
Самоаналіз діяльності  

Комунального дошкільного навчального закладу - 

загальноосвітнього навчального закладу «Навчально-виховний 

комплекс «Берегиня» Чернівецької міської ради  

за 2020/2021 н. р.(шкільний підрозділ) 

1. Освітнє середовище закладу освіти 

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання 

та праці  

1.1.1.Приміщення і територія закладу є безпечними та комфортними 

для навчання та праці. 

Чернівецький НВК «Берегиня» протягом 2020/2021 н. р. освітню діяльність 
здійснював  в умовах дії карантинних обмежень, дотримання санітарного стану  

приміщень та забезпечення здоров’я і безпеки всіх учасників освітнього процесу, 

відповідно до Регламенту підготовки  та організації освітнього процесу в умовах 

адаптивного карантину  , затвердженого рішеннями засідання педагогічної ради 
№ 1 від 28.08.2020р. та наказами № 224 від 28.08.2020р. « Про затвердження 

Регламенту підготовки  та організації освітнього процесу в умовах адаптивного 

карантину» та наказом № 26 від 22.01.2021р., в яких зазначались особливості 

відвідування , перебування, організація освітнього процесу та особливості 
організації харчування у закладі. 

  Однією з важливих умов для здійснення освітнього процесу є безпечне та 

комфортне освітнє середовище. Облаштування території Чернівецького НВК 
«Берегиня» та розташування приміщень є безпечними, а саме: територія 

огороджена, немає доступу для стороннього автотранспорту; наявні два входи та 

два аварійні виходи для шкільного та дошкільного підрозділів з відповідними 

покажчиками; територія освітлена в нічний час; облаштування спортивних та 
ігрових майданчиків, (для початкової школи є дитячий ігровий комплекс, 

альтанка ), навчальних зон  є безпечними для дітей: справний інвентар, відсутні 

ями, відкриті люки, пошкодження покриття , загроз травмування для дітей немає; 
озеленення території є достатнім (7 клумб), багато дерев, кущів, відсутні 

шкідливі для дітей зелені насадження , систематично здійснюється скошування 

трави, очищення пішохідних доріжок, даху будівлі від листя; проте площадка 

перед шкільним підрозділом потребує поточного ремонту , а фасад та дах будівлі 
потребує капітального . Територія очищена від сухого листя й трави, гілки не 

затіняють вікна навчальних приміщень .Приміщення початкової школи 

(навчальні кабінети, туалетні кімнати)  відокремлені від приміщень  здобувачів 
освіти 5-9 класів ( початкова школа на другому  поверсі , базова на третьому) . 

Навчальні приміщення для учнів 1 - 4 класів розміщуються окремо від 

навчальних приміщень учнів 5 — 9 класів . Вони є повністю безпечними для 

школярів. У навчальних приміщеннях використовуються різні види навчальних 
меблів: робочі столи учнів (двомісні та одномісні) та стільці зі спинками різних 



ростових груп,  дошки, відкриті та закриті шафи, стелажі, проектори, телевізори 

тощо. Перевага надається робочим столам учнів та стільцям, що запобігають 

порушенню постави в учнів, забезпечують мобільні робочі місця та легко 
трансформуються для роботи у групах. 

 Облаштування приміщень закладу не створює загрози травмування 

здобувачів освіти та працівників (неслизька підлога, належним чином 

встановлені та закріплені меблі у навчальних кабінетах та класах, незагромаджені 
коридори, сходові клітини та рекреації). Спостереження та опитування  

підтверджують цей факт.  

Опитування учнів: 
 

 

 

За опитуванням учнів з 46 учнів вважають заклад чистим  учнів, 45 – 
брудним, 0 –не визначились з відповіддю.  

Опитування батьків: 

 

 
 

 

У закладі двічі на рік у серпні та квітні здійснюється моніторинг за 

дотриманням безпечного фізичного середовища (огляд приміщень, спортивної 

зали, території закладу, спортивних майданчиків) про що свідчать Акти 



готовності закладу до нового навчального року  (Акт №14 від 18.08 2020 та Акт 

№ 6 від 01.04.2021р - огляд готовності   спортивних споруд та будівель у весняний 

період). 
  У коридорах 2 поверху наявні місця  для відпочинку дітей під час перерв.  

  У Чернівецькому НВК «Берегиня» забезпечується комфортний повітряно-

тепловий режим, належне освітлення, дотримання питного режиму. Туалети 

облаштовані дверцятами для індивідуальних кабінок та утримуються в належній 
чистоті. Приміщення вбиралень 3 поверху потребують встановлення дверцят до 

індивідуальних кабінок. 

