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Річний звіт директора  Вараського ліцею №1 

про діяльність закладу освіти у 2021/2022 н.р. 
 

Вараський ліцей №1 Вараської міської територіальної громади 

Рівненської області заснований на праві комунальної власності. 

Засновником закладу    є Вараська міська рада. 

Органом управління закладу є Управління освіти  Виконавчого 

комітету Вараської міської ради. 

Головною метою закладу є забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття дошкільної, початкової, базової та повної середньої освіти.  

Головними завданнями закладу є: 

˗ створення умов для здобуття  початкової, базової та повної середньої 

освіти відповідно до Державних стандартів; 

˗ виховання морально і фізично здорового покоління; 

˗ розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості, 

творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися; 

˗ формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до 

трудової діяльності, відповідальності за свої дії; 

˗ виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв української нації, державної мови, національних 

цінностей; 

˗ виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої 

соціальної цінності. 

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими 

законодавчими актами Верховної Ради України, указами Президента 

України,    постановами Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства 

освіти і науки України, інших органів центральної виконавчої влади, 

рішеннями місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, 

власним Статутом, Положенням про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти. 

Робота педагогічного колективу в 2021/2022 н.р. була спрямована за 

основними напрямками, які відображені у Положенні про внутрішню 

стратегію забезпечення якості освіти: 

1.Освітнє середовище.  

2. Система оцінювання здобувачів освіти.  

3.Педагогічна діяльність.  

4. Управлінські процеси.  

  

Кількісний склад працівників закладу освіти: 

— Педагогічних працівників – 132 ( зокрема 11 педагогів 

перебувають у декретній відпустці) 

— Інші працівники закладу – 49 

Освітній процес здійснюють 132 вчителі, із них: 
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— 86 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

— 15 – «спеціаліст першої категорії»; 

— 8 – «спеціаліст другої категорії»; 

— 23 – «спеціаліст»; 

— 35 вчителів мають педагогічне звання «старший вчитель», 

— 24 вчителі – педагогічне звання «вчитель-методист» 

Окрім того, у закладі працюють 2 бібліотекарі, 3 лаборанти,  2 медичні 

сестри, секретар-друкарка, інженер-електронік, інженер з охорони праці, 

водій, заступник директора з господарської роботи, 10 працівників їдальні, 2 

працівники з комплексного обслуговування будівлі, 21 прибиральник, 2 

гардеробники та 2 двірники .  

Ліцензований обсяг ліцею – 1290 учнів. У закладі на кінець 

навчального року навчалося 1543 учні (зокрема 27 внутрішньопереміщених 

осіб через воєнний стан). 

Кількість класів:  54. Середня наповнюваність класів на кінець року 

становить 28,6  учнів. 

Упродовж 2021/2022 н.р. у ліцеї навчається 10 дітей з особливими 

освітніми потребами, функціонують 7 інклюзивних класів, які забезпечені 4 

асистентами вчителя згідно з висновками ІРЦ. Асистентів дітей немає. 

Функціонує 4 групи подовженого дня. 

На індивідуальному навчанні упродовж року перебувало 18 учнів. З 

них – на педагогічному патронажі 6 учнів, за сімейною формою навчання – 8 

учнів, за екстернатною формою навчання навчалось 4 учні. 

Ліцей має власний шкільний автобус, яким здійснюються перевезення 

здобувачів освіти Вараської територіальної громади до закладів освіти міста 

Вараш. У 2021/2022 навчальному році до нашого закладу доїжджало 19 

учнів. 

У закладі обладнано 54 навчальні кабінети та класні кімнати. До послуг 

учнів актова, гімнастична та спортивна зали, кабінет хореографії, бібліотека, 

ресурсна кімната, 4 комп’ютерних класи, 3 майстерні, кабінет фізики, хімії, 

біології, географії, основ здоров’я, 2 кабінети математики, кабінет захисту 

України, 2 кабінети історії, 2 кабінети української мови та літератури, 

інноваційний навчально-тренінговий клас, стем-центр, їдальня, медичний 

кабінет, спортивний майданчик, футбольне поле зі штучним покриттям, 

ігровий майданчик для дітей. Усі кабінети забезпечені комп’ютерами та 

мультимедійним обладнанням. По всіх кабінетах наявна локальна мережа та 

мережа Internet. Класні кімнати для 1-4 класів, які навчаються за програмою 

Нової української школи, забезпечено комп’ютерами, мультимедійними 

дошками та телевізорами, принтерами, ламінаторами, документ-камерами, 

інтерактивною панеллю та необхідним навчальним обладнанням. Усі наявні 

в закладі комп’ютери підключені до глобальної мережі (200 Мбіт/с) з 

безпечним   (інтернет-фільтри) доступом. 

Для задоволення освітніх запитів дітей та учнівської молоді в закладі 

функціонує 14 гуртків різних напрямів.  
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У закладі функціонує їдальня на 234 посадкових місць ( в умовах 

карантину 156 посадкових місць). У середньому в умовах очного навчання 

щодня харчувалось близько 800 учнів. Безкоштовним харчуванням 

забезпечуються учні початкових класів (584 учні), учні 5-11 класів  пільгових 

категорій (120 учнів). На платній основі харчуються учні груп подовженого 

дня (50 учнів) та учні 5-11 класів  за бажанням (200 учнів). 

Вартість харчування учнів початкових класів становить 26,11 грн, учнів 

груп продовженого дня – 26,11 грн, учнів 5-8 класів– 30,73 грн, учнів 9-11 

класів – 31,29 грн. 

Тепловий режим у межах норми. 

У 2021/2022 н.р. освіта постала перед новими викликами: пандемія 

коронавірусу та війна. У таких умовах освітній процес у ліцеї адаптовано до 

навчання з використанням дистанційних технологій. У середньому упродовж 

року 40% навчального часу освітній процес здійснювався з використанням 

дистанційних технологій. В окремих класах такий відсоток був більшим, 

оскільки класні колективи по кілька разів на рік перебували на самоізоляції в 

умовах карантину.  Для цього в закладі розгорнуто корпоративну освітню 

платформу Google Workspace for Education. 
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1. Освітнє середовище  

Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

У ліцеї створені умови для навчання та праці. На території закладу 

відсутні отруйні рослини, сухі дерева, нависання гілок. Огляд території щодо 

її безпечності для організації освітнього процесу здійснюється систематично. 

У вечірній та нічний час вона вся  освітлюється.  

На територію закладу можна потрапити чотирма шляхами. Паркан 

навколо закладу не має цілісності,  центральний прохід, який межує з 

міською пішохідною зеленою зоною алеї Афганців, не оснащено брамою. 

Два інші пішохідні проходи на територію закладу оснащені хвіртками, які не 

завжди зачиняються, що зумовлює доступність перебування на ній сторонніх 

осіб.  Єдиний транспортний під’їзд облаштований ворітьми, які у разі 

потреби відчиняються, що унеможливлює несанкціонований заїзд 

транспортних засобів.  

Приміщення школи недоступне для сторонніх осіб. У заклад 

допускаються лише учасники освітнього процесу. З метою запобігання 

несанкціонованого проникнення сторонніх осіб до навчальних приміщень на 

фасадах розміщено камери зовнішнього спостереження та камери 

внутрішнього спостереження на І поверсі вестибюлів, на вході у заклад 

чергує вахтер, безпека  в нічний час забезпечується працівниками 

спеціалізованого підрозділу охорони.   

Територія чиста,  охайна, рівна та пристосована для занять спортом.  

На території облаштовано мініфутбольне поле зі штучним покриттям, 

баскетбольний майданчик  з асфальтовим покриттям,  футбольне поле з 

піщано-трав’яним покриттям, майданчик, на якому розміщене гімнастичне 

обладнання, бігова доріжка, споруди для ігрових видів спорту та майданчик 

для рухливих ігор молодших школярів. Однак огорожа мініфутбольного поля 

потребує заміни, оскільки є травмонебезпечною. 

 Подвір’я достатньо озеленене, клумби охайні, насаджені квіти, 

декоративні  кущі та дерева, покіс та обрізка дерев здійснюються за 

необхідністю. Асфальтове покриття пішохідних доріжок, які ведуть до 

закладу, як і подвір’я перед закладом, потребують реновації. 

Під час спостереження за освітнім середовищем з’ясовано, що в цілому 

в закладі створено безпечні умови навчання та праці, 15 % учнів 

стверджують, що почувають себе комфортно, а 56 % -  в цілому комфортно, 

проте є 29%  незадоволених. 45,6 % батьків вважають освітнє середовище 

комфортним для дітей, а 49% - переважно задоволені середовищем, у якому 

навчаються їх діти.  

Та все ж наявність незадоволених учасників освітнього процесу 

свідчить про необхідність проведення певних заходів з метою покращення 

умов для безпечного й комфортного перебування учнів та педагогів на 

території школи. 
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Підвіз дітей до закладу освіти здійснюється шкільним автобусом. 

Наказом по закладу призначено відповідальних педагогів, що слідкують  за 

організацією підвозу. На навчання доїжджають 19 учнів ЗНЗ, з яких 5  

здобувачів освіти нашого закладу.  

Усі приміщення закладу чисті та охайні, освітлення відповідає 

санітарним нормам, повітряно - температурний режим в цілому відповідає 

санітарним нормам: у межах 18-20
0
С. Навчальні кабінети початкової школи 

непрохідні. Вони  відокремлені  від навчальних приміщень для здобувачів 

базової  та старшої школи, однак учні 4-Б та 4-Є класів навчаються у 

кабінетах на ІІІ поверсі. На ІІ поверсі розташовані предметні кабінети 

хореографії, хімії, англійської мови та інформатики, у яких навчаються учні 

як початкової, так і старшої школи. 

У закладі здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних 

вимог, повітряного, епідеміологічного режимів в умовах адаптивного 

карантину. У приміщенні закладу забезпечено належне освітлення, 

централізоване постачання води, щоденне прибирання та провітрювання 

приміщень згідно з санітарним регламентом, з урахування специфіки роботи 

закладу та вимог роботи в умовах поширення COVID-19. Здійснюється 

вологе прибирання всіх приміщень та їх провітрювання. Обігрів приміщення 

закладу в опалювальний період забезпечується централізовано.  

Приміщення їдальні, столи, місце для видачі готових страв чисті та 

регулярно миються. Питний режим здійснюється з урахуванням карантинних 

обмежень: учні мають доступ до питної води з індивідуальним посудом 

(одноразові скляночки або персональні пляшки), який приносять з дому або 

купують у буфеті чи в закладах торгівлі біля школи.  

На кожному поверсі облаштовані внутрішні туалетні кімнати окремо 

для хлопчиків та дівчаток, усі вони мають кабінки та непрозорі двері. Також 

є на кожному поверсі окремі внутрішні туалети для працівників закладу. 

Санвузли утримуються відповідно до санітарних вимог та забезпечені 

засобами особистої гігієни: рукомийниками, гарячою та холодною водою, 

рідким милом, електросушарками. Наявні плакати з інформацією щодо 

дотримання гігієнічних вимог, організовані місця для обробки рук 

антисептичними засобами. 

У будівлі закладу забезпечено контрастне  маркування на  підлозі, наявні 

візуалізація призначення приміщень й вказівники. 

Результати анкетування учасників освітнього процесу свідчать, що 

облаштування території навколо закладу, чистоту навчальних кабінетів, 

туалетних кімнат, їдальні, спортивної та гімнастичної зали, температурний 

режим переважна більшість здобувачів освіти  та їх батьки оцінили на 

«відмінно» та на «добре».   

Середня наповнюваність учнів у класах становить 28,6 учнів. Кількість 

учнів в окремих класах більше наповнюваності, визначеної Законом України 

«Про повну загальну середню освіту», однак адміністрацією вжито належних 

заходів для забезпечення відповідного рівня організації освітнього процесу 
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(навчання проводиться у дві зміни, організовано розподіл класів на групи, 

оптимально складено розклад занять, функціонують групи подовженого дня). 

Розклад складається з урахуванням забезпечення можливості розміщення 

класів та груп у повноцінних приміщеннях за принципом наскрізного 

робочого дня. Усі ці заходи дають можливість не порушувати безпеку й 

комфорт учасників освітнього процесу.  

Усі педагогічні працівники забезпечені робочими місцями в 

учительських кімнатах, по кафедрах та спеціальних приміщеннях, що наявні 

при навчальних кабінетах. Є кабінет директора, 3 кабінети заступників, 

кабінет соціально-психологічної служби, логопеда, педагога-організатора, 2 

учительських (початкових та старших класів), бібліотека, актова зала, 

медичний пункт. Наявні місця відпочинку для здобувачів освіти, однак на 

коридорах їх не в достатній кількості. На І поверсі створено куточок 

буккросингу, куточок юних шахістів, на ІІ – релаксації, який забезпечено 

м’якими пуфами, однак відповідно до вимог організації освітнього процесу в 

період адаптивного карантину куточок релаксації не функціонує.   

Приміщення закладу використовуються раціонально. Комплектування 

класів відбувається з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх 

особливих освітніх потреб, площі навчальних приміщень. Для освітнього 

процесу використовується 30 класів та 22 навчальні кабінети, 2 спортивні 

зали, що забезпечує реалізацію освітньої програми, зокрема функціонує 4 

кабінети інформатики,  кабінет фізики, хімії, біології, математики, 2 кабінети 

трудового навчання ( майстерня з обробки деревини та майстерня з обробки 

металу) та кабінет обслуговуючої праці, хореографії, музичного мистецтва, 

правознавства, історії, української мови та літератури, лінгвістичний кабінет, 

STEM-центр,  ресурсна кімната, 13 кабінетів початкової школи, які 

обладнано відповідно до вимог НУШ.  Усі навчальні кабінети достатньо 

обладнані технічними засобами навчання для виконання відповідної 

навчальної програми: телевізорами, інтерактивними дошками та 

проєкторами, ноутбуками, інтерактивними панелями. Проте кабінети 

трудового навчання (майстерня з обробки деревини та майстерня з обробки 

металів) потребують ремонту та сучасного оснащення. Тому керівництвом 

закладу вживаються певні заходи задля покращення стану цих кабінетів, 

зокрема було розроблено та подано  на конкурс проєкт «Сучасна столярна 

майстерня» Громадського бюджету та здобуто перемогу. Заклад чекає на 

виділення коштів для ремонту та придбання сучасного обладнання. 

