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1. Освітнє середовище закладу освіти 

Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне 

освітнє середовище. 

Облаштування приміщень закладу освіти не створює загрози травмування учнів 

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

кабінетах, незагромаджені коридори, сходові клітини та рекреації. 

В приміщенні обладнано пожежні виходи. 

Облаштовано 5 комп’ютерних класи для учнів 1-11 класів, є доступ до мережі 

Інтернет, доступ до забороненого контенту обмежено. Результати опитування 

свідчать, що здобувачі освіти поінформовані щодо безпечного використання мережі 

Інтернет. 

За результатами опитування майже всі учасники освітнього процесу (100% 

педагогів, 100% учнів) вважають освітнє середовище закладу освіти безпечним та 

психологічно комфортним. 

Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним 

обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми. Навчальні кабінети 

початкових класів, фізики, хімії, біології, лабораторії, інформатики, кабінети трудового 

навчання, спортивні зали, басейн, актова зала, інші кабінети, обладнані засобами 

навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми. 

Здобувачі освіти та працівники обізнані з вимогами охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій і дотримуються їх. 

У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі педагогічних працівників, 

здобувачів освіти та обслуговуючого персоналу. 

У разі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво закладу діють у 

встановленому законодавством порядку. 

У закладі особлива увага приділяється організації харчування. 
Результати анкетування показали, що переважна більшість учасників освітнього 

процесу задоволені якістю  харчування. 
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Для чіткої роботи у сфері булінгової профілактики існує низка документів. 

Важливе значення для визначення ефективності антибулінгової програми та 

визначення показника учнів, які вважають освітнє середовище безпечним і 
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психологічно комфортним є опитувальник, результатами якого є у закладі не 

зафіксовано фактів булінгу (цькування). 

Узакладі освіти оприлюднено правила поведінки для учнів, спрямовані на формування 

позитивної мотивації в поведінці. Усі учасники освітнього процесу ознайомлені з ними 

та більшість дотримується їх. 



7 
 

 

 
 



8 
 

 

Переважна більшість здобувачів освіти та їх батьки поінформовані закладом 

освіти щодо безпечного використання мережі Інтернет. Систематично ведеться робота 

на годинах спілкування, уроках, загальношкільних батьківських зустрічах, про що 

свідчать результати анкетування. 

Приміщення та територія закладу освіти облаштовані з урахуванням принципів 

універсального дизайну та/або розумного пристосування. 

У закладі освіти формуються наскрізні навички здорового способу життя та 

екологічно доцільної поведінки в здобувачів освіти в освітньому процесі. 

Медіатека закладу освіти використовується не лише для зберігання літератури. 

Періодично в закладі проводяться бібліотечні уроки, готуються книжкові виставки до 

заходів, знаменних та пам’ятних дат. Окрім того роботу бібліотеки осучаснено як 

просвітницького центру для всіх вікових груп здобувачів освіти. Бібліотека обладнана 

як бібліотечно-інформаційний центр з підключенням до мережі інтернет. 
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2. Система оцінювання здобувачів освіти 

Головна мета закладу освіти на сучасному етапі - створення умов для розвитку і 

самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, 

здатного навчатися упродовж життя. Тому завданнями закладу освіти є підготовка 

дітей до систематичного та цілеспрямованого навчання, формування позитивної 

мотивації навчання, забезпечення моральної, духовної зрілості особистості. 

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти у закладі освіти 

визначались на основі положень відповідних наказів МОН України щодо 

оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. 

У закладі освіти наявна відкрита і прозора, зрозуміла для здобувачів світи 

система оцінювання їхніх навчальних досягнень. Здобувачі освіти мали змогу 

ознайомитися з критеріями оцінювання на інформаційних стендах у кабінетах, на 

сайті закладу. Кожен учитель перед вивченням нової теми чи перед виконанням 

певних видів робіт пояснює учням за якими критеріями оцінюватиме їх. Вимоги до 

обов’язкових результатів навчання визначались з урахуванням компетентністного 

підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності. Більшість 

педагогів застосовують систему оцінювання, спрямовану на формування 

відповідальності учнів за результат своєї навчальної діяльності. 

У закладі освіти головною умовою ефективного навчання є не сам процес 

передачі знань від вчителя до учнів, а навчання дітей прийомам самоконтролю та 

самонавчання. 

