЗО та заступником директора з навчально-виховної роботи Чернюк Г.П. 

Протягом навчального року (під час карантину та під час воєнного стану) педпрацівники допомагали учням зассвоювати навчальний матеріал 

за рахунок використання технологій дистанційного навчання. Інструментами, які реалізували взаємодію між учасниками освітнього процесу стали 

платформи Google Classroom, На Урок, Moodle, LearningApps, відеоінструменти Zoom, Skype, месенджери Viber, Telegram, електронна пошта. 

Робота з обдарованою молоддю, творчі конкурси, проєкти: 

1. Шкільний музейний проєкт – «Вустами дітей говорять ляльки». 

2. Здобуття дипломів І-ІІІ ступенів учнями 2-А класу у Всеукраїнському онлайн конкурсі: «Школа рятівника: перша допомога» (класовод Бодян 

Т.І.). 

3. Участь 2-А класу у Всеукраїнському конкурсі «Україна починається з тебе»: 3 дипломи І ступеня (Хомишин А., Довгаль Д., Марченко Г.), 

диплом ІІІ ступеня (Царук Д.) (класовод Бодян Т.І.). 

4. Участь та перемоги 2-А класу в зимових олімпіадах на сайті «Всеосвіта» - 19 свідоцтв (класовод Бодян Т.І.).  

5. Диплом переможниці ІІІ ступеня з математики у Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта Весна – 2022» 3-Б клас Бойко К., сертифікати учасників 

3-Б класу -  Бабич Т., Кириченко А., Майстер Н., Семенюк А., Клочко В. (класовод Ільніцька Л.В.). 

6. Дипломи переможця І ступеня (Кириченко А., Семенюк А., Бабич Т.) та дипломи переможця ІІ ступеня (Бойко К., Клочко В.) у 

Всеукраїнському конкурсі «Будьмо гідними» на порталі Всеосвіта - 3-Б клас (класовод Ільніцька Л.В.). 

7. Дипломи переможців І ступеня у Всеукраїнському конкурсі «Я – громадянин. Я маю право!» (Кириченко А., Бойко К., Семенюк А., Клочко 

В.), диплом переможця ІІ ступеня (Бабич Т.) та сертифікат учасника (Майстер Н.) 3-Б класу (класовод Ільніцька Л.В.). 

8. Цікаві STEM-проєкти з фізики: позаурочна робота учнів 8-А класу (Сергійчук В.В.). 

9. Робота «Екошколи-45» впродовж 2021/2022 н.р. (висаджування та догляд за квітами на пришкільній клумбі). 

10. Нагороди 3-Б класу за участь в XII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» з інформатики (Зима – 2022): диплом І ступеня (Ярмоленко 

С.), диплом ІІІ ступеня (Чайка Ю.), 5 сертифікатів учасників (учитель Сергійчук В.В.) 

11. Нагороди 2-Б класу за участь в XII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» (Зима – 2022) з інформатики: диплом І ступеня (Яніцька С.) 

диплом ІІ ступеня (Цвіткова К.), 8 сертифікатів учасників (учитель Сергійчук В.В.) 

12. Участь команди школи (5-9 класи) в екологічному конкурсі «Кліматичні краплі» (Сергійчук В.В.) 

13. Участь учнів факультативу «Астрономія» в нічних астрономічних спостереженнях смт. Лісники (Kyiv Comet Station 585).  Наукові публікації 

в каталогах Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу (керівник факультативу Сергійчук В.В.): 

● 6 грудня 2021 вийшов науковий циркуляр MPC астрометричні спостереження комет 2019 L3 та 2017 K2 (вимірювачі – Настюк К., 

Решетченко); 

● 22 січня 2022 вийшов каталог MPC з результатами спостережень і астрометричних вимірювань комети K2/2017 (вимірювачі – Настюк К., 

Решетченко); 
● 4 лютого 2022 вийшов циркулярів MPC з результатами спостережень і астрометричних вимірювань короткоперіодичних комет (4P, 29P, 67P). 

Цитата з публікації стор. М.Р.С. 138401 (вимірювачі даних учениці 9-х класів - Настюк К. та Решетченко Д.); 

● 28 березня 2022 вийшов pdf-каталог циркулярів MPC з публікацією спостережень короткоперіодичних комет (4P, 29P, 67P). Цитата з 

публікації стор. М.Р.С. 138401 (вимірювачі даних учениці 9-х класів - Настюк К. та Решетченко Д.) 
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14. Участь учнів школи в Європейському Тижні Коду (за 2021 рік). Одержано сертифікат за найбільшу кількість проведених STEM-активностей 

серед шкіл Києва (20 заходів). 

15. Участь учнів школи у мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (вчителі української мови та 

літератури). 

Національно-патріотичне виховання та виховна робота: 

1. Участь здобувачів освіти у ІІ Міжнародному уроці доброти (19 уроків у 19 класах). 

2. Участь у освітньому фестивалі «Хакатон-2021». 

3. Благодійна акція серед учасників освітнього процесу зі збору пластикових кришечок. 

4. Участь у Всеукраїнській благодійній акції «Монетки дітям». 

5. Участь в міжнародному благодійному русі «Щедрий вівторок». Благодійна акція серед учасників освітнього процесу зі збору медикаментів, 

речей і харчів до притулку для тварин «Сіріус». 

6. Благодійна акція серед учасників освітнього процесу зі збору речей (творчих наборів, ігор, канцтоварів) для онкохворих дітей у НДСЛ 

«Охматдит». 

7. Щотижнева робота гуртка декоративно-ужиткового мистецтва. Майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок для учнів школи від 

Москаленко В.П. 

8. Робота гуртків з волейболу, футболу, шашок і шахів 

9. Заходи до Дня знань, Міжнародного дня грамотності, Міжнародного дня миру, Дня працівників освіти, Дня захисника та захисниці, Дня 

козацтва, Дня української писемності та мови, Всесвітнього дня доброти, Міжнародного дня толерантності, Дня гідності та свободи, Дня 

пам’яті жертв Голодомору, Всесвітнього Дня боротьби зі снідом, Дня збройних сил України, Дня рукавиці, Дня хустки, Дня місцевого 

самоврядування, Дня святого Миколая, Нового року та різдвяних свят, Міжнародного дня «Дякую»,  Дня пам’яті героїв Крут, Дня Соборності 

України, Дня безпечного Інтернету, Дня спонтанного прояву доброти, Дня Єднання, Дня пам’яті героїв Небесної сотні, Міжнародного дня 

рідної мови, Великодня, Дня пам’яті жертв Чорнобиля, до Дня вишиванки, Дня матері, Дня міста Києва, до Останнього дзвоника (флешмоб, 

вальс, привітання) тощо. 

10. Перемога учня 3-Б класу Шульгіна Андрія у Шаховому турнірі «Разом до Перемоги» (І місце, м. Вінниця). 

11. Військово-патріотичний конкурс «Сокіл» (Джура) – молодша команда школи «Kidboy» здобула ІІІ місце у загальному заліку м. Києва 

(керівник команди Кушнерьова А.С.) 

12. Для 11 класу було проведено профорієнтаційний курс практичним психологом Панченко М.В. 

13. Проведення курсу у 6 класі «Бесіди про кар’єру» - Панченко М.В. 

14. Проєкт «Перерва без ґаджетів». Гра 9 класу в «Імоджинаріум» - Панченко М.В. 

15. Восени учні 1-А, 2-А, 3-Б класів відвідали бібліотеку №11 Подільського району у рамках Національного тижня читання. 

16. Проведено конкурси: «Дари осені», фотоконкурс «Мрійлива осінь», «Новорічна ялинка».  

17. Участь у районному конкурсі “Козак-квест”. 
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3.1.2. Відповідність системи оцінювання педагогічної діяльності працівників ЗЗСО №45 критеріям оцінювання 

діяльності закладу (за вимогою 3.1) 

 
Критерій 

оцінювання 

(№ співпадає з 

нумерацією 

критеріїв в 

«Абетці для 

директора») 

Індикатор 

оцінювання 
Твердження 

Аналіз 

Так Ні 
Частково/ 

потребує покращення 

3.1.1. 