Відремонтовано гімнастичну залу, водночас потребує ремонту спортивна 

зала. За результатами спостереження встановлено, що всі навчальні 

приміщення мають належний рівень штучного освітлення. В окремих 

кабінетах на коридорах встановлено світлодіодні світильники. 

Коридори мають як природне, так і достатню кількість штучного 

освітлення.  Облаштування приміщення закладу не створює загрози 

травмування учнів та працівників. Коридори, центральні сходи вільні для 
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проходу, запасні виходи зручні для експлуатації та виходу в разі небезпеки. 

Господарський двір є відокремленим і недоступним для здобувачів освіти.  

Незважаючи на недоліки, 49,2 % педагогічних працівників цілком 

задоволені освітнім середовищем та умовами праці, а 45,9% переважно 

задоволені, проте 4,9% - переважно незадоволені. Проте переважна більшість 

батьків оцінила освітнє середовище як «добре» ( 46%) та «відмінно» (27%).   

У закладі розроблено правила поведінки, учасники освітнього процесу 

ознайомлені з ними, але не завжди дотримуються їх. Так 65,9% здобувачів 

освіти зазначили , що приймають правила і їх дотримуються, 10,6% - знають 

про правила, але їх не дотримуюся, 15,6% респондентів повідомили, що з 

правилами їх не ознайомили, проте дотримуються загальних правил культури 

поведінки, і 7,9% зазначили, що їм про це нічого не відомо.  

У закладі освіти розроблені й затверджені комплексні заходи щодо 

поліпшення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу та 

запобігання дитячого травматизму, Положення про службу охорони праці, 

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, Положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, Положення про 

порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти 

під час освітнього процесу. Документація з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності знаходиться в належному вигляді:  у наявності журнали 

інструктажів для працівників та учнів закладу, у яких здійснюються 

відповідні записи, затверджені інструкції з ОП, ПБ та БЖД  для працівників, 

здобувачів освіти за видами робіт. Інструктажі з працівниками та 

здобувачами освіти проводяться згідно з законодавством про ОП, про що під 

час опитування повідомили 76  % опитаних педагогів та 85% опитаних 

здобувачів освіти.  Навчання та перевірка знань з ОП та ПБ з працівниками 

проводиться систематично один раз на три роки.  

Учасники освітнього процесу ознайомлені (підтвердили 96,7  % 

опитаних педагогічних працівників  і 97,9 % опитаних учнів) із  вимогами 

щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил 

поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Однак 57% здобувачів освіти 

зазначили,  що такі навчання проводяться в поодиноких випадках, що 

свідчить про несистематичність такої роботи.  

Організація харчування в закладі освіти сприяє формуванню культури 

здорового харчування у здобувачів освіти. У приміщенні закладу функціонує 

їдальня, у якій зроблено капітальний ремонт, харчоблок забезпечено 

необхідним сучасним обладнанням, посудом для приготування та прийому 

їжі, обідню залу – новими комфортними меблями. Чисті та регулярно 

підлягають вологому прибиранню столи, стільці, місця для видачі готових 

страв, приміщення їдальні. Столи належним чином сервіруються, наявне 

щоденне та перспективне меню. При вході в їдальню обладнана окрема зона 

для миття рук з електросушарками.  
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Гарячим харчуванням охоплено всіх учнів  молодшої школи та частина 

старшої. Гарячими обідами харчуються вихованці групи продовженого дня, а 

також 219 учнів старшої школи, які харчуються за кошти батьків.  

За кошти місцевого бюджетіу організоване безкоштовне харчування 

учнів 1-4 класів та 120  дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей 

внутрішньо-переміщених осіб, дітей – інвалідів та з ООП, дітей 

військовослужбовців , що перебували в зоні ООС (АТО) та виконували 

військові обов’язки на території інших держав, дітей, які проживають у ІІІ 

зоні радіаційного забруднення ЧАЕС та потребують довезення.  

 Меню складається згідно з  «Перспективним примірним двотижневим 

меню для закладів освіти на зимово - весняний період» з урахуванням всіх 

харчових норм для здорового розвитку здобувачів освіти 

Усі кабінети освітнього закладу підключено до мережі Інтернет. 

Результати опитування свідчать, що 71,5% здобувачів освіти поінформовані 

під час уроків та позаурочних заходів про особливості безпечного 

користування мережею Інтернет. Комп’ютери мають відповідне програмне 

забезпечення і захист від небажаного контенту. Робочі місця педагогічних 

працівників на 100% забезпечені  дротовим інтернетом. 

У закладі організовуються профілактичні заходи, спрямовані на 

формування навичок безпечної поведінки в цифровому середовищі, на сайті 

розміщені правила безпечного користування інтернетом, проводяться години 

спілкування з учнями з цього питання, інформаційна робота з батьками. Так 

65% здобувачів освіти зазначають, що інформаційні заходи  проводяться 

систематично, 24% учнів вважають, що заходи проводяться лише під час 

уроків інформатики. Проте  6 %  зауважили, що такі заходи не проводяться, 

однак вони дотримуються загальноприйнятих правил безпечного 

користування інтернетом, а 5  %  зазначила , що жодних заходів не 

проводилось.  

 У закладі соціально-психологічною службою здійснюється робота з 

адаптації та інтеграції учнів до освітнього процесу. Зокрема, проводяться 

дослідження процесу адаптації першокласників за методикою 

Н.Г. Лусканової, організовуються та проводяться психолого-педагогічні 

консиліуми щодо адаптації учнів 5 класів до умов навчання в базовій школі, 

за результатами розробляються рекомендації для учителів-предметників, 

учителів початкових класів, практичного психолога та соціального педагога. 

З учнями, які мають низький рівень адаптації, практичний психолог 

проводить індивідуальну роботу та надає консультації батькам. На сайті 

закладу розміщено поради батькам з успішної адаптації учнів. За даними 

анкетування, 66, 4% батьків вважають, що в дітей не виникало проблем з 

адаптацією до умов закладу освіти, 30,4% зазначили, що такі труднощі 

виникали іноді.  
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Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації 

Розроблені, затверджені та оприлюднені на офіційному сайті План 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування)  у 

Вараському ліцеї №1, порядок подання та розгляду заяв при виявленні 

випадків, порядок реагування на доведені випадки булінгу та 

відповідальність причетних осіб. Здійснюється робота щодо виявлення, 

реагування та запобігання проявам булінгу (цькуванню), дискримінації, а 

саме: діагностична (анкетування, соціометрія), консультативна, 

просвітницько-профілактична (години спілкування з учнями, зустрічі з 

батьками), перегляд презентацій, обговорення відео, організація зустрічей з 

представниками ювенальної превенції. 21,3% батьків відповіли, що у закладі 

постійно проводиться робота щодо попередження та зниження насильства, 

стільки ж – що така робота проводиться часто, проте 39 % батьків вважає, що 

заходи проводяться іноді, а 17% - ніколи.  

У цілому атмосфера між учасниками освітнього процесу в закладі 

освіти  доброзичлива і дружня, майже всі педагогічні працівники цілком ( а 

це 49,2%) та переважно ( 45, 9%) задоволені освітнім середовищем та 

умовами праці, проте 4,9% педагогів  переважно незадоволені. Майже  

половина дітей ( 47%) , на думку опитуваних батьків, йдуть до школи 

здебільшого охоче і в піднесеному настрої ( 15%), проте третина із них не 

проявляє особливих емоцій і здебільшого неохоче відвідує школу, що 

пов’язано із небажанням вчитися ( 22% дітей), упередженим ставленням до 

них вчителів (19%) і з взаєминами з однокласниками  (17%).  Батьки 

найчастіше розраховують на допомогу класного керівника ( 77%)  та 

директора (31%).  

На питання чи відчувають здобувачі освіти  у закладі булінг/цькування: 

64, 2% повідомили, що  не відчувають, почуваються комфортно в класі, 

проте 32, 4 % зазначили, що до них були поодинокі випадки агресії або 

кепкування.  

Якщо потерпали від булінгу, то від кого? Від інших учнів школи – 22%, 

від однокласників – 29%,  від учителів – 27%, від техперсоналу – 9%, від 

адміністрації – 6%, від класних керівників - 3%.   

На питання, до кого ви зверталися, якщо потерпали від булінгу чи були 

його свідками,  45% учнів сказали, що ні до кого не зверталися, 20% - до 

класного керівника, 11% - до однокласників, 9 % - до педагогів,  15% - до 

інших осіб. 

Загалом 45 % учнів стверджує, що почуваються безпечно і 

психологічно комфортно у закладі освіти , 50% - здебільшого безпечно. 

У ході бесід  практичний психолог, соціальний педагог, голова 

учнівського самоврядування підтверджують конфліктні ситуації, які 

виникають між учасниками освітнього процесу, але, на їх думку, вони не 

носять ознак булінгу(цькування) і вирішуються ними в усному порядку. 
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Отож наявність таких результатів опитування свідчить про 

необхідність активізації та урізноманітнення форм роботи щодо запобігання 

проявам булінгу (цькуванню) та дискримінації та проявам будь-яких форм 

агресії.   

У  закладі ведеться постійний облік за відвідуванням учнями занять. 

Класні керівники забезпечують контроль щодо відсутності дітей 

(перебувають на постійному зв’язку з батьками таких дітей). Однак, як 

показала практика, не завжди вчасно інформують адміністрацію про  

відсутність  дитини на заняттях протягом 10 днів підряд без поважних 

причин, що унеможливлює вчасно надіслати повідомлення  до Служби у 

справах дітей та відділу ювенальної превенції. 

У закладі розроблені та оприлюднені на сайті правила поведінки 

здобувачів освіти, які спрямовані на формування позитивної мотивації 

учасників освітнього процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах 

людини. Учні ознайомлені з правилами поведінки, які діють у ліцеї, та 70% 

здобувачів освіти їх дотримується,  11% - ознайомлені з правилами, але їх не 

дотримуються. Це свідчить про недостатню роботу в цьому напрямку. Аналіз 

анкет продемонстрував, що учні вбачають порушення своїх прав в обмеженні 

свободи слова та пересування, в зменшенні часу відпочинку на перерві за 

рахунок збільшення уроку, в необ’єктивному чи упередженому оцінюванні, в 

нав’язуванні релігійних поглядів та у виставленні оцінок за поведінку на 

сторінці предмета.   

У 85% випадків опитувані батьки впевнені, що їхні права як учасників 

освітнього процесу не порушуються, а якщо інколи порушуються, то 

вирішуються (11%).  

Здобувачі освіти у разі потреби отримують необхідну психолого-

соціальну підтримку. Практичний психолог та соціальний педагог проводять 

профілактичні та роз’яснювальні бесіди з учнями та батьками під час 

індивідуальних та колективних зустрічей.  Окрім цього, до превентивної 

роботи залучаються ювенальна поліція, Служба у справах дітей, з якими 

співпрацює заклад. 

 

Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього середовища 

У закладі навчається 10 дітей з особливими освітніми потребами, 

функціонує 7 інклюзивних класів (2-В, 3-Г, 3-Д, 4-В, 4-Є,  6-Г, 7-Г). 

Інклюзивні класи забезпечені 4 асистентами вчителя, згідно з висновками 

ІРЦ. Асистентів дітей немає.  

Педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивних класах здійснювався командами психолого-педагогічного 

супроводу дітей з ООП, до складу яких входять вчителі-предметники, 

асистенти вчителів, призначених керівником закладу, соціальний педагог, 

психолог, логопед та батьки дитини. 
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Для забезпечення успішності навчання були розроблені та погоджені з 

батьками індивідуальні програми розвитку для кожного учня з урахуванням 

висновків Вараського інклюзивно-ресурсного центру, складено розклад 

корекційно-розвиткових занять, забезпечено психолого-педагогічний 

супровід, який здійснюють психолог, логопед, корекційні педагоги з 

розвитку мовлення та соціально-побутового орієнтування, вчитель ЛФК. 

Навчання у класах з інклюзією здійснюється за Освітньою програмою 

Вараського ліцею №1 з адаптованими програмами з окремих предметів, 

залежно від розвитку інтелектуальних здібностей кожної дитини з ООП. У 

закладі створено  ресурсну кімнату, яка забезпечена усіма необхідними 

дидактичними засобами, сухим басейном, є робочі місця (парта і стілець), 

інтерактивна дошка, планшет, що задовольняє освітні потреби дітей з ООП.  

Оформлення приміщень закладу (класні кімнати) мають навчально-

пізнавальну, розвивальну та мотивуючу складові. Обладнання, засоби 

навчання використовуються для виконання навчальних завдань, спрямованих 

на формування ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів 

освіти. 

В окремих навчальних кабінетах початкової школи висота парт 

регулюється. Шафи,  полиці, стелажі надійно закріплені, облаштовані 

навчальні осередки. 

Дидактичні матеріали  для дітей з особливими потребами логопед, 

вчителі, психолог розробляють та виготовляють самостійно, адаптуючи 

навчальний матеріал для кращого сприйняття та оволодіння, планують 

роботу під час проведення навчальних занять  із урахуванням індивідуальних 

потреб учнів з ООП. Усі працівники , які залучені до роботи з дітьми з ООП, 

пройшли курси підвищення кваліфікації.  