Система контролю та оцінювання навчальної діяльності учнів не обмежувалась 

вузькою метою – перевіркою засвоєння знань та вироблення умінь і навичок. Вчителі 

- предметники розвивали в учнів уміння перевіряти та контролювати себе, вчили 

критично оцінювати свою діяльність, встановлювати помилки та знаходити шляхи їх 

усунення. 

Контроль та самооцінка результатів навчання є обов’язковими компонентами 

процесу навчання. А сутність перевірки результатів навчання це виявлення рівня 

засвоєння знань учнями, які відповідають державному стандарту. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів оприлюднено на сайті закладу 

та на інформаційних стендах у навчальних приміщеннях, де навчаються учні 1-11 

класів. 
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Переважна більшість здобувачів освіти отримують інформацію про критерії, правила 

та процедури оцінювання навчальних досягнень від педагогічних працівників, як 

правило, на початку навчального року, семестру та під час вивчення тем. Інформація 

також розміщена на стендах в усіх навчальних кабінетах. 

Переважна більшість батьків відповідно до результатів анкетування, володіють 

інформацією про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень 

їхніх дітей. 



 

Результати спостережень за проведеними навчальними заняттями дають підставу 

стверджувати, що педагоги закладу освіти відслідковують індивідуальний поступ 

шляхом впровадження формувального оцінювання прогресу учнів. 

Опитання учнів та їхніх батьків показали, що вчителі справедливо оцінюють 

навчальні досягнення здобувачів освіти. 

У закладі проводиться всебічний аналіз тенденцій щодо динаміки навчальних 

досягнень учнів на основі моніторингу, результати якого розглядаються на засіданнях 

педагогічної ради та є основою для прийняття управлінських рішень щодо подолання 

проблем і негативних тенденцій. 

Усі педагоги 1-4 класів використовують формувальне оцінювання та більшість 

педагогів 5-11 класів використовують елементи формувального оцінювання під час 

проведення навчальних занять. Найчастіше практикуються уточнюючі запитання учнів 

під час анкетування. 

Майже 78% учнів під час анкетування відповіли, що вони відповідально ставляться 

до навчання, усвідомлюють його важливість для подальшого життя. Вчителі надають 

учням необхідну допомогу в навчальній діяльності у різноманітних формах 

(консультації, індивідуальні завдання та ін.). 
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У закладі освіти систематично проводиться моніторинг результатів навчання 

здобувачів освіти з усіх предметів інваріантного складника. За результатами 

моніторингових досліджень здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів 

освіти, приймаються рішення щодо їх коригування. 

У закладі освіти здійснюється внутрішкільний моніторинг. Моніторинг у 

закладі освіти здійснюється на підставі аналізу рівня навченості учнів школи за 

результатами у І, ІІ семестрах та за рік для учнів початкової, основної та старшої 

школи. Це проводиться один раз на семестр у січні і червні на педагогічній нараді та 

засіданнях МО. Також здійснюється аналіз участі здобувачів освіти у Всеукраїнських 

олімпіадах і творчих конкурсах. Участі учнів у художньо-мистецьких конкурсах, а 

також здійснюється аналіз результатів ДПА у 4, 9 і 11 класах. 

Підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються на 

сайті закладу освіти. Постійно аналізуються чинники впливу на результативність 

навчального процесу, підтримується висока мотивація навчання. Зусилля колективу 

спрямовані на створення соціально-психологічних умов для саморозвитку та 

самореалізації учнів і педагогів. 

Відповідно до нормативних документів, рішень педагогічної ради досягнення 

учнів 1-4 класів оцінювались вербально, здійснювалось формувальне оцінювання. Всі 

учні засвоїли навчальні програми та атестовані. 

Адміністрацією школи зроблено моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів: 
 

Дані моніторингу обговорюються на засіданнях методоб’єднань вчителів, психолого-

педагогічних консиліумах, нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. За 

результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські 

рішення щодо планування і корекції роботи. А саме, це виявлення і аналіз чинників, що 

впливають на рівень успішності учнів, виявлення обдарованих дітей і підтримка їх 

інтелектуального розвитку, планування і проведення додаткових занять з учнями, які 

потребують педагогічної допомоги, диференційованому підходу до учнів, впровадження 

в роботу інтерактивних методів, активізація роботи психологічної служби, 

нагромадження даних для порівняльного аналізу діяльності учнів та класних колективів, 

прогнозування на основі отриманих даних тенденцій розвитку навчального закладу. 