У навчальних приміщеннях регулярно проводиться провітрювання, 
зберігається оптимальний повітряно-тепловий режим (18-21 °С), відбувається 

вологе прибирання відповідно до санітарного Регламенту . Санітарні вузли 

облаштовані належним чином. Є індивідуальні кабіни, які відмежовуються та 

зачиняються зсередини Санітарні вузли оснащуються диспенсерами з туалетним 
папером. Ці приміщення прибираються після кожної перерви і щоденно в кінці 

робочого дня з використанням дезінфекційних засобів.  

В закладі організований питний режим. Він сприяє задоволенню потреб 
дітей у безпечній та якісній воді. Кожна дитина за потреби може отримати 

кип'ячену або фасовану воду в індивідуальному посуді. У закладі  

використовується виключно негазована вода. 

 Прибирання приміщень проводиться регулярно за графіком з 
використанням дезінфікуючих засобів та відповідною відміткою у чек листі.  

 1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими 

приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації 

освітньої програми 

  У Чернівецькому НВК «Берегиня» забезпечується раціональне 

використання приміщень і комплектування мережі класів (з урахуванням 

чисельності здобувачів освіти, їх особливих освітніх потреб, площі приміщень). 
Наповнюваність класів станом на 29.03.2021 р.:  
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1 30 1 31 1 33 1 20 1 24 1 35 1 32 1 21 1 13 9 239 

 Як видно з таблиці, чотири класи не мають нормативної наповнюваності 

(4, 5, 8, 9) , в класах 1, 2, 6, 7  наповнюваність перевищує нормативну. Аналіз 
контингенту показав, що всі діти, зараховані до 1 та 2 класу, проживають на 

території обслуговування закладу або мають першочергове право на зарахування 

до школи (переважно це випускники дошкільного підрозділу). Комплектування 



класів здійснювалося у відповідності до фінансових можливостей міста. Середня 

наповнюваність класів становить 27 учнів.  

Відповідно до ліцензійних вимог, потужність початкової школи  становить 
130 здобувачів освіти, фактично  за списком станом на 29.03.2021 р. є 114 дітей; 

базової школи 150 осіб, фактично є 125 . 

У закладі є робочі (персональні робочі) місця для педагогічних працівників 

та облаштовані місця відпочинку для учасників освітнього процесу. Педагоги,  
які не зайняті в освітньому процесі, працюють у учительській кімнаті.  

Заклад забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним 

обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми. Навчальні кабінети 
початкових класів, фізики, хімії та біології, інформатики, кабінети трудового 

навчання та обслуговуючої праці, спортивна та актова зал, інші кабінети, 

частково обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та 

освітньої програми.  
Кабінети початкової школи (1,2,3класи)  забезпечені наочно-дидактичним 

матеріалом – демонстраційним та для індивідуальної/групової роботи учнів, який 

виготовлений з безпечних та якісних матеріалів 
 Однак потребує капітального на оновлення матеріально-технічної бази  

кабінет  хімії та спортивний зал.  

Акт підготовки навчального закладу до нового навчального року 

підтверджує готовність кабінетів до здійснення освітнього процесу. Здобувачі 
освіти та працівники обізнані з вимогами охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій і дотримуються їх. У НВК «Берегиня» двічі на рік – у 
вересні та січні – проводяться інструктажі працівників з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки з фіксацією у спеціальному журналі, 

проводяться навчання з правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, в 

яких задіяні всі учасники освітнього процесу, проводяться інструктажі та 
практичні дії з евакуації, роботи з первинними засобами пожежогасіння. 

Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки. Двічі на рік проводяться 
вхідний та повторний інструктаж учнів у кабінетах фізики, хімії, біології,  

інформатики,  трудового навчання та обслуговуючої праці, спортивного залу з 

обов’язковим записом у журналах інструктажів з безпеки життєдіяльності. При 

проведенні практичних та лабораторних робіт відповідний запис робиться у 
класних журналах.  

1.1.3.Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з 

вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, 

правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх 

Учасники освітнього процесу ознайомлені із законом “Про охорону праці” 

та правилами пожежної безпеки. Часто проводяться навчання, щоб виробити 

алгоритм дій під час пожежі. Приміщення закладу  обладнано засобами 



автоматичної пожежної сигналізації та забезпечено первинними засобами 

пожежогасіння, ведеться журнал обліку вогнегасників.  

Періодично проводяться інструктажі з педпрацівниками про домедичну 
допомогу, щоб вчитель знав як швидко й правильно діяти в екстрених ситуаціях. 

Кожен засвідчує своїм підписом, що ознайомлений з інструктажем. 

У Чернівецькому НВК «Берегиня» пожежні виходи  - у   належному стані, 

шляхи евакуації незахаращені ; один раз на два роки  проводиться занулення і 
заземлення електрообладнання, яке використовується (Акт заміру опору ізоляції  

від 15.10.2020 р.) 