Педагоги активно застосовують на уроках спортивний інвентар, 

візуалізацію корисної інформації (карти, графіки, формули тощо), 

комп’ютерну техніку, мультимедійне обладнання, інтернет як засоби 

реалізації діяльнісного підходу до навчання. Анкетування учнів підтвердило 

цю інформацію: постійно використовується спортивний інвентар (99 %) та 

спортивна зала (96 %). Значно рідше педагогічні працівники використовують 

комп’ютерну техніку (78 %),  інтернет (53 %), лабораторне обладнання 

(44%).  Отже, можна зробити висновок, що обладнання та засоби навчання 

застосовується у значній кількості навчальних завдань або видів діяльності, 

які спрямовані на формування ключових компетентностей та наскрізних 

умінь здобувачів освіти.  

У закладі облаштовано на ІІІ поверсі бібліотеку, яка забезпечена 

комп’ютерною технікою з під’єднанням до мережі Інтернет, телевізором, 

тому є центром для формування інформаційно-комунікативної, 

соціокультурної компетентностей учасників освітнього процесу.  

Ресурси бібліотеки використовуються для формування у здобувачів 

освіти інформаційно-комунікативної компетентності через проведення 

індивідуальних занять, консультацій, навчальних занять та позакласних 
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заходів в рамках відзначення пам’ятних дат. Також бібліотекарі проводять 

бібліотечні уроки з медіаграмотності для різних паралелей. 

Проте лише 7,3% опитаних учнів використовують бібліотечний фонд 

для самопідготовки та проєктної діяльності, 25,1 % відвідують тільки для 

отримання необхідної літератури й підручників та 65,4% відсотки опитаних 

учнів зазначили, що не користуються шкільною бібліотекою, що свідчить 

про те, що бібліотечний фонд лише частково задовольняє їхні освітні 

потреби.  
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2.  Система оцінювання 

Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи 

оцінювання їх навчальних досягнень. 

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у 

Вараському ліцеї №1 прозора та зрозуміла, забезпечує інформування учнів 

про критерії оцінювання та розуміння, як і за що їх оцінюють. Процес 

інформування і оприлюднення критеріїв для здобувачів освіти у ліцеї 

розпочинається із критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, 

затверджених Міністерством освіти і науки України. При цьому учителі 

школи керуються основними нормативними документами: 

- Стаття 17 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» від 16.01.2020 № 463-IX, 

- Наказ МОН України від 13.07.2021 №813 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти», 

- Наказ МОН України від 13.04.2011 року №329 «Про затвердження 

Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, 

- Наказ МОН України від 21.08.2013 року №1222 «Про 

затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1009 від 

19.08.2016). 

Дані критерії оцінювання, запропоновані МОН, є загальними для всіх 

учителів закладу освіти і використовуються як основа, своєрідний каркас, за 

допомогою якого вибудовується система оцінювання у ліцеї. 

При виконанні обов’язкових видів роботи вчителі користуються 

розробленими критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, які 

ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН, а також враховують 

особливості вивчення теми, освітню програму, компетентнісний підхід до 

викладання предмету (курсу), організаційну форму проведення навчального 

заняття, індивідуальні та вікові психо-фізіологічні особливості дитини. 

Проте на сайті закладу освіти оприлюднені лише вищезазначені 

нормативні документи щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти. Частково в кабінетах та класних кімнатах розміщена інформація 

щодо критеріїв оцінювання. Інформація про критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів для батьків систематично оприлюднюється на батьківських 

зборах, фіксується    в   пам’ятках, надається у соціальній мережі Viber. 

Під час використання дистанційних технологій навчання інформація 

про критерії оцінювання навчальних досягнень надавалась через віртуальні 

класні кімнати платформи дистанційного навчання Google Workspace for 

Education. 

Оцінювання в закладі стимулює учнів до навчання, а не 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1009729-16#n2
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1009729-16#n2
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використовується для покарання. Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 

класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 - 

формувальному та підсумковому (рівневому) оцінюванню. Учителі НУШ 

відстежують особистісний розвиток кожного учня, його індивідуальний 

поступ, формують у дітей впевненість у своїх силах, діагностують досягнення 

на певних етапах навчання. 

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів ліцею є 

формувальне, поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне). 

Поточне, тематичне, семестрове та річне оцінювання здійснюється за 12-

бальною шкалою оцінювання. У 2021/2022 навчальному році державна 

підсумкова атестація не проводилась у зв’язку із воєнним станом. У кінці 

року учням 1-4 класів видаються свідоцтва досягнень, учням 5-10 класів 

видаються табелі навчальних досягнень.  Результати навчальної діяльності за 

рік вносяться до особових справ учнів. Для розвитку навичок 

самооцінювання/ взаємооцінювання навчальної діяльності дитини 

необхідно регулярно нагадувати учням про цілі і критерії оцінювання, 

планувати при проведенні навчальних занять час для 

самооцінювання/взаємооцінювання, повідомляти мету навчального заняття. 

Під час анкетування на запитання «У який спосіб Ви отримуєте 

інформацію про критерії оцінювання результатів Вашого   навчання?» учні 

9-11-х класів дали такі відповіді: так, отримую від учителів на початку 

навчального року - 88%; так, отримую під час виконання різних видів робіт - 

65%, оголошують тільки у разі звернення до вчителя – 5%; не отримую, 

навіть у разі звернення до вчителя - 3%  

При проведенні онлайн-анкетування частка тих педагогів, які 

використовують лише рекомендації МОН становить 45%, частка тих 

педагогів, які адаптують критерії МОН до умов роботи закладу становить 

55%, зокрема 24% педагогів розробляють адаптовані критерії оцінювання 

разом з дітьми.  

Для реалізації компетентнісного підходу педагоги у закладі оцінюють 

не обсяг засвоєних знань здобувачем освіти, а те, як ці знання 

використовуються для вирішення прикладних завдань. Одними з таких 

підходів є оцінювання не лише результату роботи, але й сам процес 

навчання, індивідуальний поступ кожного учня; позитивне оцінювання 

досягнення учнів, незалежно від того, значні вони чи скромні (мотивуюча 

роль оцінювання); оцінювання рівня аргументації та уміння учнів 

висловлювати свою думку. Також для оцінювання навчальних досягнень 

учнів вчителі початкової школи використовують портфоліо, яке сприяє 

компетентнісному підходу. При оцінюванні навчальних досягнень учнів 

враховуються: характеристики відповіді учня, якість знань, сформованість 

предметних умінь і навичок, рівень володіння розумовими операціями, 

самостійність оцінних суджень. На уроках учителі використовують прийом 

самооцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти, що формує 

відповідальне ставлення до освітнього процесу. 
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Оцінювання - це конфіденційна інформація, яка стосується лише 

вчителя, дитини та її батьків, тобто педагоги не озвучують навчальні 

досягнення учнів на батьківських зборах та не повідомляють їх публічно у 

вигляді рейтингів. 

У закладі використовується поточний контроль шляхом виконання 

різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, зокрема для 

самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти впродовж семестру. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та 

лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, 

самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо. Враховуючи академічну 

свободу педпрацівників, форми проведення видів контролю, їх кількість 

визначається вчителем на основі освітньої програми. Аналіз результатів 

моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей освіти та 

вчасно приймати необхідні педагогічні рішення. Процедура та вимоги до 

поточного та підсумкового контролю відповідають орієнтовним вимогам до 

контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та 

критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти, визначених Міністерством освіти і науки України. 

Результати спостереження за проведенням навчальних занять, 

позакласних заходів, вивчення творчих робіт свідчать, що система 

оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу 

переважно в початковій школі та частково у старшій. Учителі оцінюють 

навчальні досягнення учнів на основі врахування індивідуальних 

можливостей, використовуючи сучасні підходи до оцінювання. Виявляють 

творчість у виборі діяльнісних методів та прийомів оцінювання (у формі 

проєктів, ділових ігор, тощо), використовують завдання з певним контекстом 

з реальними (зміст завдань пов’язаний проблемами), виключають негативні 

моменти в навчанні, підвищують навчальну мотивацію і самостійність учнів. 

Педагоги поєднують оцінки індивідуальних умінь з оцінкою умінь 

працювати в групі, надають учням час на обдумування відповідей і 

супроводжують відповідь здобувачів освіти уточнювальними запитаннями; 

понад 70% педагогів оприлюднює критерії оцінювання результатів навчання, 

забезпечує зворотний зв’язок щодо якості виконання завдання, відзначає 

досягнення учнів, підтримує в них бажання навчатися. І тільки половина 

вчителів спрямовують оцінювання результатів навчання на індивідуальний 

поступ учня, використовують прийоми самооцінювання і взаємооцінювання 

учнів, дають можливість вибору рівня навчальних завдань і напрямів 

навчальної діяльності, добирають домашнє завдання, спрямоване на 

оволодіння ключовими компетентностями, озвучують критерії його 

оцінювання. Спостереження за навчальними заняттями також 

продемонстрували, що учні звикли до доброзичливої атмосфери в класі, не 

бояться помилитися, не відчувають з боку однокласників чи вчителя 

намагань поглузувати з неправильних відповідей, ставлять питання вчителю. 

У закладі освіти двічі на рік шляхом моніторингу проводяться відстеження 
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результатів навчання учнів із предметів інваріантної частини навчального 

плану.  

Узагальнені показники такого моніторингу відображено на сайті 

закладу у вигляді Звіту про успішність та Звіту про рівень навченості, 

Моніторингу навчальних досягнень . Систематично проводиться моніторинг 

результатів навчання здобувачів освіти з тих предметів, які вивчаються на 

поглибленому рівні, що відображено в Річному плані роботи та відповідних 

наказах керівника закладу освіти. Результати такого моніторингу 

використовуються для ухвалення управлінських рішень щодо надання учням 

підтримки в освітньому процесі.  

Отже, більшість педагогів закладу використовують компетентнісний 

підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Для кращого сприйняття здобувачами освіти системи оцінювання 

необхідно постійно враховувати думку учнів щодо системи оцінювання, 

залучати їх до розроблення критеріїв, впроваджувати самооцінювання, 

взаємооцінювання та формувальне оцінювання. 

82% учнів вважають, що здебільшого вчителі справедливо оцінюють 

їхні навчальні досягнення, однак 18% вважають, що їхні навчальні 

досягнення оцінюються або у більшості випадків несправедливо або зовсім 

несправедливо. Варто зазначити, що 56% опитаних учнів постійно 

здійснюють самооцінювання результатів своєї роботи під час занять; 34% 

учнів самооцінювання здійснюють дуже рідко і 10% опитаних учнів ніколи 

не здійснюють самооцінювання. 

Результати анкетування батьків на питання «Учителі справедливо 

оцінюють навчальні досягнення вашої дитини?»: відповідь «так» дали 61% 

опитаних батьків, «переважно так» вважають 33% батьків, «іноді»- 6%. 88% 

батьків отримують інформацію про критерії оцінювання, правила і 

процедури оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 

Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача 

освіти. 

Визначення рівня освітньої діяльності в ліцеї відбувається за 

допомогою процедури моніторингу, що стосується, у першу чергу, рівня 

навчальних досягнень здобувачів освіти. 

У закладі розроблене Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти, погоджене рішенням педагогічної ради від 31.08.2020 року №1 

та затверджене наказом директора №87 від 31.08.2020.  

Здійснюється аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти на основі 

проведення моніторингу, підсумки узагальнюються у відповідних наказах. 

У 1-4 класах ведеться зошит спостережень та створюється портфоліо. 

Результати аналізу моніторингових досліджень розглядаються на 

засіданні педагогічної ради, нараді при директорові, засіданні професійних 

спільнот закладу. 
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Адміністрацією закладу, класними керівниками 1-11 класів 

систематично здійснюється інформування батьків про результати навчання 

здобувачів освіти. 

Результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються: 

- у Свідоцтвах про досягнення учнів 1-4 класів НУШ; 

- у Свідоцтвах про здобуття початкової освіти для учнів 4 класу; 

- у Свідоцтвах про здобуття базової середньої освіти для учнів 9 

класу; 

- у Свідоцтвах про здобуття повної середньої освіти для учнів 11 

класу; 

- у Табелях успішності за І, ІІ семестр та рік. 

Ці документи видаються індивідуально здобувачам освіти і не 

оприлюднюються. 

Згідно з Наказом МОН України від 13 липня 2021 року №813 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів 

навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» в ліцеї 

впроваджується система формувального оцінювання. 

Педагогічне оцінювання є одним із найважливіших елементів 

сучасного навчального процесу. Від правильної організації оцінювання 

більшою мірою залежить ефективність управління освітнім процесом. 

Формувальне оцінювання – це цілеспрямований неперервний процес 

спостереження за навчанням учнів; воно є необхідною умовою 

інтерактивного навчання, у процесі якого формується культура спільного 

обговорення у класі, розвиваються навички критичного і творчого мислення, 

а також формується середовище, що заохочує учнів запитувати. 

Формувальне оцінювання підтримує впевненість учнів у тому, що кожен із 

них здатен покращити свої результати, оскільки здобувачам освіти 

наводяться приклади того, що від них очікують. 

Під формувальним оцінюванням розуміють інтерактивне оцінювання 

прогресу учнів, що дає змогу вчителю визначати потреби учнів та 

відповідним чином адаптовувати процес навчання. 

На сайті ліцею розміщено нормативні документи з цього питання. Це 

питання розглядається на засіданнях педагогічних рад професійних спільнот, 

нарад при директорові та ін. 

Слід зазначити, що згідно з аналізом проведених анкет, вчителі  

впроваджують у своїй роботі систему оцінювання для здобувачів освіти, а 

саме: 

- поточне оцінювання використовують 68% опитаних педагогів 

- підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) – 68% 

- формувальне оцінювання – 59% 

- рівневе оцінювання – 31% 

- самооцінювання учнями – 48% 

- взаємооцінювання учнями – 36% 
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Близько 85% педагогів відстежують особистісний поступ учнів, у 

переважній більшості це педагоги початкової школи.  