Згодом, відповідно, відбувається перевірка виконаних рекомендацій та рішень. 
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Таким чином, за допомогою внутрішнього моніторингу забезпечується мобільний 

зворотній зв'язок у навчанні, який дозволяє виявити ступінь збігу реально здійсненої 

дії та запланованої, дає змогу вчителю вчасно проводити корекцію освітньої 

діяльності. 

У закладі впроваджується система формувального оцінювання, яке передбачає 

відстежування особистісного розвитку учнів та хід набуття ними навчального досвіду 

і компетентностей. Через систему формувального оцінювання вчителі закладу освіти 

виявляють прогавини у змісті навчального матеріалу, який засвоїли учні, визначають 

рівень індивідуальних досягнень кожного учня, використовують одиничні завдання, 

нестандартизовані за змістом, процедурою і способами перевірки. Так на уроках 

математики, фізики та хімії вчителі використовують опитування, під час якого в кінці 

уроку учні дають відповіді на запитання що на уроці було найбільш зрозумілим та що 

взагалі залишилось незрозумілим. Такі запитання дають можливість вчителю 

спланувати індивідуальну роботу з учнями по усуненню прогалин у їх знаннях. На 

уроках історії, біології, української мови та літератури вчителі використовують техніки 

«Асоціативний кущ», «Мікрофон», «Інформаційне гроно», «Синкам» та розв’язування 

кросвордів. Використання таких технік забезпечує зворотній зв'язок «учитель-учень», 

вчитель виявляє потреби учнів та спонукає їх до самоповаги і співробітництва, 

спостерігає за процесом навчання, розвиває самооцінку учнів. 

Вчителі під час формувального оцінювання розвивають культуру спільного 

обговорення в класі, навички критичного і творчого мислення учнів, а також 

створюють середовище, що заохочує учня запитати. Формувальне оцінювання - шлях 

до успішного навчання. Учителі-предметники приділяють велику увагу формуванню в 

учнів позитивної самооцінки, бажання навчатися. Під час навчального процесу вчителі 

не дають учням зневіритись у своїх силах, заохочують учнів максимально проявляти 

свою ініціативу, самостійно думати і працювати. Для цього створюють проблемні 

ситуації на уроках. Тому, що там де немає вибору, немає мислення. Вчителі звертають 

увагу на те, щоб учні не боялись припуститись помилки. Адже на помилках вчиться. З 

цією метою вчителі використовують нестандартні початки уроків, де учні включаються 

в колективні форми навчання, використовуються різні інтерактивні технології, творчі 

завдання, створюють ігрові ситуації, мультимедійні презентації, навчальні екскурсії. 

Все це робиться з метою викликати в учнів зацікавленість до предмету, до теми. 
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Вчителі намагаються утвердити в свідомості учнів оцінку не як фіксатор невдачі, а як 

умовну позначку його досягнень, як стимул до творчої діяльності. 

У закладі проводиться робота із вивчення та впровадження інноваційних 

технологій навчання. 
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3. Педагогічна діяльність працівників закладу 

Педагоги використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння 

здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями. В разі 

необхідності за ініціативою педагогів у закладі реалізуються індивідуальні освітні 

траєкторії для здобувачів освіти, визначається індивідуальний зміст вивчення 

навчальних дисциплін, ставляться власні цілі у вивченні конкретної теми, обираються 

оптимальні форми та темпи навчання (Плани роботи з учнями, які потребують 

педагогічної допомоги та обдарованими учнями). Переважна більшість педагогічних 

працівників створюють та використовують під час роботи власні напрацювання. 

Відповідно до робочого плану школи на 2020/2021 н. р., внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, адміністрацією закладу спільно із головами методичних 

об'єднань здійснюється контроль за виконанням навчальних планів і програм у І 

семестрі та в кінці поточного навчального року. 

В основу аналізу стану виконання навчальних програм та навчальних планів 

покладені такі документи: 

- інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення навчальних дисциплін у 

2020/2021 н.р.; 

- Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх 

начальних закладів (наказ МОНУ № 496 від 03.06.2008р.); 

- Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ №412 від 

08.12.2015р.); 

- навчальні програми; 

- календарні плани вчителів-предметників; 

- класні журнали; 

- узагальнена звітна інформація вчителів. 
Під час календарного планування уроків педагоги самостійно визначають кількість 

годин на вивчення тієї чи іншої теми, змінюють порядок їх вивчення відповідно до 

освітніх потреб учнів. При розробленні календарно-тематичного планування 

використовують такі ресурси: взірці, що пропонуються: 