Педагогічні 

працівники 

планують свою 

діяльність, 

аналізують її 

результативність 

 

3.1.1.1. 

Частка педагогічних 

працівників, які 

використовують 

КТП, що відповідає 

освітній програмі 

ЗО, та корегують у 

разі потреби  

Чи наявні в учителів КТП? 
● 

 
  

Чи забезпечує КТП досягнення очікуваних результатів 

навчання, що передбачені Державними стандартами? 

 

● 

 
  

Чи відповідає КТП очікуваним результатам навчально-

пізнавальної діяльності учнів згідно з навчальними 

програмами предметів (курсів)? 

●   

3.1.2. 

Педагогічні 

працівники 

застосовують 

освітні технології, 

спрямовані на 

формування в 

учнів ключових 

компетентностей і 

умінь, спільних 

для всіх 

компетентностей. 

 

3.1.2.1. 

Частка педагогічних 

працівників, які 

використовують 

освітні технології, 

спрямовані на 

оволодіння учнями 

ключовими 

компетентностями 

та уміннями, 

спільними для всіх 

компетентностей 

Чи простежують вчителі під час проведення навчальних 

занять зв’язко навчального контенту з життям, чи 

розглядають практичні проблемні ситуації, простежують 

наскрізні змістові лінії? 

 

  

Потребує вивчення 

(спостереження, 

опитування) 

Чи простежується розвиток критичного мислення учнів, 

вміння розробити висновок, самостійно ухвалювати рішення 

під час проведення навчальних занять? 

  

Потребує вивчення 

(спостереження, 

опитування) 
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3.1.3. 

Педагогічні 

працівники беруть 

участь у 

формуванні та 

реалізації 

індивідуальних 

освітніх траєкторій 

для учнів (за 

потреби) 

 

3.1.3.1. 

Педагогічні 

працівники беруть 

участь у 

розробленні 

індивідуальних 

освітніх траєкторій 

(складають 

завдання, 

перевіряють роботи, 

надають 

консультації, 

проводять 

оцінювання 

навчальних 

досягнень тощо) та 

відстежують їх 

результативність. 

Чи використовується в ЗО розроблення індивідуальних 

освітніх траєкторій, індивідуальних програм розвитку для 

дітей, які цього потребують? 

  ● 

Чи наявна співпраця при розробленні індивідуальної освітньої 

траєкторії та індивідуальної програми розвитку між 

учителями, учнем/ученицею, практичним психологом і 

батьками? 

  ● 

Чи використовувались для реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії інші організаційні форми освітнього процесу, крім 

класно-урочної? 

  ● 

3.1.4. 

Педагогічні 

працівники 

створюють иа/або 

використовують 

освітні ресурси 

(електронні 

презентації, 

відеоматеріали, 

методичні 

розробки, 

вебсайти, блоги 

тощо) 

 

3.1.4.1. 

Частка педагогічних 

працівників, які 

створюють та 

використовують 

власні освітні 

ресурси, 

розробляють 

дидактичні 

матеріали, мають 

публікації 

професійної 

тематики та 

оприлюднені 

методичні розробки. 

Чи розробляють вчителі публікації, методичні розробки, 

матеріали до навчальних занять? 
●   

Чи використовують розроблені освітні ресурси у процесі 

проведення навчальних занять, зокрема із застосуванням 

технологій дистанційного та змішаного навчання? 

●   

Чи формує вчитель власне педагогічне портфоліо? ●   

Чи відбувається обмін досвідом між вчителями у ЗО? ●   
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3.1.5. 

Педагогічні 

працівники 

сприяють 

формуванню 

суспільних 

цінностей в учнів у 

процесі їхнього 

навчання, 

виховання та 

розвитку 

3.1.5.1. 

Учителі, які 

викоистовують 

зміст навчального 

предмета (курсу), 

інтегрованих 

змістових ліній для 

формування 

суспільних 

цінностей. 

Чи простежується наскрізний процес виховання під час 

проведення навчальних занять? 
●   

Чи поєднують вчителі виховний процес із формуванням 

ключових компетентностей та наскрізних умінь учнів? 
●   

3.1.6. 

Педагогічні 

працівники 

використовують 

ІКТ в освітньому 

процесі 

 

3.1.6.1. 

Частка педагогічних 

працівників, які 

застосовують ІКТ в 

освітньому процесі, 

зокрема для 

організації 

дистанційного 

навчання. 

Чи володіють педагогічні працівники навичками 

використання комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі? 

●   

Чи використовують вчителі ІКТ у викладацькій діяльності? ●   

Чи вдосконалюють вчителі свої навички з використанням 

ІКТ? 
●   

 

 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників. 

 

3.2.1. Професійне зростання та підвищення кваліфікації вчителів. 
 

Значна увага в ЗО приділяється самоосвіті вчителів як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального 

року працює над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Покликання на електронні освітні ресурси учителів закладу розміщуються 

в соціальних мережах, на сайті ЗО та у спільному середовищі на Google-диску.  

Підвищення кваліфікації педагогами закладу відбувається на освітніх онлайн платформах:  

● ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка,  

● На Урок,  

● Всеосвіта,  

● EdEra,  

● Prometheus,  
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● Уміти вчити 

● НППУ 

● Центр професійного розвитку педагогічних працівників м. Києва. 

Помітно виріс рівень педагогічної майстерності вчителів, робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, 

підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів. 

Це підтверджено результатами атестації. У 2021/2022 навчальному році атестація проходила у відповідності з затвердженим Типовим положенням 

про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників» і наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників») і здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної 

майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом тестування, відвідування уроків, позакласних заходів, аналізу контрольних робіт. 

В межах атестації, вчителями школи протягом року було проведено 34 відкриті уроки та 17 виховних заходів з різних предметів. 

 

Продовжують здобувати вищу освіту у педагогічних ВНЗ м. Києва: Петрович Ю.В., Дацуник Д.О., Тиханська К.Є, Сергійчук В.В., Мусік А.О., 

Івченко М.В., Клюшніченко Л.А. 

Атестовано наступних педагогічних працівників у 2022 році: 

● "спеціаліст другої категорії" – 3 – Семенюк К., Попінова Т.С., Жураківський Д.А. 

● "спеціаліст першої категорії" – 2 – Бодян Т.І., Войтенко Ю.А. 

● "спеціаліст вищої категорії" – 1 – Ільніцька Л.В. 

Підтверджено відповідність займаній посаді та педагогічні звання: 

● "спеціаліст вищої категорії" – 8 - Чернюк Г.П., Погребняк C.В., Кушнерьова А.С., Ігнатюк Н.В., Пеньківська В.П., Чечель Н.Г., Москаленко 

В.П., Аношина Н.І. 

● звання "старший учитель" – 5 – Ігнатюк Н.В., Пеньківська В.П., Чечель Н.Г., Москаленко В.П., Аношина Н.І. 

● звання "учитель-методист" – 3 – Чернюк Г.П., Погребняк C.В., Кушнерьова А.С. 

Вихователі ГПД: 

● присвоєно "спеціаліст другої категорії" – 1 – Ільніцька Л.В. 

● підтверджено "спеціаліст вищої категорії" – 2 – Пеньківська В.М., Кушнерьова А.С. 

Протягом навчального року всі педагоги пройшли курсову перепідготовку. Сертифікати про проходження курсової перепідготовки 

зберігаються на електронному диску школи, а паперові варіанти сертифікатів – в шкільній папці «Сертифікати». 

Фахова майстерність: 

1. Відбулось планове підвищення кваліфікації вчителями ЗО з метою викладання предметів з 9 освітніх галузей на адаптаційному циклі (5-6 

класи) НУШ за новим Державним стандартом базової середньої освіти. 

2. Успішна сертифікація вчителів початкових класів у грудні 2021 року – Кушнерьова А.С., Бодян Т.І. 

3. Участь у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів 

(IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української 

преси – Пошелюжний О.В. 