Анкетування педагогічних працівників продемонструвало, що вчителі 

надають здобувачам освіти необхідну допомогу в навчанні: 

- проводять індивідуальні консультації, цікаві форми 

організації  навчальної діяльності; 

- застосовують засоби зворотнього зв’язку, що дозволяє вчасно 

надавати    допомогу тим, кому потрібно підтримка; 

- використовують ІКТ-технології, науково-дослідницьку діяльність; 

- піклуються про всебічний розвиток учнів, застосовують сучасні 

форми та методи, які дозволяють зробити освітній процес цікавим та 

доступним; 

- заохочують здобувачів освіти, мотивують, використовують 

похвалу  тощо. 

Результати анкетування учнів засвідчують, що здобувачі освіти 

отримують зворотній зв’язок від більшості вчителів - 50% та від усіх 

вчителів - 35%, від окремих вчителів - 15%. Погоджуються з твердженням, 

що вчителі їх заохочують до подальшого навчання, аналізують помилки та 

визначають шляхи покращення результатів навчання. 

58% здобувачів освіти вважають, що оцінюють їхні результати 

навчання з метою визначення рівня їх знань, умінь і навичок, 22% - для 

відстеження індивідуального прогресу у навчанні, для 15% - невідомо з якою 

метою. 

Вчителі ліцею початкової школи спостерігають особистісний поступ 

здобувачів освіти у щоденник педагогічних спостережень, сприяють 

формуванню адекватної самооцінки, відзначають їх досягнення та 

підтримують бажання вчитися. 

 

Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до 

самооцінювання. 

Вараський ліцей №1 сприяє формуванню у здобувачів освіти 

відповідального ставлення до результатів навчання. Велика увага під час 

здійснення освітнього процесу у закладі приділяється мотивації учнів до 

навчання, яка сприяє інтелектуальному розвиткові дитини, а також є 

рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Формування 

відповідального ставлення до навчання відіграє важливу роль у підготовці 

учнів до самостійного життя, тому що навчання – головна праця здобувача 

освіти. 

Однією з ключових компетентностей, яку формують вчителі в учнів, є 

уміння вчитися впродовж життя. Розвиток відповідального ставлення до 

навчання здійснюється через: 

- активізацію участі учнів в організації своєї навчальної діяльності; 

- наявністю чітких критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів; 



20 

 

- зосередженням освітнього процесу на оволодіння ключовими 

компетентностями, а не на відтворенні інформації; 

- можливістю вибору власної освітньої траєкторії; 

- заохоченням і позитивним оцінюванням та наданням 

конструктивного відгуку на роботу учня;  

- спільним розробленням критеріїв оцінювання навчальних досягнень; 

- проведенням профорієнтаційної роботи, викладанням спецкурсів і 

факультативів. 

Під час засідань педагогічної ради, інструктивно-методичних нарад, 

засідань професійних спільнот відбувалося обговорення шляхів формування 

відповідального ставлення здобувачів освіти до навчання і ролі соціального 

партнерства педагогів з батьками учнів у цьому процесі. Вчителі проходили 

онлайн-курси, відвідували тренінги і майстер-класи з цього питання. 

Адміністрація закладу особливу увагу приділяє системі мотивації до 

навчання. З цією метою сплановано та проводиться ряд заходів: психолого- 

педагогічні консиліуми з питань адаптації учнів 1, 5, класів, на яких 

розглядалися способи та прийоми формування в учнів навчальної мотивації, 

психологічні аспекти внутрішньої мотивації учнів до навчання. Вчителі 

початкових класів створюють портфоліо здобувачів освіти, у яких 

зберігаються та накопичуються учнівські роботи, зокрема і з метою аналізу 

та підвищення мотивації до навчання. 

Організовуються профорієнтаційні заходи для учнів 9- 11 класів: 

профорієнтаційні анкетування, зустрічі з успішними випускниками, 

тематичні класні години, індивідуальні консультування, які мотивують 

здобувачів освіти до успішного оволодіння знаннями задля здобуття обраної 

професії, онлайн розсилання профорієнтаційних матеріалів, відвідування 

днів відкритих дверей у закладах професійно-технічної та закладах вищої 

освіти, відвідування підприємств. Через запровадження карантину очні 

зустрічі з представниками Центру зайнятості та ЗВО у поточному 

навчальному році не проводилися, ця робота організована онлайн. 

Мотивуючими заходами для вихованців ліцею є вшанування та преміювання 

учнів-переможців обласних олімпіад та конкурсів . 

Під час спостереження за навчальними заняттями члени адміністрації 

відзначають, що більшість вчителів намагаються залучити якомога більше 

учнів у класі до роботи на уроці, зацікавити темою, але через відсутність 

можливості вибору рівня завдань і напрямків навчальної діяльності діти 

інколи втрачають інтерес до навчання. Крім того, встановлено, що частина 

вчителів не використовують або ж недоцільно використовують форми 

роботи в парах, групах, мобільних трійках, працюють переважно фронтально 

і назагал. Використання одноманітних форм роботи призводить до втрати 

інтересу до навчання та відповідального ставлення до нього. 

Щодо врахування думки учнів педагогами під час уроків результати 

опитування серед учнів наступні: 

- 25% вважають, що їх думку враховують завжди, 
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- 49% учнів вважають, що їх думка враховується лише з окремих предметів, 

- для 17% учнів більшість вчителів нав’язують свою думку як єдино 

правильну, 

- 9% учнів вважають, що у ліцеї думка учнів практично не враховується. 

Варто зазначити, що 64% здобувачів освіти беруть на себе 

відповідальність за свої успіхи у навчанні, проте 22% учнів вважають, що 

школа цю відповідальність не розвиває. Окрім того, 12% опитаних 

здобувачів освіти вважають, що школа не готує випускника до життя, тому у 

них відповідальність за результати навчання відсутня. 

Ліцей забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів 

освіти під час здійснення освітнього процесу. Вчителі працюють над 

формуванням успішної особистості та здійснюють кваліфіковане педагогічне 

керівництво даним процесом. Педагоги використовують формувальне 

оцінювання, під час якого дітей вчать об’єктивно оцінювати власну 

компетентність, виходячи з очікуваних результатів та зрозумілих критеріїв, 

реагувати на конструктивну критику,    самостійно    регулювати    власну    

навчальну     діяльність. Педагоги закладу забезпечують необхідну підтримку 

учням. Процедури самооцінювання/взаємооцінювання включають в себе: 

розроблення вчителем чітких критеріїв оцінювання; створення необхідного 

позитивного психологічного настрою учнів на аналіз власних результатів або 

отримання коментарів від свого однокласника; забезпечення умов, коли 

критерії оцінювання учням відомі, і вони самостійно зіставляють з ними свої 

результати, роблячи при цьому відповідні висновки про ефективність роботи; 

складання учнями власної програми діяльності на наступний етап навчання з 

урахуванням отриманих результатів. Вчителі закладу освіти для розвитку 

навичок самооцінювання/взаємооцінювання навчальної діяльності дитини 

регулярно нагадують учням про цілі і критерії оцінювання, планують при 

проведенні навчальних занять час для самооцінювання/взаємооцінювання, 

оприлюднюють мету навчального заняття, критерії оцінювання навчальних 

досягнень. Це питання розглядалось на інструктивно-методичних нарадах 

вчителів, вивчалось на засіданнях професійних спільнот, проводились 

тенінги, вебінари та майстер- класи з цієї теми. 

За спостереженнями під час відвідування навчальних занять відмічено, 

що педагоги школи використовують методики самооцінювання і 

взаємооцінювання під час проведення уроків. Застосовують форми 

роботи: «Предметне лото», «Незакінчене речення», листок-опитування «Так 

чи ні», вправи із застосуванням інтерактивної дошки. Деякі вчителі 

використовують «Маршрутний лист», в якому кожен учень протягом уроку 

виставляє бали за кожний етап роботи на уроці, згідно з наданими 

критеріями оцінювання. Проте прослідковується однотипність форм такого 

оцінювання (самооцінювання проводиться на початку уроку під час 

перевірки домашнього завдання у формі тестів). Аналіз такого методу 

оцінювання вчителями проводиться завжди, критерії оцінювання 

визначаються чітко, тому завжди є ефективним. Одинадцятикласники мають 
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можливість провести самооцінювання за завданнями ЗНО-онлайн на 

освітньому порталі «Освіта.UA» та інших сервісах. 

Педагоги зазначили, що для оцінювання здобувачів освіти 

використовують прийоми самооцінювання (48%) та взаємооцінювання 

(36%). Варто зазначити, що 56% опитаних учнів постійно здійснюють 

самооцінювання результатів своєї роботи під час занять; 34% учнів 

самооцінювання здійснюють дуже рідко і 10% опитаних учнів ніколи не 

здійснюють самооцінювання. 

А спостереження за навчальними заняттями продемонструвало, що 

лише окремі вчителі використовують інструменти самооцінювання та 

взаємооцінювання, вибору напрямів навчальної діяльності, завдань та 

способів навчання у закладі. Це свідчить, що система оцінювання 

недостатньо забезпечує формування в учнів відповідальності за результати 

свого навчання, здатності до самооцінювання. 

 

 

 

  



23 

 

3.  Педагогічна діяльність 

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, 

використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього 

процесу з метою формування ключових компетентностей учнів 

Календарний (календарно-тематичний) план є основним робочим 

документом вчителя. Календарно-тематичне планування розробляється 

вчителем самостійно або спільно з іншими педагогами в структурі 

методичного об’єднання ліцею на кожний клас на основі Закону України 

«Про освіту», у відповідності з навчальною програмою, вимогами Державних 

освітнього стандартів. 

Календарне планування – це розподіл у часі окремих тем з врахуванням 

кількості годин, що визначаються програмою на кожну тему, кількості 

тижневих годин (визначених навчальним планом) і розкладу занять.  

Тематичне планування – визначення послідовності уроків, основних 

видів роботи на уроці. У ході тематичного планування вчитель визначає 

послідовність вивчення окремих питань теми, відбирає зміст, продумує 

систему уроків навчання, повторення, закріплення і форми контролю.  

У разі викладання предмету у кількох класах (паралелі) дозволяється 

загальне планування для класів паралелі. 

Ступінь розробки календарно-тематичного планування є критерієм 

професіоналізму вчителя.  

Завдання календарно-тематичного планування: 

– визначення місця кожної теми в річному курсі й місце кожного 

уроку в темі; 

– визначення взаємозв'язку між окремими уроками, темами річного 

курсу; 

– організація раціональної роботи й озброєння учнів системою знань, 

умінь, навичок із предмета. 

Календарно-тематичний план — це результат творчої роботи вчителя, 

його бачення способів і напрямів отримання очікуваних результатів 

навчання. Учитель сам визначає необхідний обсяг годин на вивчення теми, 

може змінювати послідовність їх вивчення, визначати обов’язкові види робіт. 

Форма ведення календарно-тематичного плану є довільною. Насамперед 

план має бути зручним для використання самим учителем.  

У ході моніторингу встановлено, що 100% педагогічних працівників 

мають розроблене календарно-тематичне планування. 

Календарно-тематичні плани сформовані педагогами відповідно до 

Державного стандарту початкової освіти та/або Державного стандарту 

базової середньої освіти, а також очікуваних результатів навчання учнів 

згідно з навчальними програмами з предметів. Календарно-тематичні плани 

відповідають освітній програмі ліцею, робочому навчальному плану та 

реалізують компетентнісний підхід у викладанні навчальних дисциплін. 
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Календарно-тематичний план, окрім тем уроків і дат їх проведення, 

може містити інші компоненти. Отже, вивчення документації педагогічних 

працівників продемонструвало, що частина педагогів включають до своїх 

календарних планів ключові компетентності, лишають місце для примітки, у 

яких зазначають форму проведення уроків з використанням технологій 

дистанційного навчання, вносять зміни щодо дат проведення уроків, через 

зміни у структурі навчального року тощо. Під час моніторингу були виявлені 

і недоліки планування педагогічної діяльності. Зокрема, не усі педагоги 

синхронізують власні календарні плани з Рекомендаціями МОНу.  

Можна зробити висновок про те, що планування педагогічної 

діяльності  у Вараському ліцеї №1 функціонує на достатньому рівні:  

— в усіх педагогічних працівників наявне календарно-тематичне 

планування; 

— календарно-тематичні плани відповідають Освітній програмі Вараського 

ліцею №1 та програмам з кожного навчального предмета; 

— більшість педагогічних працівників враховують методичні рекомендації 

МОН України щодо викладання предметів; 

— переважною більшістю педагогічних працівників досягнуто цілей уроку 

завдяки чіткому плануванню; 

— зміст календарно-тематичних планів відповідає очікуваним результатам 

навчання учнів відповідно до навчальних програм предметів; 

— окремі педагоги вважають, що не повною мірою досягли мети уроку 

через малу кількість годин відведену на вивчення тієї чи іншої теми, 

визнали, що календарно-тематичні плани потребують корекції. 

 

Другим кроком моніторингу є використання педагогічними 

працівниками освітніх технологій, спрямованих на формування ключових 

компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. 

Система загальної середньої освіти функціонує з метою забезпечення 

всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, 

соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти 

упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, 

дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї 

діяльності на користь іншим людям і суспільству; формування в учнів 

компетентностей, визначених Законом освіти «Про освіту» та державними 

стандартами. 

Під час вивчення роботи вчителя було враховано доречність та 

ефективність упровадження освітніх технологій, а не їхня кількість. Також 

під час навчання з використанням технологій дистанційного навчання в 

умовах карантинних обмежень, а з березня – в умовах воєнного стану, 

основна увага моніторингових досліджень зосереджувалася на якості та 

нормованості використання освітніх технологій. 