У закладі регулярно проводяться інструктажі з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності у вигляді бесід, зустрічей, ознайомлень з положеннями тощо.  

Щорічно у Чернівецькому НВК «Берегиня» проводяться навчання/інструктажі 

педагогічних працівників та учнів у рамках Всесвітнього дня цивільного захисту  

(травень). У цей день проводиться навчальна евакуація дітей та педагогічного 
персоналу, учнівські та педагогічні лекторії (відеолекторії). Згідно з річним 

планом ЦЗ усі заходи заплановані на травень 2021р. та будуть проводитися 

класними керівниками  та класоводами . 
Двічі на рік проводиться навчальна евакуація усі учасників освітнього 

процесу.  

Анкетування педагогів: 

 

1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного 

випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового 

погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких 

ситуаціях 

У Чернівецькому НВК «Берегиня» проводяться інструктажі з 

педпрацівниками про домедичну допомогу, щоб вчитель знав як швидко й 
правильно діяти в екстрених ситуаціях. Кожен засвідчує своїм підписом, що 

ознайомлений з інструктажем. У разі нещасного випадку педагогічні працівники 

та керівництво закладу діють у встановленому законодавством порядку.  



У закладі ведеться вся необхідна документація щодо реагування на нещасні 

випадки, травмування учасників освітнього процесу відповідно до вимог 

законодавства 

 

1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування 

здобувачів освіти і працівників 

1.1.5. У Чернівецькому НВК «Берегиня» особлива увага приділяється 

організації харчування. Адміністрацією НВК забезпечені всі умови для якісного 
харчування здобувачів освіти та працівників, для роботи працівників їдальні, які 

зі свого боку виконують затверджені норми харчування відповідно до чинного 

законодавства, дотримуються вимог щодо якості приготування страв та культури 
обслуговування дітей, санітарно-епідеміологічних вимог у їдальні та складських 

приміщеннях, дбають про затишок та порядок в обідній залі.  

Основними завданнями колективу харчоблоку є забезпечення неухильного 

дотримання нормативно-правових документів щодо організації харчування; 
організація повноцінного, безпечного і якісного, збалансованого харчування 

здобувачів освіти; дотримання належного рівня культури обслуговування; 

привчання дітей до здорового, раціонального та корисного харчування. У своїй 
діяльності НВК «Берегиня» керується Конституцією України, Законами України 

«Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту», наказами Міністерства 

освіти і науки України, Санітарним регламентом  та власним статутом. У закладі 

наявна відповідна документація з урахуванням  Регламенту підготовки  та 
організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину :  

накази «Про організацію харчування учнів Чернівецького НВК «Берегиня»   

2020/2021 н. р.» від 01.09.2020 р.,№ 236 та від 20.01.2021р № 24 ; «Про 
невідкладні заходи із запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій та 

харчових отруєнь учнів» від 01.09.2020 №238;  відповідні накази про коригування 

списків здобувачів освіти на безкоштовне харчування (на підставі поданих 

довідок); «Про затвердження плану заходів «Дітям Чернівців - здорове 
харчування на 2020-2022 роки» від 26.12. 2020р. № 529 ;  паспорт харчоблоку 

Чернівецького НВК від 20.12.2019 р., погоджений Держпродспоживслужбою 



Чернівецької області; графік харчування учнів; асортимент готових страв; 

перспективне меню; журнал обліку виконання норм харчування; технологічні 

картки на готові страви; медичні книжки працівників харчоблоку з пройденим 
медоглядом; забезпечення питною водою гарантованої якості та в достатній 

кількості. Питання організації харчування учнів відображено у річному плані 

роботи навчального закладу. Двічі на семестр це питання заслуховується на 

нарадах при директорові. Працівники харчоблоку знайомі з санітарними 
правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією  

приготування їжі, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни, 

дотримуються режиму харчування, технологічного процесу обробки продуктів 
(заготівля, зберігання сухих продуктів), вимог утримання приміщення для 

первинної обробки овочів. Гаряче харчування здійснюється шляхом 

попереднього накривання столів. Така форма обслуговування застосовується для 

організації харчування здобувачів освіти ГПД. Гаряче харчування інших 
учасників освітнього процесу здійснюється за методом самообслуговування. За 

кожним класом у їдальні  закладу закріплені столи. Готові страви видаються 

кожному класу окремо, відповідно до графіка приймання гарячого харчування, 
затвердженого керівником закладу. Графік гарячого харчування вивішується в 

обідній залі. Контроль за його додержанням, а також за порядком під час 

прийняття їжі учнями покладається на відповідальну особу соціального педагога 

Гамаль М.В. та  чергового обідньої зали. Здобувачі освіти початкової школи 
другий сніданок, який вони принесли з дому у ланч боксах  споживають у обідній 