4. Перемога у конкурсі фахової майстерності – одержано диплом лауреата VII Всеукраїнського Інтернет-конкурсу «Учитель року – 2022» за 

версією науково-популярного природничого журналу «Колосок» - в номінації «Природничі науки» - Сергійчук В.В. 
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5. Проведення вебінару для вчителів фізики: «Як зрозуміти фізику через місточок соціально-психологічних прив’язок» у рамках ХІІ 

Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса 

Олексійовича «Професійна орієнтація: стан і перспективи розвитку» - Голота О.В. 

6. Участь у науково-практичному семінарі «Впровадження профорієнтаційних стратегій в сучасній освітній процес: сутність і перспективи» - 

Голота О.В. 

7. Публікації авторських методичних розробок на порталі Всеосвіта (підтверджено свідоцтвами) – Мусік А.О., Пошелюжний О.В., Войтенко 

Ю.А., Ігнатюк Н.В., Сергійчук В.В.  

 

3.2.2. Відповідність системи оцінювання педагогічної діяльності працівників ЗЗСО №45 критеріям оцінювання 

діяльності закладу (за вимогою 3.2) 
 

Критерій 

оцінювання 

(№ співпадає з 

нумерацією 

критеріїв в 

«Абетці для 

директора») 

Індикатор 

оцінювання 
Твердження 

Аналіз 

Так Ні 
Частково/ 

потребує покращення 

3.2.1. 

Педагогічні 

працівники 

забезпечують 

власний 

професійний 

розвиток і 

підвищення 

кваліфікації, 

зокрема щодо 

методик роботи з 

дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами 

3.2.1.1. 

Частка педагогічних 

працівників, які 

обирають різні види, 

форми і напрями 

підвищення рівня своєї 

педагогічної 

майстерності  

Чи використовує вчитель різні форми підвищення 

кваліфікації? 

● 

 
  

Чи відповідають напрями підвищення кваліфікації освітній 

програмі закладу освіти? 

● 

 
  

Чи простежується в закладі освіти зростання якісно-

професійного рівня педагогічних працівників? 
●   
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3.2.2. 

Педагогічні 

працівники 

здійснюють 

інноваційну 

освітню 

діяльність, беруть 

участь у освітніх 

проєктах, 

залучаються до 

роботи як освітні 

експерти 

3.2.2.1. 

Педагогічні працівники 

беруть участь в 

інноваційній роботі 

(розроблення/адаптація, 

впровадження освітніх 

технологій, 

експериментальна 

робота), ініціюють 

та/або реалізують 

освітні проєкти. 

Чи беруть участь педагогічні працівники в інноваційній, 

дослідно-експериментальній діяльності? 

 

●   

Чи є позитивні результати інноваційної діяльності вчителя?   ● 

Чи впроваджуються результати дослідно-

експериментальної роботи в освітній процес закладу 

освіти? 

  ● 

3.2.2.2. 

Педагогічні працівники 

здійснюють експертну 

діяльність у сфері 

повної загальної 

середньої освіти 

Чи залучаються педагогічні працівники закладу освіти у 

якості освітніх експертів до участі в інституційних аудитах, 

експертизи і розроблення завдань ЗНО? 

 ●  

 

 

3.3. Налагодження співпраці з учнями, їх батьками, працівниками закладу освіти. 

 

3.3.1. Діяльність педагогічних працівників на засадах партнерства та її відповідність критеріям оцінювання 

діяльності закладу (за вимогою 3.3) 
 

З метою забезпечення необхідного розвитку дитини в ЗЗСО №45 будується освітній процес на засадах педагогіки партнерства між усіма 

учасниками освітнього процесу.  

У ЗО педагогіка партнерства виражається за напрямом особистісно орієнтованого підходу до навчання, що спрямоване на вирішення завдань 

розвитку в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння вчитися. 

Основними принципами такого навчання є: 

 Повага до особистості; 

 Доброзичливість і позитивне ставлення; 

 Довіра у відносинах; 

 Діалог - взаємодія – взаємоповага; 

 Розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); 
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 Принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей) 

(Концепція НУШ). 

 

Критерій 

оцінювання 

(№ співпадає з 

нумерацією 

критеріїв в 

«Абетці для 

директора») 

Індикатор 

оцінювання 
Твердження 

Аналіз 

Так Ні 
Частково/ 

потребує покращення 

3.3.1. 

Педагогічні 

працівники діють 

на засадах 

педагогічного 

партнерства 

3.3.1.1. 

Педагогічні працівники 

діють на засадах 

партнерства 

Чи простежується під час освітнього процесу можливість 

розвитку учнів та їхня самореалізація? 
●   

Чи забезпечуються в ході освітнього процесу 

психологічний комфорт дитини? 
●   

Чи реалізується у закладі освіти персоніфікований підхід у 

роботі з учнями? 
  ● 

Чи застосовуються диференційовані завдання? ●   

3.3.2. 

Педагогічні 

працівники 

співпрацюють з 

батьками учнів з 

питань 

організації 

освітнього 

процесу, 

забезпечують 

зворотній зв’язок 

3.3.2.1. 

Педагогічні працівники 

співпрацюють з 

батьками учнів 

Чи комунікують педагогічні працівники з батьками? ●   

Чи отримують зворотний зв’язок отримують батьки від 

педагогів? 
●   

Чи використовуються для комунікування різні канали 

зв’язку? 
●   

Чи є позитивний результат комунікування педагогічних 

працівників із батьками? 
●   

Яка частка батьків позитивно оцінює результати 

комунікування? 
  

Потребує вивчення 

(опитування) 
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3.3.3. 

У закладі освіти 

існує практика 

педагогічного 

наставництва, 

взаємонавчання 

та інших форм 

порфесійної 

співпраці 

3.3.3.1. 

Педагогічні працівники 

надають методичну 

підтримку колегам, 

обмінюються досвідом 

(консультації, 

навчальні семінари, 

майстер-класи, 

конференції, 

взаємовідвідування 

занять, наставництво, 

публікації тощо. 

Чи відбувається співпраця між педагогічними 

працівниками у закладі освіти? 
●   

Чи наявне і наскільки ефективне в закладі освіти 

наставництво? 
  

Потребує вивчення 

(опитування) 

Чи є результати командної роботи, які слід відзначити? ●   

 

 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання учнів на засадах академічної доброчесності. 

3.4.1. Діяльність педагогічних працівників на засадах партнерства академічної доброчесності та її відповідність 

критеріям оцінювання діяльності закладу (за вимогою 3.4) 
 

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої діяльності ЗЗСО №45. З метою реалізації політики 

академічної доброчесності, педагоги ЗО виховують в учнів необхідність дотримання основних принципів на власному прикладі. Під час оцінювання 

результатів навчання учнів (на підставі чітких критеріїв) відслідковується неупередженість, відсутність протекціонізму та шахрайства. 

Критерій 

оцінювання 

(№ співпадає з 

нумерацією 

критеріїв в 

«Абетці для 

директора») 

Індикатор 

оцінювання 
Твердження 

Аналіз 

Так Ні 
Частково/ 

потребує покращення 

3.4.1. 

Педагогічні 

працівники під час 

провадження 

педагоічної та 

наукової (творчої) 

3.4.1.1. 

Педагогічні працівники 

діють на засадах 

академічної 

доброчесності 

Чи дотримуються педагогічні працівники норм академічної 

доброчесності в освітній діяльності? 

● 
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діяльності 

дотримуються 

академічної 

доброчесності 
Чи розробляють вчителі завдання, спрямовані на творчу і 

аналітичну роботу учнів, критичне мислення? 
●   

3.4.2. 

Педагогічні 

працівники 

сприяють 

дотриманню 

академічної 

доброчесності 

учня 

3.4.2.1. 

Частка педагогічних 

працівників, які 

інформують учнів про 

правила дотримання 

академічної 

доброчесності. 

Чи інформують педагогічні працівники учасників 

освітнього процесу про норми академічної доброчесності та 

їх важливість? 