25 

 

Моніторингом встановлено, що на уроках в очних класах або чи на 

уроках у віртуальних класрумах, відбувається залучення дітей до науково-

дослідницької та проєктної діяльності, постановки та розв’язання 

проблемних завдань, диспутів, розв’язання ситуативних завдань, 

мультимедійного навчання, комп’ютерного моделювання, прогнозування, 

проводяться навчальні заняття у контексті перевернутого, змішаного 

навчання, проводяться уроки-вікторини. 

Спостереження за навчальним заняттям продемонстрували, що в ліцеї 

взято напрямок на реалізацію компетентнісного навчання, з метою розвитку 

ключових компетентностей.  

 

 
Отже,  

 переважна більшість вчителів під час проведення навчальних 

занять встановлюють зв’язок навчального контенту з життям, розглядають 

практичні проблемні ситуації, простежують наскрізні змістові лінії; 

 простежується розвиток критичного мислення учнів, вміння 

робити висновки, самостійно ухвалювати рішення під час проведення 

навчальних занять. 

Усі педагогічні працівники Вараського ліцею №1, які працюють із 

учнями, що навчаються індивідуально або мають особливі освітні потреби, 

беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 

для здобувачів освіти: 

 розробка індивідуального навчального плану (педагогічний 

патронаж); 

 розробка індивідуальної програми розвитку для учнів з ООП; 

 налагодження співпраці між батьками та учителями. 

Моніторингом встановлено, що педагоги закладу опановують нові 

технології, інноваційні методики викладання, частіше використовують готові 

розробки, аніж створюють власні освітні ресурси. Варто зауважити також, 

що впровадження новітніх технологій у предметне навчання та опанування 
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ІТ-технологіями, відбувається здебільшого не з власної ініціативи педагогів, 

а базується на виробничій необхідності. 

На жаль, більшість педагогів не публікують власні розробки та не 

діляться досвідом. 

З вище вказаного можна зробити висновок про те, що цей критерій 

(використання/створення освітніх ресурсів) є таким, що потребує 

покращення: 

 малий відсоток педагогів створюють власні освітні ресурси, 

використовуючи у роботі готові розробки; 

 цьогоріч одиниці із педагогічних працівників мають публікації у 

фахових виданнях, натомість більше половини працівників оприлюднюють 

свої методичні розробки засобами електронних комунікацій. 

 малий відсоток педагогів обмінюється досвідом у закладі освіти 

шляхом виступів на педагогічних радах, методичних об’єднаннях, семінарах. 

Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу. Він 

має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях 

українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) 

суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод 

людини і громадянина. Адже виховання є наскрізним і його слід 

реалізовувати у контексті викладання практично всіх предметів та курсів 

навчального плану. 

Під час навчальних занять можна забезпечити такі аспекти виховання:  

— повага гідності, прав і свобод людини, культурної багатоманітності;  

— цінність демократії, справедливості, рівності та верховенства права;  

— громадянська свідомість і відповідальність; співпраця та командна 

робота;  

— формування здорового і екологічного способу життя; виховання 

гендерної рівності тощо. 

Результати спостереження за навчальним заняттям продемонстрували, 

що формування суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі навчання, 

виховання та розвитку відбувається на середньому рівні, тобто переважна 

більшість педагогів Вараського ліцею №1 використовують зміст предмету 

для формування суспільних цінностей, виховання патріотизму, громадської 

активності, відповідальності, готують учнів до співпраці та командної 

роботи, розвивають громадянську активність та відповідальність: 
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Упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних 

технології (ІКТ) — вимога часу, яка виникла через поширення СОVID-19 та 

стала ще актуальнішою в умовах воєнного стану, що спричинило 

переведення освітнього процесу в дистанційний формат.  

Педагоги закладу на достатньому рівні володіють ІКТ на рівні 

впевненого користувача. Використовуючи мультимедійний супровід уроку 

засобами ІКТ (презентації, візуалізації), використанням сервісу MozaBook, 

онлайн-опитувальниками Classtime, Kahoot та Plickers, віртуальною 

лабораторією Phet створюють уроки-квести з використанням вебресурсу 

«Всеосвіта», для наочностей використовують віртуальні дошки Jambord та 

Padlett. З метою демонстрації поетапності подій використовують різного 

типу віртуальні карти, для пояснення нового матеріалу використовують 

новітню техніку презентації – скрайбінг. З метою забезпечення навчання з 

використанням технологій дистанційного навчання усі педагоги закладу 

використовують єдину онлайн-платформу G-Suite for education (Google 

WorkSpace).  
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Підвищення професійного рівня педагогічних працівників 

Професійний розвиток і підвищення кваліфікації педагога, зокрема й 

щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, 

передбачає навчання за програмою підвищення кваліфікації в інститутах 

післядипломної педагогічної освіти, стажування, а також участь у семінарах, 

практикумах, тренінгах, майстер-класах, вебінарах, публікації в друкованих 

та електронних джерелах. Ефективний спосіб підвищувати професійну 

кваліфікацію педагогів — проходити курси з використанням сучасних 

освітніх онлайн-платформ, зокрема «Prometheus», «На урок», «Всеосвіта», 

«ЕдПро» тощо. 

Клопотання, подані до розгляду педагогічної ради, свідчать про 

різноманітність курсів підвищення кваліфікації: вчителі обирають курси 

підвищення кваліфікації поза межами раніше затвердженого плану 

підвищення кваліфікації та в різних суб’єктів підвищення кваліфікації з 

метою якісної самоосвіти та розвитку компетентністного вміння вчитися 

протягом усього життя. 

Ще одна з ефективних світових практик — сертифікація. Її завдання — 

виявити й заохотити педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної 

майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і 

новими освітніми технологіями. Сертифікація — зовнішнє оцінювання 

професійних компетентностей педагогічного працівника з педагогіки та 

психології, практичних умінь застосовувати сучасні методи і технології 

навчання. Її здійснюють шляхом незалежного тестування, самооцінювання та 

вивчення практичного досвіду роботи. На жаль, у 2021 році жоден із 

педагогічних працівників не виявив бажання пройти сертифікацію. 

Крім підвищення кваліфікації, педагоги ліцею здійснюють інноваційну 

освітню діяльність, беруть участь в освітніх проєктах. 

Якість освітньої діяльності неможлива без інновацій. Інноваційна 

діяльність в освіті виявляється передусім в оновленні та освоєнні нового 

змісту освіти. Продуктами інноваційної педагогічної діяльності є 

нововведення, що позитивно змінюють систему освіти, визначають її 

розвиток і характеризуються як нові чи вдосконалені. Відтак  найбільш 

численним є проєкт «Абетка харчування», який впроваджується в усіх класах 

початкової школи та спрямований на розвиток загальної культури 

правильного харчування. Науково-пізнавальна діяльність учнів активується 

проєктами природничого напрямку STEM (STEM-тиждень, STEM-канікули, 

STEM-дівчата) та провадженням дослідницько-експериментальної роботи у 

закладі. 

Отже, постійне підвищення професійного рівня в закладі реалізується 

на високому рівні: педагогічні працівники закладу забезпечують власний 

професійний розвиток з урахуванням цілей та напрямів розвитку освітньої 

політики, обираючи кількість, види, форми та напрями підвищення рівня 

власної професійної майстерності, зокрема щодо методик роботи з учнями з 

особливими освітніми потребами. 
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А ось педагогічна майстерність у закладі протягом 2021/2022 

навчального року реалізується на рівні, що потребує покращення: у закладі 

реалізується мала кількість постійних проєктів, залучення до нових освітніх 

проєктів є поодинокими та реалізуються незначною кількістю педагогічних 

працівників. Педагогічні працівники мало проявляють ініціативу участі у 

різних проєктах і долучаються до них лише за спонуканням з боку 

адміністрації. 

 

Співпраця педагога з учнями, батьками, колегами 

Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками 

освітнього процесу, відповідальними за результат. 

Основні принципи цього підходу: 

— 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); 

— принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність 

прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). 

Реалізація особистісно орієнтованого підходу можлива за таких умов: 

— інтереси кожної дитини максимально враховані; 

— дитину сприймають як особистість, її поважають; 

— свободи і права дитини забезпечені в усіх проявах її діяльності; 

— вікові та індивідуальні особливості дитини враховані; 

— дитина відчуває морально-психологічний комфорт. 

За результатами спостереження за навчальним заняттям встановлено, що 

більшість педагогів діють на засадах педагогіки партнерства, сприймають 

думку учнів: 
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Педагогіка партнерства — демократичний спосіб співпраці між 

учасниками освітнього процесу, що базується на засадах гуманізму та 

особистісно орієнтованому підході до розвитку особистості. 

Реалізація педагогіки партнерства забезпечує персоналізований підхід 

у навчальній діяльності у відповідності до концепції Нової української 

школи. Це дає можливість забезпечити всебічний розвиток учня, 

максимально враховуючи його здібності та інтереси. 

Співпраця з батьками — це ще одна з ключових умов забезпечення 

якісної освіти. Учителі налагоджують партнерські стосунки з батьками, щоб 

забезпечити максимальну підтримку дітям, задовольнити їхні потреби, які 

виникають у процесі розвитку та навчання. Часто виникають  труднощі між 

гармонійним спілкуванням батьків та учителів: відсутність допомоги і 

розуміння з боку батьків і, часто, неготовність самих вчителів до такої 

співпраці. Проте, педагогічні працівники Вараського ліцею №1 намагаються 

долати цей бар’єр та  через доступні способи комунікації систематично і в 

повній мірі інформують батьків про перебіг освітнього процесу. 

Професійна співпраця між педагогами у закладі освіти є ще однією 

вагомою сходинкою до забезпечення якісної освіти, впливає на професійне 

зростання педагогічних працівників, налагодження командної роботи. 

Атмосфера доброзичливості в педагогічному колективі сприяє ефективному 

розв’язанню освітніх проблем. Взаємне збагачення педагогічними 

здобутками, спільний пошук оптимальних методів і форм викладання 

призводить до професійного зростання та вдосконалення системи освітньої 

діяльності. Професійна співпраця відбувається під час консультацій, 

навчальних семінарів, майстер-класів, конференцій, взаємовідвідування 

занять, обміну досвідом через фахові видання, педагогічне наставництво. 

Аналіз демонструє, що у закладі досягнуто достатнього рівня педагогічної 

співпраці: діють методичні об’єднання, практикується наставництво, 

переважна більшість педагогів вважають, що психологічний клімат сприяє 

їхній співпраці, хай навіть ситуативній. 

На індивідуальному навчанні упродовж року перебувало 18 учнів. З 

них на педагогічному патронажі 6 учнів, за сімейною формою навчання – 8 

учнів, за екстернатною формою навчання навчалось 4 учні. 

Робота усіх індивідуально-групових та факультативних занять 

обумовлена необхідністю якісного покращення освітнього процесу. Сучасні 

факультативи – особлива організаційна форма роботи, яка відрізняється і від 

уроку, і від позакласної роботи, чим і є цікавою для учнів. Навчання під час 

факультативних курсів та індивідуально-групових занять виконуються 

відповідно до навчальних програм.  

При комплектуванні факультативних груп учителі дотримуються 

принципу добровільності. Розклад занять складено з урахуванням 

педагогічного навантаження  вчителів та основного розкладу учнів. За 

списками в групах не менше 8 осіб, але систематично відвідують заняття не 
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всі учні. Загалом, середня наповнюваність становить 8-10 дітей. Проте, 

працюючи з відносно невеликою кількістю зацікавлених учнів, вчитель  

більшою мірою, ніж на уроці, може здійснювати диференційований підхід, 

підбирати завдання залежно від здібностей та інтересів учнів. 

Зважаючи на карантинні обмеження, які діють на території країни та з 

метою не розповсюдження коронавірусної інфекції, а з березня 2022 року, у 

зв’язку з введенням воєнного стану, факультативні та індивідуально-групові 

заняття проходять віддалено з використанням технологій дистанційного 

навчання із залученням можливостей Google Workspace for education.  

Згідно з навчальним планом факультативні та індивідуально-групові 

заняття  були розподілені таким чином (кількість годин на тиждень): 

- у паралелі 5-х класів:  

індивідуальні заняття та консультації: математика – 1 год.; 

факультативи: «Робототехніка» – 5 год., розвиток природничого напрямку 

STEM – 3 год., математика – 1 год.; 

- у паралелі 6-х класів: 

індивідуальні заняття та консультації: біологія – 1 год.; 

факультативи: українська мова – 2 год., інформатика  – 2 год., 

«Робототехніка» – 3 год., розвиток природничого напрямку STEM – 2 год; 

- у паралелі 7-х класів: 

індивідуальні заняття та консультації: математика – 1 год., біологія – 1 год., 

географія  – 0,5 год.; 

факультативи: польська мова – 2 год., розвиток природничого напрямку 

STEM – 2 год.  

- у паралелі 8-х класів: 

факультативи: фізика  – 1 год.; математика  – 2 год., розвиток природничого 

напрямку STEM – 1 год.; 

- у паралелі 9-х класів: 

індивідуальні заняття та консультації: математика – 1 год., фізика – 1 год., 

біологія  – 1 год.; 

факультативи: історія  – 1 год.; 

- у паралелі 10-х класів: 

індивідуальні заняття та консультації: математика – 1 год., інформатика – 2 

год., хімія – 1 год., історія – 1 год.; 

факультативи: математика – 1 год., географія – 1 год., українська мова – 1 

год.; 

- у паралелі 11-х класів: 

індивідуальні заняття та консультації: хімія – 1 год., англійська  мова – 1 год.; 
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факультативи: математика – 1 год., фізика – 1 год., українська мова – 1 год., 

англійська мова – 1 год., історія – 1 год., біологія – 1 год. 