 фахові видання - 52%,

 рекомендації МОН - 82%,

 розробки з блогів та інтернет сайтів - 48%,

 власний досвід - 45%,

 досвід запозичений в колег – 27 %;
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Адміністрацією закладу освіти двічі на рік у вересні та січні (на початку 

навчальних семестрів) проводиться перевірка календарно-тематичного планування з 

навчальних предметів на І та ІІ семестри навчального року. Крім планування 

перевіряються графіки контрольних робіт на семестри, якість оформлення документів, 

їх відповідність освітній програмі закладу, навчальним планам та програмам, шляхи 

ущільнення навчального матеріалу у випадках випадання окремих вихідних та 

святкових днів, карантинних заходів. 

Особлива увага у підвищення фахової майстерності надається самоосвітній 
роботі учителя через участь у різноманітних семінарах, вебінарах, науково - 

практичних конференціях, майстер - класах, тренінгах на рівні закладу, методичних та 

освітніх установ району та на електронних сайтах «Всеосвіта», «На урок», 

«Prometheus» та інших. 
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У закладі освіти створено ряд методичних структур, які сприяють підвищення 

фахової компетентності учителя: методична рада, Школа молодого педагога, 

психолого- педагогічні консиліуми, діють методичні об’єднання учителів. 

Педагоги поширюють свій педагогічний досвід, приймають участь у 

різноманітних педагогічних, вебінарах, конференціях. 

На засіданні педагогічної ради затверджено Положення про академічну 

доброчесність, в якому прописано види порушень академічної доброчесності та 

відповідальність за них. Педагоги закладу діють на засадах академічної доброчесності, 

вказують джерела, літературу, автора, запобігають списуванню. У закладі освіти 

регулярно проводяться бесіди із здобувачами освіти про важливість дотримання 

принципів академічної доброчесності: неприпустимість списування та плагіату, 

необхідності вказувати джерела інформації, які використовуються. Класні керівники 

провели в кожному класі бесіди, з метою ознайомлення здобувачів освіти з основами 

авторського права. У кожному класі сформовано кодекси честі. Положення про 

академічну доброчесність викладено на сайт закладу. 
 

 
 

Серед виховних напрямів у середній загальноосвітній школі №99 м. Львова 

найбільш актуальним є формування суспільних цінностей у здобувачів освіти у 

процесі їх навчання, виховання та розвитку. Відповідно до цього протягом 2020/2021 

н.р. використовувались нові підходи і нові шляхи до виховання духовної та 

мистецької культури особистості та створення умов для формування в учнів власної 

світоглядної позиції. 

Відповідно до плану роботи закладу поставлену мету класні керівники, 

класоводи та вихователі досягають через стимулювання духовного розвитку учнів, 

залучаючи їх до вивчення національних традицій і звичаїв. 

На виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

відповідно до плану роботи закладу та з метою популяризації історії рідного краю та 

виховання патріотичності спільно з класними керівниками, класоводами та педагогом- 

організатором було проведено тематичні заходи, присвячені відзначенню Дня Миру, 

Дня захисника України, Дня української писемності та мови, вшанування пам'яті жертв 
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голодомору, популяризація акції «Запали свічку», відзначення Дня Гідності та 

Свободи, День пам'яті Героїв Небесної Сотні. і т.ін. 

Класні керівники та класоводи, вчителі-предметники постійно піднімають 

питання громадянського виховання, патріотизму на своїх виховних годинах, уроках, 

лекторіях, виставках літератури, конкурсах стіннівок, малюнків, та при переглядах 

актуальних новинок кінематографічних творів. 

Особливої уваги заслуговує робота класних керівників, класоводів та вихователів 

у напрямку розвитку політичної культури та обізнаності у сучасній політичній ситуації 

держави, а саме: до Дня Гідності, Дня Збройних сил України на підтримку учасників 

ООС, організовано підтримали в 2020-2021 н.р. учні із класними керівниками, 

педагогом-організатором акцію «Лист для воїна», майстер-класи з виготовлення 

патріотичних браслетів. 

У закладі освіти діє гурток національно-патріотичного спрямування «Школа 

безпеки», вихованці яких щорічно беруть участь у шкільних та районних етапах 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл” ("Джура”). 

Щорічно учні закладу беруть участь у Всеукраїнській експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (2020-2021 н.р. за напрямком «Із 

батьківської криниці», за напрямом «Музейна справа».) 