●   

Чи розробляють вчителі завдання, які унеможливлюють 

списування? 
●   

 

 

3.5. Завдання ЗЗСО №45 на 2022/2023 н. р. за напрямом самооцінювання - «Педагогічна діяльність працівників 

закладу освіти» 

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
 

Завдання щодо забезпечення ВСЗЯО: 
1. Проконтролювати функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО №45 протягом навчального року. 

2. Включити до комплексного самооцінювання ЗЗСО №45 у 2022/2023 н. р. розділ «Педагогічна діяльність працівників закладу освіти». 

3. Визначити відповідальну особу, яка буде координувати результативне запровадження ВСЗЯО. 

4. Затвердити наказом керівника закладу освіти склад робочої групи, котра вивчатиме та оцінюватиме «Педагогічна діяльність працівників 

закладу освіти» в ЗЗСО №45 за чотирма вимогами (правилами). 

5. Залучити до оцінювання освітнього напряму всіх учасників освітнього процесу. 

6. Учасникам робочої групи проводити збір інформації, використовуючи інструменти оцінювання: спостереження, анкетування (опитування), 

інтерв’ю, вивчення документації тощо. 

7. Визначити часові обмеження щодо термінів вивчення даного освітнього напряму. 

8. На педагогічній раді ЗЗСО №45 заслухати проміжні результати дослідницької діяльності команди. 

9. Спільно розробити шляхи вдосконалення освітньої діяльності ЗЗСО №45 з напряму «Педагогічна діяльність працівників закладу освіти». 

10. Проаналізувати можливості (людські, технічні, матеріальні, фінансові тощо) щодо реалізації визначених завдань, враховуючи поточну 

ситуацію в країні та сучасні виклики в освітній галузі. 
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11. Наприкінці навчального року підсумувати одержані результати оцінювання та включити їх виконання до Річного плану на наступний 

навчальний рік. 

12. Розробити план дій щодо реалізації визначених завдань із вказаними термінами виконання. 

13. Внести корективи до Стратегії розвитку ЗЗСО №45 (за потреби). 

 

Пріоритетні завдання ЗЗСО №45 на 2022/2023 н.р. 

Вимога Завдання Виконавці 
Термін 

виконання 

Відмітка про 

стан 

виконання 

3.1. Ефективність 

планування педагогічними 

працівниками своєї 

діяльності, використання 

сучасних освітніх підходів 

до організації освітнього 

процесу з метою 

формування ключових 

компетентностей учнів.  

 

1. Забезпечити розробку КТП вчителями ЗО відповідно 

до Державних стандартів загальної середньої освіти, 

навчальних та модельних програм, освітніх програм 

ЗО. 

Адміністрація, голови 

МО вчителі 

Останній 

тиждень 

серпня 2022 

року 

 

2.Забезпечити використання вчителями різноманітних 

видів, форм і методів роботи, спрямованих на 

оволодіння учнями ключовими компетентностями. 

ЗДНВР, голови МО, 

вчителі 

Протягом 

навчального 

року 

 

3. Забезпечити надання підтримки учням, які 

потребують індивідуальної освітньої траєкторії. 

ЗДНВР, голови МО, 

практичний психолог, 

робоча група, вчителі 

Протягом 

навчального 

року 

 

4. Контролювати розробку та використання вчителями 

інформаційних освітніх ресурсів під час проведення 

навчальних занять або обов’язкових видів робіт для 

учнів. 

Адміністрація, робоча 

група 

Протягом 

навчального 

року 

 

5. Забезпечити формування в учні виховання почуття 

патріотизму, поваги до державної мови, законів 

України. 

ЗДВР, робоча група, 

вчителі 

Протягом 

навчального 

року 

 

6. Контролювати використання вчителями ІКТ в 

освітньому процесі, що мають сприяти в оволодінні 

учнями ключовими компетентностями. 

ЗДНВР, голови МО, 

робоча група, вчителі  

Протягом 

навчального 

року 

 

3.2.Постійне підвищення 

професійного рівня і 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних працівників. 

 

1. Сприяти постійному підвищенню педагогічними 

працівниками свого професійного рівня, 

використовуючи різноманітні форми підвищення 

кваліфікації, передачі педагогічного досвіду, а також 

самоосвіти 

Адміністрація, робоча 

група 

Протягом 

навчального 

року 

 

2.Здійснити аналіз професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

Адміністрація, робоча 

група 
2 рази на рік  
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3. Забезпечити участь педагогічних працівників а 

освітніх проєктах, інноваційній і дослідно-

експериментальній роботі. 

ЗДНВР, робоча група  

Протягом 

навчального 

року 

 

3.3. Налагодження 

співпраці з учнями, їх 

батьками, працівниками 

закладу освіти. 

 

1. Сприяти розвитку демократичних цінностей та 

громадянських компетентностей учнів. 

Адміністрація, вчителі, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО 

Постійно 
 

 

2. Сприяти налагодженню співпраці між вчителями та 

батьками учнів. Налагодити ефективні канали 

зворотного  зв’язку. 

Адміністрація, 

психолого-педагогічна 

служба ЗО, вчителі. 

Протягом 

навчального 

року 

 

3.Підтримувати партнерські взаємини між педагогами. 
ЗДНВР, ЗДВР, робоча 

група 
Постійно  

3.4. Організація 

педагогічної діяльності 

та навчання учнів на 

засадах академічної 

доброчесності. 

 

1. Контролювати дотримання принципів академічної 

доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. 

ЗДНВР, ЗДВР, робоча 

група, вчителі 
Постійно  

 

РОЗДІЛ IV 

 УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
 

4.1. Управлінська діяльність ЗЗСО №45 та її відповідність критеріям оцінювання діяльності закладу (за 

вимогами 4.1-4.5) 

 

4.1.1. Контрольно-аналітична діяльність ЗО 

 
Повноваження адміністрації ЗЗСО №45 визначені професійними стандартами, відповідними посадовими інструкціями та наказом по школі 

«Про розподіл функціональних обов’язків» 

У 2022/2023 навчальному році управлінську діяльність здійснюватимуть: 

 Керівник закладу освіти (директор) – Сергійчук В.В. 

 ЗДНВР – Чернюк Г.П. 

 ЗДНВР – Мусік А.О. 
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 ЗДВР – Івченко М.В. 

Забезпечуватимуть організацію освітнього процесу: 

Педагоги-організатори – Віткова О.М., Сердюк А.В. 

Фахівець з охорони праці – Чечель Н.Г. 

Завідувач бібліотекою – Коляда І.Г. 

Завідувач господарством – Клименко Н.В. 

Медична сестра – Лавриненко Л.С. 

Практичний психолог та соціальний педагог – Панченко М.В. 

Учитель-логопед – Тиханська К.Є. 

Вчителі ЗЗСО №45, сумісники, асистенти вчителів, вихователі ГПД та технічні працівники. 

 

Станом на 01 вересня 2022 року у ЗО наявні вакансії: 

- 0,5 ставки - фахівця з ОП; 

- 0,67 ставки - вчителя хімії; 

- 0,6 ставки - вчителя англійської мови; 

- 0,8 ставки -  вчителя інформатики; 

- 1 ставка – вчителя початкових класів (буде закрита у жовтні 2022 року). 

Пошук відповідних фахівців триває. 

 

У 2022/2023 н. р. ЗЗСО №45 здійснюватиме свою діяльність за наступними освітніми програмами, розробленими відповідно до чинного 

законодавства: 

Освітня програма закладу загальної середньої освіти І ступеня для 1-4 класів. 

Освітня програма для 5-х класів закладу загальної середньої освіти на адаптаційному циклі базової середньої освіти. 

Освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) для 6-9 класів. 

Освітня програма ІІІ ступеня (профільна середня освіта) для 10 класу. 

 

На основі: 

 Державного стандарту початкової освіти (1-4 класи); 

 Державного стандарту базової середньої освіти (5 класи, починаючи з 01 вересня 2022 року); 

 Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (6-11 класи); 

 

Для впровадження НУШ у 5-х класах, учителі ЗЗСО №45 зробили вибір модельних навчальних програм, на основі який створювали свої КТП: 

 

Освітня галузь 
Навчальний 

предмет 

Годин на 

вивчення 

предметів 

Підручник 
Модельна програма 

(автори) 



71 

 

Інформатична 

Інформатика 1 

«Інформатика» 

підручник для 5 

класу ЗЗСО 

 Ривкінд Й.Я., 

Лисенко Т.І., 

Чернікова Л.А., 

Шакотько В.В. 