Учні, які відвідують факультативні та індивідуально-групові заняття, 

беруть активну участь у  міських та обласних олімпіадах, у написанні 

науково-дослідницьких робіт, різних інтелектуальних конкурсах.  

Цьогоріч учні ліцею вибороли 52 призових місця у ІІ (районному) етапі 

предметних олімпіад, з яких 14 перших, 19 других і 19 третіх місць, та стали 

призерами мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка та ім. Петра 

Яцика. Протягом січня-лютого відбувся ІІІ (обласний) етап учнівських 

олімпіад, у яких наші вихованці продемонстрували прекрасний результат, 

посівши 12 призових місць, з яких 2 перших, 7 других та 3 третіх місця. 

Отже, завоювали шосте місце серед закладів області. Обласний етап 

олімпіади з біології припав на початок війни, тому не відбувся. У зв’язку з 

військовою агресією з боку росії та введенням військового стану на території 

України предметні олімпіади IV етапу цьогоріч не проводилися. Проте 

вихованці закладу були запрошені до участі у відборі до IV етапу олімпіади: 

Панченко Зоя, 11Б клас - астрономія, Власюк Олександр, 8Г клас – фізика. 

 Участь у написанні науково-дослідницьких робіт МАН І-го етапу 

(Вараська ОТГ) взяла учениця 9А класу Гоштук Богдана та посіла І місце у 

секції «Екологія і аграрні науки», науковий керівник: Думицька Ю.Л. 

Інші конкурси, участь у яких взяли наші здобувачі освіти: 

— Військово-патріотична гра “Сокіл” («Джура»). Вараську громаду 

представляв рій «Стріла» нашого ліцею. За результатами випробувань 

наші вихованці у старшій віковій групі посіли ІІІ місце в обласному етапі. 

— Всеукраїнський конкурс рефератів ім. В. О. Коровкіна. Гран-прі здобув 

учень 10А класу Килюх Віктор – керівник Федосюк Л.В. та ІІІ місце 

посіла учениця 11Б класу Панченко Зоя – керівник Приходько Н.А. 

— Конкурс учнівського науково-дослідницького проєктування та 

винахідництва . Учениця 8А класу Пашко Аполлінарія посіла ІІ місце на 

Всеукраїнському рівні захисту винахідницьких і раціоналізаторських 

проєктів в категорії ” Психологія”.  

— Конкурс естрадної пісні “Юна зірка” . На обласному етапі огляду -

конкурсу учениця 11А класу Різанович Вікторія посіла ІІ місце у старшій 

віковій категорії.  

— Конкурс учнівської творчості . Учні 9 класів, Васерук Роман та Петрук 

Оксана, посіли ІІ місце, керівники Хвалько Н.С. та Ковалишина В.С.  

— Етноконкурс «Вифлеємська зірка». Наші учні не тільки долучилися до 

різдвяних піснеспівів міського конкурсу, а й здобули перемогу. Володько 

http://znz1.varashosvita.rv.ua/vijskovo-patriotychna-gra-sokil-oblasnyj-etap/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/konkurs-referativ-im-v-korovkina/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/konkurs-uchnivskoyi-tvorchosti/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/etnokonkurs-vyflyyemska-zirka/
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Марія посіла І місце серед учасників конкурсу молодшої вікової категорії 

у номінації “Солісти” (керівник Міцюк В.В.), ансамбль “Домісолька” ( 

керівник Тищук Н.В.), який посів І місце у номінації “Ансамблі” у віковій 

категорії 6-10 років .  

— Конкурс  «Репортер» . Саворона Костянтин, учень 11Б класу, став 

переможцем національного етапу конкурсу. 

— Конкурс дитячого малюнка «Україна без корупції». Підвишенна 

Христина посіла ІІІ місце в обласному етапі конкурсу, керівник 

Котяш К.І.  

— Військово-спортивні змагання «Нумо, хлопці-козаки!». Наш рій “Стріла» 

на чолі з  керівником В. Міцюком посів І місце у міських військово-

спортивних змаганнях. 

— Міжнародний конкурсу з української мови ім. П.Яцика. Клепацька 

Мирослава, учениця 5Б класу, посіла ІІ місце на обласному етапі, 

керівник Сніжко Л.А. 

—  Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Шевченка. ІІІ місце у Конкурсі на ІІ (районному) етапі посіла 

Петрук Оксана, учениця 11А класу, керівники: вчителі Ковалишина В.С. 

та Басюк Л.Ю. 

Серед спортивних змагань в очному режимі цьогоріч відбулися лише 

змагання з футзалу серед учнів 5-х класів закладів загальної середньої освіти 

Вараської міської територіальної громади. Наша команда учнів 5-х класів 

посіла ІІІ місце у змаганнях з футзалу “Футбольний турнір з нагоди Дня 

Соборності України”, керівник Кубай В.М.  

 Тож робота з обдарованими учнями дає можливість учителям 

поглиблювати та розширювати знання учнів із предметів під час відвідування 

факультативних та індивідуально-групових занять. 

Крім того, факультативні заняття дозволяють не лише поглибити 

знання з предмету, а й допомагають учням, які засвоюють навчальну 

програму на низькому рівні, заповнити прогалини у своїх знаннях. 

На жаль, існують факультативні групи з низьким відвідуванням занять. 

При розподілі варіативної складової навчального плану на 2022/2023 

навчальний рік варто звернути увагу на ті факультативні курси, які 

задовольнятимуть пізнавальні інтереси та освітні потреби учнів у різних 

галузях навчання, а в 10-11 класах у галузях, які загалом не пов’язані з 

обраним профілем навчання, з метою удосконалення знань. 

Позитивним результатом позаурочної роботи є покращення рівня 

навчальних досягнень учнів з предметів та зацікавленість дітей у навчанні. 

http://znz1.varashosvita.rv.ua/savorona-kostyantyn-stav-peremozhczem-naczionalnogo-konkursu-reporter/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/konkurs-dytyachogo-malyunka-ukrayina-bez-korupcziyi/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/konkurs-dytyachogo-malyunka-ukrayina-bez-korupcziyi/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/konkurs-dytyachogo-malyunka-ukrayina-bez-korupcziyi/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/vijskovo-sportyvni-zmagannya-numo-hlopczi-kozaky/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/ii-rajonnyj-etap-mizhnarodngo-konkursu-z-ukrayinskoyi-movy-imeni-petra-yaczyka/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/ii-etap-rajonnyj-mizhnarodnogo-movno-literaturnogo-konkursu-uchnivskoyi-molodi-imeni-tarasa-shevchenka/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/ii-etap-rajonnyj-mizhnarodnogo-movno-literaturnogo-konkursu-uchnivskoyi-molodi-imeni-tarasa-shevchenka/
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Учні 4, 9 та 11 класів у зв’язку з воєнним станом були звільнені від 

проходження Державної підсумкової атестації на загальнодержавному рівні. 

Серед 84 випускників 11 класів цьогоріч було 15 медалістів (12-золотих 

медалей та 3 срібних). Серед 132 учнів 9-х класів свідоцтво з  відзнакою   

отримали 16 осіб. У 2021/2022 н.р. вперше видавались свідоцтва про 

здобуття базової освіти учням 4-х класів у відповідності до вимог 

Державного стандарту НУШ, таких учнів було 154. 

Учні 11 класів для реалізації права вступу до ВНЗ у ролі зовнішнього 

незалежного оцінювання вперше складали національний мультипредметний 

тест (НМТ). Упродовж 120 хвилин через онлайн-платформу Українського 

центру оцінювання якості освіти діти виконували завдання із трьох блоків: 

українська мова, математика та історія. Випускники нашого ліцею 

продемонстрували хороші результати. Варто відзначити, що двоє наших 

учнів отримали максимальну кількість балів (200 балів) з двох предметів. 

Загалом 13 наших випускників (із 84) набрали 200 балів з окремих предметів, 

що становить більше половини таких учнів на рівні Вараської міської 

територіальної громади, адже всіх випускників з 200-ма балами НМТ по 

громаді є 25. Ці випускники були нагороджені грамотами міського голови та 

грошовою винагородою. Приміщення ліцею (4 кабінети інформатики) 

використовувалось як тимчасовий екзаменаційний центр під час основної 

сесії НМТ, до якої залучалось 6 працівників ліцею (4 інструктори та 

відповідальний з помічником). ТЕЦ працював у дві зміни протягом трьох 

днів.  

У ліцеї упродовж року функціонував STEM-центр, вчителі-новатори 

разом з дітьми працювали над реалізацією стем-проєктів. В умовах 

дистанційного навчання таких заходів цьогоріч було значно менше у 

порівнянні з минулим роком. Другий рік поспіль наш заклад є філіалом 

спільноти «Дівчата STEM».  

Упродовж року проводились такі STEM-заходи: 

— День дівчат у технологіях - профорієнтаційний захід Вараського ліцею 

№1 з нагоди Національного дня дівчат у технологіях 2021, до якого 

долучились працівники Рівненської АЕС. Управління інформації та зв’язків з 

громадськістю організували та провели для одинадцятикласниць ліцею №1 

зустріч із працівницями РАЕС та екскурсію декількома об’єктами атомної 

станції: Управління інформації та зв’язків з громадськістю (УІтЗГ), 

Інформаційний центр “Полісся”, Служба охорони навколишнього 

середовища ( СОНС), Автоматизована система контролю радіаційного стану 

(АСКРС). 

http://znz1.varashosvita.rv.ua/den-divchat-u-tehnologiyah/
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— Наукові битви з агробіології. З метою сприяння популяризації 

агробіологічних наук серед школярів і школярок та розвитку їхнього 

потенціалу відбулись всеукраїнські наукові змагання з агробіології серед 

учнів 10-11 класів в рамках освітньо-грантової програми Scientibattle. Наш 

ліцей представляла команда “STEAMери” на чолі з керівником Оксаною 

Єсик. Бажання змагатись у наукових битвах виявили шестеро учнів 10-11 

класів. Команда виборола по Україні 5-те місце серед 12 команд фіналістів.  

— Про жінок у науці. Виставка інтерактивних плакатів. Команда дівчат-

STEM Вараського ліцею №1 підготувала інтерактивні стенди до участі, однак 

в умовах воєнного стану конкурс стендів “Про жінок у науці” ініціативи 

Дівчата-STEM не відбувся. 

— Web-STEM-школа 2022. Наш ліцей на Web-STEM-школі-2022 

представляла вчителька інформатики Ірина Акопівна Кубай з темою 

“Технологія лазерного гравірування із використанням засобу Snapmaker 3-in-

1 3D Printer” 

— STEM-весна 2022 в рамках Європейського тижня передбачала такі 

заходи: 

 My Heritage – вчимося створювати родинне дерево через 

сервіс https://www.myheritage.com.ua. та родинний логтип через додаток 

для 3D-дизайну Tinkercad, захід відбувся онлайн через Google Meet, 

організатор Людмила Бондар). 

 Українські SТЕМ-науковиці (досліджуємо видатних українських 

науковиць, що працюють чи працювали у галузі природничо-

математичних дисциплін, створюємо постери про таких жінок через 

сервіс https://www.canva.com/, захід відбувся онлайн через Google Meet, 

організатор Людмила Бондар). 

 Робототехніка LEGO WeDo 2.0 (будуємо та досліджуємо всюдихід 

Майло з допомогою конструктора Lego WeDo 2.0, захід відбувся в 

приміщенні ліцею, організатор Ірина Кубай). 

 Лазерне графіювання на 3D-принтері. Підставка для гарячого. 

(створюємо підставку для гарячого на 3D-принтері 3-в-1 Snapmaker, 

захід відбувся в приміщенні ліцею, організатор Тамара Дукач). 

 Досліджуємо властивості води (квест-подорож по локаціях, ґрунтуючись 

на знаннях учнів з хімії та біології, фізики, географії,  опираючись на 

власний досвід, ми розвивали і закріплювали свої знання про склад, 

властивості, застосування та значення води, захід відбувся в приміщенні 

ліцею, організатор Наталія Долганова). 

http://znz1.varashosvita.rv.ua/stem-vesna-2022-my-herytage/
https://www.myheritage.com.ua/
https://www.tinkercad.com/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/stem-vesna-2022-ukrayinski-stem-naukovyczi/
https://www.canva.com/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/stem-vesna-2022-robototehnika-lego-wedo-2-0/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/stem-vesna-2022/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/stem-vesna-2022-doslidzhuyemo-vlastyvosti-vody/
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 Робототехніка LEGO Mindstorms EV3 (будуємо військову тенхніку з 

Lego Mindstorms EV3: танки, броньовані машини, всюдиходи, захід 

відбувся в приміщенні ліцею, організатор Людмила Бондар). 

 Корабель з картону (захід під гаслом: “Побудуй український корабель 

“Вільний”!” , використовуючи картон, без склеювання, захід відбувся в 

приміщенні ліцею, організатор Людмила Бондар). 

До заходів з робототехніки під керівництвом Ірини Кубай залучались 

учні, зокрема внутрішньопереміщені особи. 

Отож заняття у STEM-центрі було справжньою насолодою як для дітей, 

так і для викладачів. 

 

У 2021 році вийшла у світ інформаційно-іміджева збірка “Майбутнє 

Рівненщини-талановиті діти”. У книзі відкрито нові імена дітей та їх 

наставників, які свято бережуть спадщину свого народу, які натхненною й 

самовідданою працею відроджують та помножують велич і славу своєї 

Батьківщини (навчальні класи у книзі зазначені станом на 2020-2021 н.р.). 

Талановитих дітей Рівненщини в цьому збірнику представляли такі 

учні Вараського ліцею №1: 

1. Апончук Олександр – 5-Д клас, захоплюється ліпленням з пластиліну. 

2. Пашко Аполлінарія- 8-А клас, декламує вірші, займається вокалом та 

хореографією. 