За результатами відвідування уроків адміністрацією було відзначено, що всі 

вчителі в процесі уроку намагаються реалізовувати наскрізну лінію «Громадянська 

відповідальність». Вона засвоюється здобувачами освіти через колективну діяльність, 

саме тому вчителі всіх напрямків під час організації своїх уроків використовують 

практику дослідницьких робіт, роботи в групі, проєкти тощо. Така форма роботи 

дозволяє розвивати в учнів готовність до співпраці, толерантність до різноманітних 

способів діяльності і думок. 

Більшість здобувачів освіти вважають, що їхня думка має значення 

(вислуховується, враховується) в освітньому процесі. 

Особливо важливу роль тут відіграє організація роботи учнівського 

самоврядування. Організація спільних виховних заходів, лінійок, акцій, зустрічей, 

обговорень сприяє підвищенню активної позиції учня в колективі, розвитку лідерських 

якостей, відчуття власної значущості в закладі.  

Більшість педагогічних працівників використовують форми роботи, спрямовані 

на формування партнерських взаємин зі здобувачами освіти, застосовують особистісно 

орієнтований підхід. 

Більшість батьків отримують зворотній зв'язок із педагогами, задоволені 

комунікацією з ними, це такі форми роботи як загальношкільні батьківські збори, 

класні збори, лекторії, індивідуальне консультування та спілкування з батьками, також 

через соціальні мережі та спілкування у вайбері. 
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4. Управлінські процеси закладу освіти. 

Основними шляхами розвитку закладу направлені на реалізацію Концепції 

«Нова українська школа», та включає в себе; 

 управлінську, освітню, методичну, виховну, психолого-педагогічну складову;

 фінансово-господарську складову;

 систему збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя, виконання заходів 

протидії булінгу та насильству;

 матеріально-технічну складову;

 систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Річний план роботи закладу реалізує стратегію його розвитку, враховує освітню 

програму та розробляється в співпраці керівництва закладу освіти та педагогічних 

працівників. Учасники освітнього процесу залучаються до розроблення річного 

плану роботи закладу освіти, інших документів. Учасники освітнього процесу 

залучаються до самооцінювання якості освітньої діяльності через процедури само 

оцінювання, проведено опитування всіх учасників освітнього процесу, при 

формуванні аналітичної довідки та визначенні пріоритетних завдань на 2021/2022 

рік враховано його результати. 

Керівництво закладу освіти вживає заходи для створення належних умов 

діяльності закладу, вивчає стан матеріально-технічної бази (розроблено окремий 

розділ в стратегічному плані), в бюджетній пропозиції на фінансовий рік, беруться 

до уваги пропозиції щодо закупівля канцтоварів, закупівля матеріалів для 

покращення матеріальної бази закладу. Всі учасники освітнього процесу задоволені 

загальним психологічним кліматом у закладі освіти і діями керівництва щодо 

формування відносин довіри та конструктивної співпраці між ними, вчасно 

розглядає звернення учасників освітнього процесу та вживає відповідних заходів 

реагування. У закладі освіти забезпечується змістовне наповнення та вчасне 

оновлення інформаційних ресурсів. Постійно оновлюється сайт закладу та у 

інформація в соціальних мережах (сторінка на facebook). Всі педагогічні 

працівники, працюють за фахом. Для матеріального та морального заохочення 

педагогічних працівників та з метою підвищення якості освітньої діяльності, 

профспілковий комітет надає рекомендації щодо стимулюючих виплат учасникам 

освітнього процесу. 

Проведені результати опитування свідчать про те що є сформована активна група 

працівників, яка готова працювати в період змін і формувати сучасну модель 

закладу. 
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Колектив 

середньої загальноосвітньої школи №99 м. Львова ставить перед 

собою завдання на 2021-2022 н.р.: 

1. Підвищувати якість освітніх послуг і забезпечувати довіру до результатів 

навчання. 

2. Створювати умови навчання та праці, які забезпечують партнерство учасників 

освітнього процесу. 

3. Отримувати постійний зворотній зв’язок від учасників освітнього процесу щодо 

якості освіти, відзначати успішні практики та вчасно реагувати на виявлені 

проблеми. 

4. Приймати обгрунтовані управлінські рішення, які спрямовані на підвищення 

якості освіти та освітньої діяльності. 

5. Постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання учнів, 

педагогічну діяльність, управлінські процеси закладу освіти. 

6. Забезпечити прозорість діяльності закладу освіти і готовність до змін в інтересах 

учасників освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