▪ Модельна навчальна програма. «Інформатика. 5-6 клас» для 

закладів загальної середньої освіти (авт. Ривкінд Й. Я., Лисенко 

Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.). 

Рекомендовано МОН України (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 12.07.2021 № 795) 

Міжгалузевий 

інтегрований курс 

 «STEM» 

1 - 

▪ Модельна навчальна програма «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий 

інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти 

(авт. Бутурліна О.В., Артєм’єва О.Є.) 

Рекомендовано МОН України (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 12.07.2021 №795 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки від 29.09.2021 № 1031)) 

Мовно-літературна 

Українська мова 4 

“Українська 

мова” підручник 

для 5 класу ЗЗСО  

Авраменко О.М. 

Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» 

для закладів загальної середньої освіти (авт. Заболотний О. В., 

Заболотний В.В., Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д.) 

Рекомендовано МОН України (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 12.07.2021 № 795). 

Українська 

література 
2 

“Українська 

література” 

підручник для 5 

класу ЗЗСО  

Авраменко О.М. 

Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 

класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Архипова 

В.П., Січкар С.І., Шило С.Б.). Рекомендовано МОН України 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 

795). 

Іноз. мова (англ.) 3,5 

“Англійська 

мова (5-й рік 

навчання)” 

підручник для 5 

класу ЗЗСО 

Карпюк О.Д., 

Карпюк К.Т. 

Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для 

закладів загальної середньої освіти (авт. Зимомря І. М., Мойсюк 

В. А, Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. 

В.).Рекомендовано МОН України (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 12 липня 2021 року № 795). 

https://drive.google.com/file/d/1tmA53rTR7bsQLtduONUKceE18wkLFzRZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tmA53rTR7bsQLtduONUKceE18wkLFzRZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tmA53rTR7bsQLtduONUKceE18wkLFzRZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11on1K-_ALTZf2wTRXaM3exqGBpWnl-PC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11on1K-_ALTZf2wTRXaM3exqGBpWnl-PC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11on1K-_ALTZf2wTRXaM3exqGBpWnl-PC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DzL9Eu9UXz73oINyRRFl2sMToqvcCLcd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DzL9Eu9UXz73oINyRRFl2sMToqvcCLcd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DzL9Eu9UXz73oINyRRFl2sMToqvcCLcd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mZUOTHruXmNJXck7fmtL5bPReQvXwgFR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mZUOTHruXmNJXck7fmtL5bPReQvXwgFR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mZUOTHruXmNJXck7fmtL5bPReQvXwgFR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
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Зарубіжна 

література 
1,5 

“Зарубіжна 

література” 

підручник для 5 

класу ЗЗСО 

Ніколенко О.М., 

Мацевко-

Бекерська Л.В., 

Рудніцька Н.П., 

Ковальова Л.Л., 

Орлова О.В., 

Юлдашева Л.П., 

Туряниця В.Г., 

Лебедь Д.О. 

Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-6 

класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Ніколенко 

О., Ісаєва О., Клименко Ж., Мацевко-Бекерська Л., Юлдашева 

Л., Рудніцька Н., Туряниця В, Тіхоненко С., Вітко М., 

Джангобекова Т.). Рекомендовано МОН України (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795). 

Математична Математика 5 

“Математика” 

підручник для 5 

класу ЗЗСО  

Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., 

Якір М.С. 

Модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої освіти (авт. Мерзляк А. Г., 

Номіровський Д. А., Пихтар М. П., Рубльов Б. В., Семенов В. 

В., Якір М. С.). 

Рекомендовано МОН України (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 12.07.2021 № 795). 

Природнича 
Інтегрований курс 

«Пізнаємо природу» 
2 

«Пізнаємо 

природу»  

Біда Д.Д., 

Гільберг Т.Г., 

Колісник Я.І. 

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи 

(інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти 

(авт. Біда Д. Д., Гільберг Т. Г., Колісник Я. І.). Рекомендовано 

МОН України (наказ Міністерства освіти і науки України від 

12.07.2021 № 795) 

Соціальна і 

здоров’язбережувал

ьна 

Інтегрований курс 

«Здоров’я, безпека і 

добробут» 

1 

“Здоров’я, 

безпека та 

добробут” 

підручник 

інтегрованого 

курсу для 5 класу 

ЗЗСО 

Гущина Н.І., 

Василашко І.П., 

за ред. Бойченко 

Т.Є. 

 

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 

5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої 

освіти (авт. Гущина Н. І., Василашко І. П.). Рекомендовано 

МОН України (наказ Міністерства освіти і науки України від 

12.07.2021 № 795) 

Громадянська та 

історична 

Вступ до історії 

України та 
1 

«Вступ до 

історії» 

Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та 

громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої 

https://drive.google.com/file/d/1VcmR4LmueemuTyXWO2wcaGO22ME-lIEh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VcmR4LmueemuTyXWO2wcaGO22ME-lIEh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VcmR4LmueemuTyXWO2wcaGO22ME-lIEh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VcmR4LmueemuTyXWO2wcaGO22ME-lIEh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VcmR4LmueemuTyXWO2wcaGO22ME-lIEh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174eWhQpn_qib08MSK_0GGucbM5AHZOHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174eWhQpn_qib08MSK_0GGucbM5AHZOHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174eWhQpn_qib08MSK_0GGucbM5AHZOHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174eWhQpn_qib08MSK_0GGucbM5AHZOHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZyHn0xenL-Samd4G4nsw2cyFr488aHZU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZyHn0xenL-Samd4G4nsw2cyFr488aHZU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZyHn0xenL-Samd4G4nsw2cyFr488aHZU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfs87ZCcZWTJOu63QznSvAX1LqS26aVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfs87ZCcZWTJOu63QznSvAX1LqS26aVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfs87ZCcZWTJOu63QznSvAX1LqS26aVv/view?usp=sharing
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громадянської 

освіти 

підручник для 5 

класу закладів 

загальної 

середньої 

освіти  Щупак І. 

Я., Піскарьова І. 

О., Бурлака О. В. 

освіти (авт. Бурлака О. В., Власова Н. С., Желіба О. В., 

Майорський В. В., Піскарьова І. О., Щупак І. Я.).                                                                 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795) 

Технологічна Технології 2 - 

Модельна навчальна програма «Технології. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої освіти (авт. Ходзицька І. Ю, 

Горобець.О. В, Медвідь О. Ю., Пасічна Т. С., Приходько Ю. 

М.). 

Мистецька 
Інтегрований курс 

«Мистецтво» 
2 

“Мистецтво” 

підручник 

інтегрованого 

курсу для 5 класу 

ЗЗСО  

Масол Л.М. 

Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи» 

(інтегрований курс)  для закладів загальної середньої освіти 

(авт. Масол Л. М., Просіна О. В.). 

Рекомендовано МОН України (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 12.07.2021 № 795). 

Фізична культура Фізична культура 3 - 

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» 

для закладів загальної середньої освіти (автори: Педан О.С., 

Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., 

Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та 

інші). 

Рекомендовано МОН України (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 12 липня 2021 року № 795) (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2021 року No 

898) 

Вибірковий освітній 

компонент 

Друга іноземна 

мова (іспанська 

мова) 

2 - 

Модельна навчальна програма «Друга іноземна мова. 5-9 

класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. 

Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., 

Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., 

Кіор Т. М.,  Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. 