3. Лобанов Данило – 11-А клас, інтелектуальна гордість ліцею, має 

найбільший арсенал нагород, здобутих на учнівських олімпіадах з 

математики, інформатики, фізики, хімії. 

4. Фокін Ілля – 11-А клас, займається професійним плаванням. 

5. Семенюк Артем – 6-Б клас, займається робототехнікою, здібний учень у 

різних дисциплінах. 

6. Бойко Владислав – 11-Б клас, патріот, людинолюб, захисник природи і 

громадянин, який відчуває відповідальність перед суспільством, 

численний призер різних інтелектуальних конкурсів. 

7. Петрук Маріанна – 7-А клас, обдарована дитина, грає на гітарі та 

фортепіано, займається вокалом, чемпіонка України з баскетболу. 

8. Лаврусік Денис – 10-В клас, інтелектуальна гордість ліцею з біології та 

історії, займається легкою атлетикою, кульовою стрільбою, плаванням. 

9. Малиневська Софія – 8 клас, займається хореографією, цікавиться 

історією, англійською мовою та дизайном. 

10. Різанович Вікторія – 10-А клас, талановита співачка, займається 

флорболом. 

http://znz1.varashosvita.rv.ua/stem-vesna-2022-robototehnika-lego-mondstorm-ev3/
http://znz1.varashosvita.rv.ua/stem-vesna-korabel-z-kartonu/
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Авангард юних талантів Рівненщини представлено такими учнями нашого 

ліцею: 

1. Артем’єва Наталія 

2. Савчук Поліна 

3. Саган Владислав 

4. Мілько Роман 

5. Малиневська Софія 

6. Волочнюк Ярослав 

7. Ворона Олександра 

8. Скорич Христина 

9. Гуменюк Вікторія 

10. Плаксіна Ірина 

11. Петрук Маріанна 

12. Гаврилова Ірина 

13. Єсик Ольга 

14. Лобанов Данило 

15. Фокін Ілля 

16. Данілов Дмитро 

17. Максимчук Софія 

18. Маркелюк Тимофій 

19. Саворона Костянтин 

20. Панченко Зоя 

21. Піший Євген 

22. Семенюк Артем 

23. Луканіна Поліна 

24. Оксентюк Михайло 

25. Бондаренко Максим 

26. Герман Вікторія 

27. Лаврусік Денис 

28. Коновальчук Денис 

29. Бойко Владислав 

30. Дейнеко Анастасія 

31. Позднякова Олександра 

32. Пилипчук Анна 

33. Ібрагімов Роман 

34. Герасимчук Ангеліна 

35. Стискун Ганна 

36. Петрова Катерина 



38 

 

37. Різанович Вікторія 

38. Усата Анна 

39. Євтушик Аліна 

40. Березна Анна 

41. Дерев’янчук Анастасія 

42. Стасюк Софія 

43. Гоч Артем 

44. Анцибор Дарія 

45. Апончук Олександр 

46. Артемчук Олег 

47. Делех Богдан 

48. Бойко Яна 

49. Гурман Юлія 

50. Гоштук Богдана 

51. Ковальчук Анастасія 

 

Педагогічну еліту Рівненщини в цьому збірнику представляють такі педагоги 

Вараського ліцею №1: 

1. Макоєдова Алла Дмитрівна 

2. Сидорчик Катерина Михайлівна 

3. Бондар Людмила Анатоліївна 

4. Івасюк Галина Євгеніївна 

5. Мамчич Мирослава Сергіївна 

6. Грушевська Тетяна Володимирівна 

7. Килюх Наталія Іванівна 

8. Юсина Надія Іллівна 

9. Приходько Надія Андріївна 

10. Бабік Андрій Миколайович 

11. Микулінська Тетяна Данилівна 

12. Мельник Олена Михайлівна 

13. Думицька Юлія Леонтіївна 

14. Гоштук Руслана Павлівна 

15. Волочнюк Маргарита Михайлівна 

16. Колодій Лариса Андріївна 

17. Остапова Наталія Іванівна 

18. Лавренчук Ольга Святославівна 

19. Міцюк Віктор Васильович 
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Організація педагогічної діяльності та навчання учнів на засадах 

академічної доброчесності 

Академічна доброчесність у сучасних реаліях потребує особливої 

уваги, адже є невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти. Дотримання принципів академічної 

доброчесності впливає на формування в учнів таких цінностей, як чесність, 

довіра, справедливість, взаємоповага, мужність, відповідальність. 

Академічна доброчесність педагогічних працівників полягає у тому, що 

вони: 

— посилаються на джерела інформації, якщо використовують запозичені ідеї, 

розробки, твердження, відомості; 

— дотримуються норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

— надають достовірну інформацію про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-

педагогічну, творчу) діяльність; 

— контролюють академічну доброчесність здобувачів освіти; 

— об’єктивно оцінюють результати навчання. 

Аналіз демонструє, що педагогічні працівники переважно діють на 

засадах академічної доброчесності (під час оцінювання результатів навчання 

здобувачів освіт, використанні джерел інформації, результатів досліджень, 

розробленні завдань з метою унеможливлення списування). 

У питанні академічної доброчесності серед учнів потрібна системна 

роз’яснювальна робота. Вони мають усвідомити, наскільки важливе 

дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм академічної 

доброчесності та шкідливе її порушення для всього суспільства і держави. 

Учням потрібно наголошувати, що доброчесність — це один із чинників, 

який забезпечує розвиток суспільства. 

Переважна більшість учителів інформують учнів про дотримання 

основних засад та принципів академічної доброчесності під час проведення 

навчальних занять та в позаурочній діяльності. 

 

Методична робота 

Упродовж 2021/2022 н.р. методична робота з педагогічними кадрами у 

школі здійснювалась відповідно до річного плану роботи закладу, наказу по 

ліцею «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 

2021/2022н.р.».  

Протягом навчального року вся методична робота була спрямована на 

стимулювання фахового потенціалу, підвищення професійної майстерності 

кожного вчителя та на реалізацію основних законів  України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», нормативно-правових документів 

Міністерства освіти і науки України, Концепції «Нова українська школа», 

Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності, виконання державних і регіональних цільових 
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програм, основних положень розпорядчих документів та комплексних 

програм розвитку освіти, управління освіти Вараської міської ради та 

Вараського ліцею №1.  

На виконання зазначених вище нормативних документів визначено 

структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, 

проникали, взаємодіяли між собою, діяли як одне ціле з єдиною 

метою - досягнення кращих показників освітнього процесу. Уся методична 

робота реалізовувалася в основному через традиційні колективні та 

індивідуальні форми її організації. 

Моніторинг методичної роботи здійснювався шляхом аналізу виконання 

планів роботи та звітів шкільних методичних об’єднань, аналізу результатів 

атестації педагогічних кадрів, виконання планів роботи ліцею та активною 

участю у заходах, які проводились Вараським центром професійного 

розвитку педагогічних працівників.  

Варто відзначити високий рівень підготовленості як педагогічного 

колективу, так і здобувачів освіти до використання дистанційних технологій 

навчання. Також важливим є те, що ліцей є технічно підготовленим до таких 

умов роботи, до викликів та труднощів. При потребі технічні засоби 

навчання (ноутбуки, документ-камери) видавались педагогам для 

дистанційної роботи вдома. 

Важливою умовою впровадження ІТ-технологій в освітній процес є 

рівень сформованості інформаційної культури педагога. Усі педагоги 

навчального закладу на різному рівні володіють сучасними інноваційними 

технологіями. Для системної підтримки щодо опанування ІТ-технологій 

освіти створено віртуальний класрум для вчителів з періодичним 

поновленням матеріалів у ньому. 

Цьогоріч двоє педагогів взяли участь у XIX обласному конкурсі-ярмарку 

педагогічної творчості, проте призові місця не отримали. 

На жаль, участь у професійному конкурсі «»Вчитель року 2022» та у 

сертифікації педагогічних працівників учителі ліцею цьогоріч не брали.  

Протягом року у школі працювало 19 методичних об’єднань. Кожне з 

них провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. 

Усі засідання ШМО були чітко продумані та охоплювали різні аспекти 

розвитку освіти та проблеми сьогодення. На засіданнях методичних 

об’єднань особлива увага приділялась розгляду таких питань: 

— опрацювання Державного стандарту базової середньої освіти 

(затвердженого постановою КМУ №898 від 30.09.2020, який вступить в 

дію з 1 вересня 2022 року),  

— опрацювання Типової освітньої програма для 5-9 класів закладів 

загальної середньої освіти (затвердженої Наказом Міністерства освіти і 

науки України 19.02. 2021 р. № 235),  

— опрацювання модельних навчальних програм для 5-9 класів Нової 

української школи, які почнуть запроваджуватись поетапно, починаючи з 

2022-2023 навчального року, 
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— необхідність розробки власних навчальних програм на основі модельних 

навчальних програм, 

— вибір підручників для 9-х та 5-х класів. 

Метою сучасної методичної роботи в ліцеї було створення умов для 

особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета 

конкретизувалася в реалізації таких завдань: 

- створення інформаційно-освітнього середовища професійного розвитку 

вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних, 

дистанційних технологій, соціальних мереж тощо; 

- створення методичної інфраструктури, залучення зовнішніх ресурсів для 

участі у шкільній методичній роботі, активізації внутрішніх ресурсів для 

задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної 

педагогічної практики; 

- проєктування особистісно орієнтованої адаптивної організаційної структури 

методичної роботи, спрямованої на задоволення запитів кожного вчителя 

школи; 

- надання дієвої допомоги педагогам в удосконаленні їхньої професійної 

майстерності через організацію системи методичної допомоги; 

- впровадження нових технологій навчання із демонструванням показових 

уроків; 

- упровадження передового педагогічного досвіду вчителів та інших 

педагогів-новаторів; 

- розроблення та впровадження нових ефективних форм і методів науково-

методичної роботи. 

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної 

майстерності здійснюється у відповідності до певної структури:  

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;  

- підвищення кваліфікації педагогів;  

- самоосвіта; 

- участь у конкурсах професійної майстерності;  

- наставництво;  

- атестація педагогів;  

- сертифікація педагогічних працівників; 

- вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду;  

- публікації власних доробок;  

Важливою ланкою в створенні системи виховної роботи є організація 

методичної роботи з класними керівниками 1-11-х класів. Кожний класний 

колектив, а їх 54, працює за індивідуальним напрямком. Було визначено 

форми і методи роботи методичного об’єднання класних керівників, на 

засіданні якого виносили питання, пов’язані з основними завданнями 

освітнього процесу ліцею.     

     З метою удосконалення якості освітнього процесу успішно 

продовжував свою роботу науково-педагогічний проєкт  “Інтелект України”. 

За цим проєктом у закладі працює 9 класів (з 1-го класу по 8-й). 
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Упродовж 2021/2022 навчального року в ліцеї працювало 14 молодих та 

новоприйнятих педагогів. Малодосвідчені вчителі набували досвіду 

роботи  під наставництвом досвідчених педагогів. Постійно надавалась 

допомога молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого 

предмета, розвитку умінь використовувати у своїй роботі досягнення 

сучасної психолого-педагогічної науки. Робота проводилась на основі 

діагностики, обробки анкетних даних молодих педагогів. Із молодими 

педагогами було проведено  ряд бесід, консультацій з питань організації 

освітнього процесу, які викликають найбільші труднощі: календарне 

планування, вимоги до ведення документації, використання сучасних 

освітніх технологій в освітньому процесі, особливості організації освітнього 

процесу під час дистанційних технологій навчання тощо. Забезпечувалась 

практична спрямованість методичної роботи шляхом проведення вебінарів, 

майстерок, співбесід, зустрічей з майстрами педагогічної справи.  З метою 

презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному 

співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників у 

першому семестрі відвідувались уроки вчителів-наставників, а у другому 

семестрі – уроки молодих педагогів. Усі наставники допомагали молодим 

спеціалістам в опрацюванні Державних стандартів  загальної 

середньої освіти,  вимог навчальних програм,    інструктивно-методичних 

матеріалів МОН, критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти,  складанні календарно-тематичного планування.      Молоді педагоги 

брали участь у роботі шкільних та міських методичних об’єднань, 

відвідували освітні семінари та вебінари, а в кінці навчального року взяли 

участь в івенті молодих педагогів закладів освіти Вараської міської 

територіальної громади «Teacher’s Young Camp», який організовував 

Вараський центр професійного розвитку педагогічних працівників. 

     Змістовну роботу з молодими вчителями проводили у предметних 

методичних об’єднаннях, де вони збагачували свої знання з теорії та 

методики, опановували педагогічну майстерність, завдяки чому можуть 

забезпечити ефективний освітній процес. На засіданнях методичних 

об’єднань   обговорювалися найбільш цікаві методичні новинки, особлива 

увага приділялась питанням реалізації вимог НУШ як в початковій, так і в 

середній ланці. 

Однією з обов'язкових умов успішного професійного зростання 

молодого вчителя є систематична самоосвіта. Адміністрацією школи та 

вчителями – наставниками з молодими педагогами були проведені бесіди під 

час яких було з’ясовано їх здібності, бажання, інтереси. Отже, адміністрація 

школи та наставники надавали всебічну допомогу молодим педагогам у 

плануванні роботи, підготовці до уроків, виховних та інших заходів, у 

самоосвітній діяльності, веденні обов’язкової шкільної документації, 

підвищенні теоретичного та науково-методичного рівня молодих 

спеціалістів, їх професійної майстерності. 



43 

 

Також вчителями-наставниками було зроблено аналіз професійної 

діяльності молодих вчителів.  

Окрім цього, були виявлені проблеми молодих спеціалістів: дисципліна 

на уроці, нераціональність розподілу часу на уроці, обмеження самостійності 

роботи учнів, особливості дистанційної роботи. Після вивчення цих проблем 

молодим фахівцям були надані поради та практична допомога 

адміністрацією школи, вчителями-наставниками та практичним психологом 

школи.  