Л.).Рекомендовано МОН України (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 12 липня 2021 року № 795) 

 

Відповідність критеріям оцінювання діяльності закладу (за вимогами 4.1-4.5) 

 

https://drive.google.com/file/d/1gpXUwsa1rQ0Zll1v65oXabHRqZLlk5G-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gpXUwsa1rQ0Zll1v65oXabHRqZLlk5G-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gpXUwsa1rQ0Zll1v65oXabHRqZLlk5G-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gpXUwsa1rQ0Zll1v65oXabHRqZLlk5G-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuHajU0pMiPnv7lNWRvu8rrXoMYz6D7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuHajU0pMiPnv7lNWRvu8rrXoMYz6D7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuHajU0pMiPnv7lNWRvu8rrXoMYz6D7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1drw8kG38o9ykGH9IA2IY8cvteQ9LjS5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1drw8kG38o9ykGH9IA2IY8cvteQ9LjS5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1drw8kG38o9ykGH9IA2IY8cvteQ9LjS5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1drw8kG38o9ykGH9IA2IY8cvteQ9LjS5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1drw8kG38o9ykGH9IA2IY8cvteQ9LjS5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197vT9KTM6SRSci04yqZY544t8LnIPnUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197vT9KTM6SRSci04yqZY544t8LnIPnUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197vT9KTM6SRSci04yqZY544t8LnIPnUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197vT9KTM6SRSci04yqZY544t8LnIPnUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197vT9KTM6SRSci04yqZY544t8LnIPnUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197vT9KTM6SRSci04yqZY544t8LnIPnUI/view?usp=sharing
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Вимога/правило 

Критерій 

оцінювання 

(№ співпадає з 

нумерацією 

критеріїв в 

«Абетці для 

директора») 

Індикатор 

оцінювання 
Твердження 

Аналіз 

Так Ні 

Частково/ 

потребує 

покращення 

4.1. 

 Наявність 

стратегії розвитку 

та системи 

планування 

діяльності 

закладу, 

моніторинг 

виконання 

поставлених 

завдань 

 

4.1.1. 

У закладі освіти 

затверджено 

стратегію 

розвитку, 

спрямовану на 

підвищення якості 

освітньої 

діяльності 

4.1.1.1. 

Стратегія розвитку 

ЗО відповідає 

особливостям і 

умовам його 

діяльності (тип 

закладу, мова 

навчання, територія 

обслуговування, 

формування 

контингенту учнів, 

обсяг та джерела 

фінансування тощо), 

передбачає заходи з 

підвищення якості 

освітньої діяльності. 

Чи наявна і оприлюднена стратегія розвитку 

закладу освіти? 
  

Стратегія розвитку 

наявна, але 

потребує 

доопрацювання в 

зв’язку з 

виникненням 

загрози воєнного 

характеру. 

 

Чи ознайомлені працівники закладу зі 

стратегією розвитку? 
  

Чи враховує стратегія розвитку специфіку та 

умови діяльності закладу? 
  

Чи відбувається моніторинг досягнення цілей, 

які визначені стратегією розвитку? 
  

Чи відбувалось коригування стратегії 

розвитку у зв’язку зі зміною умов діяльності 

закладу освіти? 

  

4.1.2. 

У закладі освіти 

річне планування 

та відстеження 

його 

результативності 

здійснюються 

відповідно до 

стратегії його 

розвитку 

 

4.1.2.1. 

Річний план роботи 

закладу освіти 

реалізує стратегію 

його розвитку. 

Чи передбачає річний план виконання 

заходів, спрямованих на досягнення цілей, 

сформульованих у стратегії розвитку ЗО? 

●   

4.1.2.2. 

Учасники освітнього 

процесу залучаються 

до розроблення 

річного плану роботи 

ЗО. 

Чи залучаються до розроблення річного плану 

учасники освітнього процесу? 
  ● 
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4.1.2.3. 

Керівник та органи 

управління ЗО 

аналізують 

реалізацію річного 

плану роботи та у 

разі потреби 

коригують його. 

Чи було здійснено аналіз виконання річного 

плану минулого року і як результати цього 

аналізу враховано під час складання плану 

поточного року? 

●   

4.1.2.4. 

Діяльність 

педагогічної ради ЗО 

спрямовується  на 

реалізацію річного 

плану роботи та 

стратегії розвитку 

закладу 

Чи спрямовується діяльність ЗО на реалізацію 

річного плану роботи та стратегії розвитку 

ЗО? 

●   

4.1.3. 

У закладі освіти 

здійснюється 

самооцінювання 

якості освітньої 

діяльності на 

основі стратегії 

(політики) і 

процедур 

забезпечення 

якості освіти 

 

4.1.3.1. 

ЗО розробляє та 

оприлюднює 

документ, що 

визначає стратегію 

(політику) і 

процедури 

забезпечення якості 

освіти 

Чи охоплюють процедури оцінювання якості 

освітньої діяльності всі сфери, напрями 

ВСЗЯО та якості освіти? 

●   

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. 

Чи здійснюється у ЗО самооцінювання якості 

освітньої діяльності відповідно до 

розроблених процедур? 

  

● 

Потребує контролю 

в 2022/2023 н.р. 
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4.1.3.3. 

Учасники освітнього 

процесу залучаються 

до самооцінювання 

якості освітньої 

діяльності 

Чи ознайомлені педагогічні працівники з 

процедурою самооцінювання у закладі? 

 

●   

Наскільки учасники освітнього процесу 

залучені до вивчення внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти? 

  
● 

(Потребує аналізу) 

4.1.4. 

Керівництво 

закладу освіти 

планує та 

здійснює заходи 

щодо утримання у 

належному стані 

будівель, 

приміщень, 

обладнання, 

території. 

 

4.1.4.1. 

Керівництво ЗО 

вживає заходів для 

створення належних 

умов діяльності 

закладу (зокрема, 

вивчає стан 

матеріально-

технічної бази, 

планує її розвиток, 

звертається із 

відповідними 

клопотаннями до 

засновника, здійснює 

проєктну діяльність 

тощо). 

Чи відповідає матеріально-технічний стан 

закладу освіти поставленій меті діяльності, 

яка визначена в стратегії розвитку закладу 

освіти та його освітній програмі? 

  ● 

Чи проводиться у закладі освіти вивчення 

потреб учасників освітнього процесу? 
●   

Чи наявний у закладі освіти план розвитку 

матеріально-технічної бази на 1–3 роки, який 

може входити до стратегії розвитку закладу 

освіти, та аналіз його виконання? 

  ● 

Чи спрямовує керівництво закладу запити до 

засновника про фінансування для створення 

належних умов діяльності закладу? 

●   

Наскільки повно засновник виконує свої 

зобов’язання щодо належного фінансування 

та розвитку матеріально-технічної бази 

закладу? 

  ● 

Наскільки повно та своєчасно заклад освіти 

розміщує на своїх відкритих електронних 

ресурсах (а у разі їх відсутності — на сайті 

засновника) кошторис і фінансовий звіт про 

надходження та використання всіх отриманих 

коштів, товарів, робіт і послуг? 

●   
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4.2. 

Формування 

відносин довіри, 

прозорості, 

дотримання 

етичних норм 

4.2.1. 

Керівництво 

закладу освіти 

сприяє створенню 

психологічно 

комфортного 

середовища, яке 

забезпечує 

конструктивну 

взаємодію учнів, 

їхніх батьків, 

педагогічних 

працівників 

закладу освіти та 

взаємну довіру. 

 

4.2.1.1.  
Частка учасників 

освітнього процесу, 

які задоволені 

загальним 

психологічним 

кліматом у закладі 

освіти і діями 

керівництва щодо 

формування відносин 

довіри та 

конструктивної 

співпраці між ними 

Наскільки учасники освітнього процесу 

задоволені загальним психологічним 

кліматом у закладі освіти? 

  

● 

(Потребує 

вивчення) 

4.2.1.2.  

У закладі освіти 

забезпечується 

доступ учасників 

освітнього процесу, 

представників 

місцевої громади до 

спілкування з 

керівництвом 

(особистий прийом, 

звернення, 

використання 

сучасних за 

Чи на достатньому рівні забезпечено доступ 

учасників освітнього процесу до спілкування 

із керівництвом (особистий прийом, 

звернення, використання сучасних засобів 

комунікації тощо)? 

● 

 
  

4.2.1.3. 

 Керівництво закладу 

вчасно розглядає 

звернення учасників 

освітнього процесу та 

вживає відповідних 

заходів реагування 

Чи вчасно керівництво закладу розглядає 

звернення учасників освітнього процесу? 

● 

 
  

Чи вживаються за результатами розгляду 

звернень учасників освітнього процесу 

відповідні заходи реагування? 

● 

 
  

4.2.2. 

ЗО оприлюднює 

інформацію про 

свою діяльність на 

4.2.2.1.  

Заклад освіти 

забезпечує змістовне 

наповнення та вчасне 

Чи наявні у закладі ресурси (майданчики) для 

інформування (сайт, сторінки закладу в 

соціальних мережах, дошки оголошень, 

інформаційні стенди тощо)? 

● 
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відкритих 

загальнодоступних 

ресурсах. 

оновлення 

інформаційних 

ресурсів закладу 

(інформаційні стенди, 

сайт закладу 

освіти/інформація на 

сайті засновника, 

сторінки у соціальних 

мережах тощо 

Чи відповідає структура та зміст інформації 

на відкритих загальнодоступних ресурсах 

вимогам статті 30 Закону України «Про 

освіту»? 

● 

 
  

Наскільки регулярно оновлюється 

інформація? 

● 

 
  

Наскільки повно оприлюднена інформація 

відображає важливі аспекти діяльності 

закладу освіти? 

● 

 
  

4.3. 

Ефективність 

кадрової політики 

та забезпечення 

можливостей для 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

 

4.3.1. 

Керівник закладу 

освіти формує 

штат закладу, 

залучаючи 

кваліфікованих 

педагогічних 

працівників та 

інших працівників 

відповідно до 

штатного розпису 

та освітньої 

програми. 

4.3.1.1. 

 У закладі освіти 

укомплектовано 

кадровий склад 

(наявність/відсутність 

вакансій) 

Чи забезпечує штатний розпис закладу освіти 

виконання освітньої програми? 
  

● 

 

Чи всі предмети викладаються педагогічними 

працівниками, які мають відповідний фах? 

● 

 
  

Чи повністю укомплектовано штат 

педагогічними працівниками відповідної 

кваліфікації? 

  
● 

 

4.3.1.2.  

Частка педагогічних 

працівників закладу 

освіти, які працюють 

за фахом (мають 

відповідну освіту 

та/або професійну 

кваліфікацію). 

Усі педагогічні працівники ЗО мають 

відповідну освіту. 
  

● 

 

4.3.2. 

Керівництво ЗО 

мотивує 

педагогічних 

працівників до 

підвищення 

якості освітньої 

діяльності, 

саморозвитку, 

здійснення 

інноваційної 

4.3.2.1. 

 Керівництво закладу 

освіти застосовує 

заходи матеріального 

та морального 

заохочення до 

педагогічних 

працівників 
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освітньої 

діяльності. 

4.3.3. 

Керівництво ЗО 

сприяє 

підвищенню 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників. 

4.3.3.1. 

 Керівництво закладу 

освіти створює умови 

для постійного 

підвищення 

кваліфікації, чергової 

та позачергової 

атестації, 

добровільної 

сертифікації п 

Чи містять наявні у закладі освіти документи, 

які визначають принципи та процедури 

матеріального та морального стимулювання 

працівників, чіткі критерії застосування цих 

заходів? 

  

Потребує вивчення 

(перегляд 

документації) 

Чи обізнані працівники закладу з підставами 

для матеріального та морального 

стимулювання? 

● 

 
  

Чи вважають працівники закладу 

справедливими принципи та практику 

застосування матеріального та морального 

заохочення? 

  
Потребує вивчення 

(опитування). 

4.3.3.2.  
Частка педагогічних 

працівників, які 

вважають, що 

керівництво закладу 

освіти сприяє 

їхньому 

професійному 

розвиткові 

Частка педагогічних працівників, які 

вважають, що керівництво закладу освіти 

сприяє їхньому професійному розвиткові 

  
Потребує вивчення 

(опитування). 

4.4. 

 Організація 

освітнього 

процесу на 

засадах 

людиноцентризму, 

ухвалення 

управлінських 

рішень на основі 

4.4.1.  

У закладі освіти 

створюються 

умови для 

реалізації прав і 

обов’язків 

учасників 

освітнього 

процесу 

4.4.1.1.  

Частка учасників 

освітнього процесу, 

які вважають, що їхні 

права забезпечуються 

у закладі освіти 

Частка учасників освітнього процесу, які 

вважають, що їхні права забезпечуються у 

закладі освіти 

  
Потребує вивчення 

(опитування). 
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конструктивної 

співпраці 

учасників 

освітнього 

процесу, взаємодії 

закладу освіти з 

місцевою 

громадою 

4.4.2.  

Управлінські 

рішення 

ухвалюються з 

урахуванням 

пропозицій 

учасників 

освітнього 

процесу 

4.4.2.1.  
Частка учасників 

освітнього процесу, 

які вважають, що їхні 

пропозиції 

враховуються під час 

ухвалення 

управлінських рішень 

Частка учасників освітнього процесу, які 

вважають, що їхні пропозиції враховуються 

під час ухвалення управлінських рішень 

  
Потребує вивчення 

(опитування). 

4.4.3.  

Керівництво 

закладу освіти 

створює умови для 

розвитку 

громадського 

самоврядування 

4.4.3.1.  

Керівництво сприяє 

участі громадського 

самоврядування у 

вирішенні питань 

щодо діяльності 

закладу освіти 

Чи діють осередки чи органи громадського 

самоврядування діють у закладі освіти? 
  

● 

 

Чи налагоджено комунікацію між 

керівництвом закладу та органами 

громадського самоврядування? 

  
● 

 

Чи залучені учасники освітнього процесу до  

розроблення політик/процедур? 
  

● 

 

 

4.4.4. 

 Керівництво 

закладу освіти 

сприяє виявленню 

громадської 

активності та 

ініціативи 

учасників 

освітнього 

процесу, їхньої 

участі в житті 

місцевої громади 

4.4.4.1.  

Керівництво закладу 

підтримує освітні та 

громадські ініціативи 

учасників освітнього 

процесу, спрямовані 

на сталий розвиток 

закладу освіти та 

участь у житті 

місцевої громади 

(культурні, 

спортивні, екологічні 

проєкти, заходи 

тощо) 

Чи пропонували ініціативи для реалізації у 

закладі освіти учасники освітнього процесу? 

● 

 
  

Чи отримали ці ініціативи обґрунтовану 

відповідь з боку керівництва закладу освіти? 
  

● 

 

Чи бере участь ЗО у заходах місцевої громади 

(фестивалі, свята, толоки)? 
  

● 

 

Чи подає заклад проєкти громадського 

бюджету? Які саме? Як ці проєкти 

підтримують учасники освітнього процесу? 

  
● 

 

 

4.4.5.  

Організація 

освітнього 

процесу враховує 

вікові особливості 

учнів, відповідає 

4.4.5.1. 

 Режим роботи 

закладу освіти 

враховує потреби 

учасників освітнього 

процесу, особливості 

діяльності закладу 

Чи є режим роботи закладу – час початку і 

завершення занять, тривалість перерв – 

комфортним для учасників освітнього 

процесу? 

● 
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їхнім освітнім 

потребам 
4.4.5.2.  

У розкладі 

навчальних занять 

забезпечено розподіл 

навчального 

навантаження з 

урахуванням вікових 

особливостей учнів 

У розкладі навчальних занять забезпечено 

розподіл навчального навантаження з 

урахуванням вікових особливостей учнів. 

● 

 
  

4.4.5.3. 

 Розклад навчальних 

занять у закладі 

освіти сформовано 

відповідно до 

освітньої програми 

Чи відповідає вимогам виконання освітньої 

програми закладу? 

● 

 
  

4.4.5.4.  