Враховуючи все вищевказане, можна зробити висновок про те, що 

педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу проводиться на 

достатньому рівні. 
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4.  Управлінські процеси 

Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності 

закладу 

      У ліцеї розробляється Стратегія розвитку закладу на 2023-2027  роки 

( далі – Стратегія), яка  спрямовану на підвищення якості освітньої 

діяльності. У розробленні Стратегії беруть участь адміністрація закладу, 

педагоги, батьки, учні.  

   Діяльність Вараського ліцею №1 здійснюється на основі Річного плану 

роботи, який затверджений педагогічною радою (протокол від 31.08.2021 

№01). Він враховує освітню програму, містить аналіз за попередній 

навчальний рік та враховує освітню програму. Структура Річного плану 

охоплює всі напрями діяльності закладу, містить аналіз роботи закладу за 

попередній навчальний рік. Визначені терміни виконання, відповідальні 

особи за виконання, узагальнюючі матеріали та контролюючі документи.  

   Річний план роботи школи розробляється у співпраці адміністрації закладу 

та педагогічних працівників. До його створення долучилися  57 % педагогів, 

про що свідчать результати їх анкетування. Учнівська громадськість 

частково залучалася до створення річного плану роботи, зокрема до внесення 

пропозицій щодо проведення виховних заходів та питань створення 

освітнього середовища.  

   Аналіз виконання річного плану здійснюється  щомісячно на нарадах при 

директорові, у разі потреби здійснюється його коригування.  Необхідні зміни 

вносяться на наступний  навчальний рік. 

      Діяльність педагогічної ради закладу спрямовується на реалізацію 

річного плану роботи, розгляд поточних питань щодо здійснення освітнього 

процесу. На її засіданнях розглядалися обов’язкові щодо організації 

освітнього процесу питання. В оцінках діяльності педагогічної ради школи 

переважна більшість педагогів вказує, що цей колегіальний орган працює 

системно й ефективно, розглядаються актуальні питання діяльності, рішення 

приймаються колегіально й демократично.   

   У закладі розроблено Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти, схвалено педагогічною радою закладу (протокол від 31.08.2020 

№1), затверджено наказом керівника № 87 від 31.08.2020. Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості освіти Вараського ліцею №1  

оприлюднено на вебсайті. Цей документ визначає стратегію (політику) й 

процедуру забезпечення якості освіти відповідно до законодавства.  

   У закладі щорічно здійснюється комплексне самооцінювання освітньої 

діяльності. Видано накази про створення робочих груп з питань реалізації 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти ( наказ №180 від 04.10.2021, 

№181 від 06.10.2021, №192 від 13.10.2021, №207 від 15.11.2021).  

Затверджено структуру процесу самооцінювання освітньої та управлінської 

діяльності у закладі освіти, визначені відповідальні за виконання та терміни. 

До процесу самооцінювання якості освітньої діяльності закладу залучалися 
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педагогічні працівники, батьки, учні. Для визначення рівня освітніх і 

управлінських процесів при самооцінюванні використано комбінований 

підхід. Для формування висновків використані такі джерела інформації: 

інтерв’ю з учасником учнівського самоврядування, з практичним психологом 

і соціальним педагогом; анкетування учнів, педагогічних працівників; 

вивчення документації (для самооцінювання).  

Для опитування використовувалися анкети, вміщені в «Абетці для 

директора».  Отримані результати будуть враховані  в річному плані роботи 

закладу. Адміністрація закладу здійснює заходи щодо утримання в 

належному стані будівель, приміщень, обладнання, вивчає стан матеріально-

технічної бази, планує її розвиток, звертається з відповідними клопотаннями 

до засновника про сприяння у забезпеченні потреб закладу освіти 

(наприклад: завершення реконструкції закладу, встановлення пожежної 

сигналізації, поточний ремонт кабінетів, придбання комп’ютерної техніки 

тощо). Загалом за останні роки прослідковується позитивна динаміка 

допомоги закладу від засновника.  Окрім того,  придбано обладнання для 

«STEAM-центру», шкільний автобус. Щорічно силами обслуговуючого 

персоналу зроблений поточний ремонт шкільних коридорів. 

 

Формування відносин довіри, дотримання етичних норм 

Адміністрація закладу сприяє створенню психологічно комфортного 

середовища для здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших 

працівників закладу.  

    73% здобувачам освіти, які взяли участь в анкетуванні, подобається 

перебувати в закладі освіти, 8% навіть дуже. 87% респондентів констатували, 

що в школі їм комфортно або ж в цілому комфортно. Переважна більшість  

опитуваних здобувачів освіти вважають, що їх права у школі дотримуються.  

75% батьків, які взяли участь в анкетуванні, зазначили, що їхні діти йдуть до 

школи здебільшого в піднесеному настрої, з радістю. 17 % опитуваних 

батьків зазначили, що їхні діти, відвідуючи заклад освіти, не проявляють 

особливих емоцій. 93% педагогічних працівників задоволені психологічним 

кліматом та вважають, що створені всі умови для співпраці. Усі опитувані 

педагогічні працівники погоджуються з тим, що адміністрація закладу 

відкрита для спілкування, враховує пропозиції, надані працівниками щодо 

підвищення якості освітнього процесу, підтримує ініціативи працівників 

щодо розвитку закладу і місцевої громади, забезпечує зворотній зв'язок щодо 

їхньої співпраці, права вчителів дотримуються, застосовуються заходи, що 

допомагають адаптуватися працівникам до змін умов праці, а розбіжності, які 

виникли між працівниками та керівництвом вирішуються конструктивно.  

 Адміністрація закладу доступна для спілкування з учасниками освітнього 

процесу, представниками місцевої громади через особистий прийом, шляхом 

прямого звернення, з використанням сучасних засобів комунікації. Керівник 

закладу освіти систематично проводить особистий прийом громадян, 

ведеться журнал особистого прийому громадян директором. Електронні 
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звернення приймаються на електронну адресу. Адміністрація  закладу вчасно 

розглядає звернення учасників освітнього процесу та вживає відповідних 

заходів реагування. Підсумки роботи із зверненнями громадян 

відображаються в протоколах  або наказах. 

      Адміністрація забезпечує змістовне наповнення інформаційних ресурсів 

закладу. На офіційному вебсайті оприлюднена інформація відповідно до 

ст.30 Закону України «Про освіту». Викладений матеріал систематично і 

вчасно поновлюється, доповнюється. Інформація про заходи, що проводяться 

у закладі, фото- та відеоматеріали викладаються також на сторінках у 

Facebook. 

 

Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників  

   Штатний розпис закладу освіти забезпечує виконання Освітніх програм 

Кадровий склад укомплектовано на 98%,  наявні вакансії вчителя фізики, 

математики. Майже всі педагогічні педпрацівники мають вищу педагогічну 

освіту, окрім -3.Частка педагогічних працівників закладу освіти, які 

працюють за фахом, складає 97,6%. Працівників, які викладають предмети, 

що не є для них фаховими, мають документи про підвищення кваліфікації з 

цих предметів. 

   Адміністрація закладу застосовує заходи матеріального та морального 

заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої 

діяльності, зокрема вчителі нагороджуються грамотами та подяками. 

Керівництво закладу освіти подає клопотання до управління освіти щодо 

відзначення педагогічних працівників грамотами, подяками. Працівники 

нагороджуються грамотами та з бюджету міської ради преміюються за 

підготовку призерів III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, обласних та Всеукраїнських конкурсів.  

   Принципи та процедура стимулювання працівників визначені в 

колективному договорі закладу (положенні про преміювання). Адміністрація 

закладу не має додаткових джерел фінансування для забезпечення 

матеріального стимулювання працівників за виконання ними додаткової 

роботи, досягнення значних результатів у педагогічній діяльності. 

У ліцеї створено умови для постійного підвищення кваліфікації, чергової та 

позачергової атестації, добровільної сертифікації педагогічних працівників. 

Здійснюється інформаційно-просвітницька робота щодо проходження 

добровільної сертифікації. Однак,  у 2021 році жоден із педагогічних 

працівників відповідної ініціативи не проявив.  

    Щорічний план підвищення кваліфікації складається з урахуванням 

пропозицій педагогів, які вони надають заступнику директора. План та 

графіки підвищення кваліфікації педагогічних працівників на поточний 

календарний рік затверджено та оприлюднено на сайті закладу освіти.  

Питання підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників 

розглядаються на засіданнях педагогічної ради. 
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Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття 

управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників 

освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

  При прийнятті управлінських рішень адміністрація закладу враховує 

пропозиції здобувачів освіти, педагогічних працівників та батьків. Про це 

зазначила переважна більшість опитуваних учнів, батьків, педагогічних 

працівників. Серед питань, у вирішенні яких беруть участь здобувачі освіти, 

вони найчастіше називають оформлення та дизайн навчальних приміщень, 

визначення курсів за вибором, факультативів та тематику гуртків, дозвілля. 

22% опитаних вважає, що їх думка нікого не цікавить. 

    Адміністрація сприяє участі громадського самоврядування у вирішенні 

питань щодо діяльності закладу, зокрема функціонує батьківське та учнівське 

самоврядування, які активно залучаються до вирішення різнопланових 

питань діяльності закладу.  

    Представники учнівського самоврядування беруть безпосередню участь у 

діяльності закладу, розробленні плану роботи закладу в частині організації 

виховної роботи та організації позакласної діяльності. Учні залучені до 

соціальної активності, акцій, відвідування установ культури тощо. Лідери 

учнівського самоврядування ініціюють проведення різноманітних 

спортивних змагань, соціальних, екологічних та культурно-просвітницьких 

акцій та проектів. Усі рішення приймаються колегіально, підтримуються 

конструктивні освітні ініціативи здобувачів освіти. Більшість учнів беруть 

участь у заходах, проєктах, подіях, які організовуються в класі та школі. 

Переважно здобувачі освіти повідомляють, що беруть участь у заходах не 

тільки на рівні класу та ліцею, а й на рівні міста. 

    Керівництво закладу підтримує освітні та громадські ініціативи 

педагогічних працівників, спрямовані на сталий розвиток закладу та участь у 

житті місцевої громади, участь у Всеукраїнських проєктах та конференціях. 

Більшість таких ініціатив не відображені у наказах, рішеннях педагогічних 

рад, оскільки є волонтерськими і здійснюються на громадських засадах.  

  За їх участі розроблено освітню програму, Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти, річний план роботи, положення про 

академічну доброчесність. 

      Розроблений та затверджений режим роботи школи, який враховує 

потреби учасників освітнього процесу. Змінено графік харчування учнів з 

метою дотримання вимог адаптивного карантину. Заплановані великі 

перерви, провітрювання класних кімнат та прогулянок здобувачів освіти на 

свіжому повітрі. 

       Розклад навчальних занять для школи сформований на основі Освітніх 

програм та є достатньо комфортним, однак він не повною мірою враховує 

санітарно-гігієнічні вимоги. Не забезпечується дотримання вимог щодо часу 

проведення уроків української мови, математики, англійської мови, фізики, 

які у розкладі розміщені першими і останніми уроками в деяких класах. 

Розклад навчальних занять переважно забезпечує рівномірне навчальне 
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навантаження відповідно до вікових особливостей здобувачів освіти, але все 

ж у розкладі окремих класів не дотримана норма щодо інтенсивності 

навантаження по днях тижня, що також порушує норму Санітарного 

регламенту.  

      У закладі реалізуються за заявами батьків індивідуальні освітні траєкторії 

здобувачів освіти шляхом організації інклюзивного навчання та 

індивідуальної форми навчання. 

 Забезпечується підтримка талановитих та обдарованих дітей шляхом їх 

залучення до різноманітних конкурсів, проєктів, заходів, гуртків. 

 

Формування та забезпечення реалізації політики академічної 

доброчесності 

У закладі розроблене Положення про академічну доброчесність, погоджено 

на засіданні педагогічної ради протокол №06 від 13.02.2020 р.), затверджено 

наказом № 24 від 14.02.2020 і оприлюднене на сайті закладу. Заходи по 

проведенню просвітницької роботи серед педпрацівників та здобувачів 

освіти з питань академічної доброчесності  включено до Річного плану 

роботи закладу. 

     У цілому здобувачі освіти та педагогічні працівники поінформовані про 

необхідність дотримання академічної доброчесності. Результати анкетування 

педагогічних працівників свідчать про те, що педагоги приділяють увагу 

академічній доброчесності під час освітньої діяльності: проводять бесіди 

щодо дотримання академічної доброчесності, готують до уроків такі 

завдання, що унеможливлюють списування. 

    Дія Положення про академічну доброчесність поширюється на всіх 

учасників освітнього процесу ( педагогічних працівників, учнів, батьків), 

керівництво закладу забезпечує попередження порушень академічної 

доброчесності у межах своєї компетенції. З метою реалізації політики 

академічної доброчесності педагогічні працівники здійснюють загалом 

об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, вживають 

заходів щодо запобігання списуванню, стимулюють учнів до самостійної 

творчої роботи; здебільшого роблять посилання на джерела інформації у 

випадку використання ідей, розробок, тверджень, відомостей інших осіб; 

забезпечують дотримання норм законодавства про авторське право, надання 

достовірної інформації про методики, які застосовуються в освітньому 

процесі, результати досліджень, джерела використаної інформації та власну 

педагогічну діяльність. 

   Керівництво закладу забезпечує проведення освітніх та інформаційних 

заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу 

негативного ставлення до корупції. Вчителів зазначають, що освітні, 

інформаційні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до 

корупції, проводяться з усіма учасниками освітнього процесу.  

    У ліцеї здійснюється просвітницька робота щодо неприпустимості проявів 

корупції. 