Частка батьків і 

учнів, думка яких 

враховується при 

виборі навчальних 

предметів для 

поглибленого 

вивчення, визначення 

вибіркових (за 

вибором учнів) 

навчальних предметів 

(інтегрованих курсів), 

організації 

профільного 

навчання, навчальних 

програм 

Частка батьків і учнів, думка яких 

враховується при виборі навчальних 

предметів для поглибленого вивчення, 

визначення вибіркових (за вибором учнів) 

навчальних предметів (інтегрованих курсів), 

організації профільного навчання, 

навчальних програм 

  
Потребує вивчення 

(опитування) 

4.4.5.5. 

 Керівництвом 

закладу освіти 

запроваджуються 

різні форми 

організації освітнього 

процесу, зокрема з 

використанням 

Чи запроваджеються технології 

дистанційного навчання у ЗО? 

● 
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технологій 

дистанційного 

навчання 

4.4.5.6.  

Створено та/або 

використовується 

електронна освітня 

платформа для 

комунікації між 

суб’єктами 

дистанційного 

навчання 

Чи наявна електронна освітня платформа для 

комунікації між суб’єктами дистанційного 

навчання? 

● 

 
  

 

4.4.6. 

 У закладі освіти 

створюються 

умови для 

реалізації 

індивідуальних 

освітніх 

траєкторій учнів 

4.4.6.1. 

 Керівництво закладу 

освіти забезпечує 

розроблення та 

затвердження 

індивідуальних 

навчальних планів, 

запроваджує 

дистанційну та 

індивідуальні форми 

здобуття освіти (за 

потреби) 

Чи звертаються учні та/або їхні батьки до 

школи із заявами про організацію навчання за 

індивідуальним навчальним планом? 

  
● 

 

Чи практикується у закладі освіти 

розроблення індивідуальної освітньої 

траєкторії учня? 

 
● 

 
 

Чи аналізується досягнення цілей, які 

визначено індивідуальними навчальними 

планами для конкретних здобувачів освіти? 

● 

 
  

4.5. 

 Формування та 

забезпечення 

реалізації 

політики 

академічної 

доброчесності 

4.5.1. 

 Заклад освіти 

впроваджує 

політику 

академічної 

доброчесності 

4.5.1.1. 

 Керівництво закладу 

освіти забезпечує 

реалізацію заходів 

щодо формування 

академічної 

доброчесності та 

протидіє фактам її 

порушення 

Чи реалізується у закладі політика 

академічної доброчесності? 

● 

 
  

Чи розроблено у закладі положення про 

академічну доброчесність? 

● 

 
  

Чи ознайомлені педагогічні працівники та 

здобувачі освіти з цим положенням? 

● 

 
  

Чи розроблено у закладі освіти критерії 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти? Чи відомі вони здобувачам освіти? 

● 

 
  

Чи були в закладі освіти виявлені факти 

порушення академічної доброчесності? 
 

● 

 
 

4.5.1.2.  

Частка учнів і 

педагогічних 

Частка учнів і педагогічних працівників, які 

поінформовані щодо дотримання академічної 

доброчесності 

  
Потребує вивчення 

(опитування) 



83 

 

працівників, які 

поінформовані щодо 

дотримання 

академічної 

доброчесності 

4.5.2. 

 Керівництво 

закладу освіти 

сприяє 

формуванню в 

учасників 

освітнього 

процесу 

негативного 

ставлення до 

корупції 

4.5.2.1.  

Керівництво закладу 

освіти забезпечує 

проведення освітніх 

та інформаційних 

заходів, спрямованих 

на формування в 

учасників освітнього 

процесу негативного 

ставлення до корупції 

Чи обізнані педагогічні працівники та інші 

учасники освітнього процесу з вимогами 

антикорупційного законодавства? 

● 

 
  

Чи зафіксовано у закладі випадки 

недоброчесної поведінки? 
 

● 

 
 

 

4.2. Завдання ЗЗСО №45 на 2022/2023 н. р. за напрямом самооцінювання - «Управлінські процеси закладу освіти». 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
 

Завдання щодо забезпечення ВСЗЯО: 
1. Проконтролювати функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО №45 протягом навчального року. 

2. Включити до комплексного самооцінювання ЗЗСО №45 у 2022/2023 н. р. розділ «Управлінські процеси закладу освіти». 

3. Визначити відповідальну особу, яка буде координувати результативне запровадження ВСЗЯО. 

4. Затвердити наказом керівника закладу освіти склад робочої групи, котра вивчатиме та оцінюватиме «Управлінські процеси закладу освіти» 

в ЗЗСО №45 за п’ятьма вимогами (правилами). 

5. Залучити до оцінювання освітнього напряму всіх учасників освітнього процесу. 

6. Учасникам робочої групи проводити збір інформації, використовуючи інструменти оцінювання: спостереження, анкетування (опитування), 

інтерв’ю, вивчення документації тощо. 

7. Визначити часові обмеження щодо термінів вивчення даного освітнього напряму. 

8. На педагогічній раді ЗЗСО №45 заслухати проміжні результати дослідницької діяльності команди. 

9. Спільно розробити шляхи вдосконалення освітньої діяльності ЗЗСО №45 з напряму «Педагогічна діяльність працівників закладу освіти». 

10. Проаналізувати можливості (людські, технічні, матеріальні, фінансові тощо) щодо реалізації визначених завдань, враховуючи поточну 

ситуацію в країні та сучасні виклики в освітній галузі. 

11. Наприкінці навчального року підсумувати одержані результати оцінювання та включити їх виконання до Річного плану на наступний 

навчальний рік. 

12. Розробити план дій щодо реалізації визначених завдань із вказаними термінами виконання. 
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13. Внести корективи до Стратегії розвитку ЗЗСО №45 (за потреби). 

 

Пріоритетні завдання ЗЗСО №45 на 2022/2023 н.р. 

Вимога Завдання Виконавці 
Термін 

виконання 

Відмітка про 

стан 

виконання 

4.1. Наявність стратегії 

розвитку та системи планування 

діяльності закладу, моніторинг 

виконання поставлених завдань. 

 

1. Завершити розробку стратегії розвитку 

закладу освіти, схвалити її рішенням педради та 

погодити в РУО 

Адміністрація Осінь 2022 р.  

2. Забезпечити реалізацію завдань даного 

Річного плану роботу ЗО. 
Адміністрація ЗО 

Протягом 

навчального 

року 

 

3. Здійснити щорічне самооцінювання освітньої 

діяльності через вивчення і оцінювання 

функціонування внутрішньої системи. 

Адміністрація, робоча 

група 

Протягом 

навчального 

року 

 

4. Продовжувати вивчати потреби учнів та 

працівників закладу. Вчасно повідомляти 

засновника про стан матеріальних умов для 

навчання. 

Адміністрація, робоча 

група 
Постійно  

4.2. Формування відносин довіри, 

прозорості, дотримання 

етичних норм 

 

1. Сприяти створенню комфортного 

психологічного клімату та атмосфери довіри 

між учасниками освітнього процесу 

Адміністрація, робоча 

група 

Протягом 

навчального 

року 

 

2. Забезпечувати створення інформаційного 

простору та відкритості діяльності ЗО. 

Адміністрація, робоча 

група 

Протягом 

навчального 

року 

 

4.3. Ефективність кадрової 

політики та забезпечення 

можливостей для професійного 

1. Продовжувати пошук високваліфікованих 

фахівців, педагогічних працівників. 
Адміністрація Постійно 
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розвитку педагогічних 

працівників. 

 2. Сприяти підвищенню кваліфікації 

педагогічних працівників, добровільного 

проходження ними сертифікації. 

Адміністрація 

 
Постійно 

 

 

4.4. Організація освітнього 

процесу на засадах 

людиноцентризму, ухвалення 

управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці 

учасників освітнього процесу, 

взаємодії закладу освіти з 

місцевою громадою. 

1.Забезпечити дотримання принципу 

людиноцентризму, а також прав учасників 

освітнього процесу. 

Адміністрація 

 
Постійно  

4.5. Формування та забезпечення 

реалізації політики академічної 

доброчесності. 1. Сприяти реалізації у закладі освіти політики 

академічної доброчесності. 

Адміністрація, робоча 

група 

 

Постійно  

 