залі  При складанні графіка приймання гарячого харчування враховується 

необхідність дітей, які перебувають у школі на групі подовженого дня, а також 
здобувачів освіти пільгових категорій. Продаж буфетної продукції здійснюється 

готівкою буфетницею, при цьому продукцію відпускають щипцями або в 

рукавичках поштучно і заздалегідь розкладають порціями (салати, бутерброди, 

соки тощо).  Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку задовільний. Маркування 
посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Система холодного та гарячого 

водопостачання знаходиться у робочому стані. Харчоблок забезпечений 

дезінфікуючими, миючими засобами відповідно до санітарних вимог, журнали 
обліку ведуться належним чином. У обідньому залі та гарячих цехах проведено у 

2018році проведено капітальний ремонт, встановлено пожежну сигналізацію. 

Проте на харчоблоці необхідно замінити крани водопостачання біля мийних 

ванн.   
Послуги з організації харчування учнів надає ПП «МЕГА КРОКУ», на 

підставі договору  № 27 про закупівлю послуг за бюджетні кошти від 08.02.2021р.  

між засновником та приватним підприємством «МЕГА КРОКУС». Постачання 

продовольчих товарів здійснюється різними постачальниками у відповідності до 
проведених тендерних процедур та укладених договорів. Продукти харчування 

та продовольча сировина надходять із супровідними документами, які свідчать 

про їх походження та якість (сертифікати відповідності). Важливу роль в 



організації раціонального та безпечного харчування учнів відіграє належна 

матеріально-технічна база харчоблоку школи. Холодильні камери та інші кухонні 

прилади в робочому стані. Готові страви завжди відповідають зазначеним у 
меню, смачні, естетично оформлені, мають апетитний аромат і вигляд. У меню 

входять страви із свіжих овочів і фруктів; гарячі страви із м’яса, риби, печінки; 

макаронні вироби; страви із молочних продуктів, тушкованих і варених овочів. 

Завжди великий вибір різноманітних смачних та вітамінно-поживних салатів із 
свіжих та варених овочів, різноманітних напоїв. Щоденно відбираються добові 

проби страв, які зберігаються у спеціальній тарі в холодильнику. Особливою 

популярністю не лише в учнів та працівників, а й батьків користується буфетна 
продукція. Щоденно буфетну продукцію споживає більше 300 здобувачів освіти. 

Реалізація у шкільному буфеті школярам продтоварів, які містять штучні 

ароматизатори, барвники, консерванти, підсилювачі смаку, газовані напої, не 

допускається. У школі за рахунок бюджетних коштів харчуються:  
- 21 учень пільгових категорій (100%):  

- 11 – дітей, батьки яких є учасниками військових дій;  

-  6 – із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; 

- 1 учень з ООП, який навчається у спеціальних і інклюзивних класах;.  

- 2 дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих 

територій; 
- 1 дитина сирота . 

 Обідня зала в їдальні обладнана умивальниками для миття рук, 

електрорушниками,  що дає змогу слідкувати за належною організацією 
харчування та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Заклад 

укомплектований необхідним прибиральник інвентарем для приміщення та для 

дотримання поточних технологічних режимів.  

У Чернівецькому НВК «Берегиня» проводиться  інформаційно-
просвітницька робота серед дітей та батьків з організації харчування. Постійно 

діючі стенди «Інформація» та «Куток харчування» містять щоденне меню,  

графіки чергування в їдальні, графіки харчування.  
Організація харчування у закладі сприяє формуванню культури здорового 

харчування у здобувачів освіти. Педагоги, присутні у їдальні під час приймання 

їжі, звертають увагу на культуру поведінки дітей, дотримання ними призначеної 

дієти, кількість харчових залишків після прийняття їжі. Щоденно у їдальні є 
черговий вчитель. Питний режим виконується за рахунок споживання кип’яченої 

води та принесеної з дому у пляшках. Здобувачі освіти можуть брати кип’ячену 

воду лише безпосередньо у харчоблоці. Таким чином, у їдальні в наявності 

куточок питного режиму з табличками «Чисті склянки», «Брудні склянки», 
чайник з кип’яченою водою. Для забезпечення контролю за дотриманням норм 

та правил в організації харчування учнів створено комісію з бракеражу продуктів 

харчування та продовольчої сировини. 



У закладі організоване здорове харчування, яке щоразу вдосконалюється. 

Учням пропонується великий асортимент продуктів, які не є шкідливими для 

їхнього здоров’я. У шкільному меню обмежено добову кількість солі, цукру, 
борошняних та кондитерських виробів, а також виключені деякі види продукції. 

Натомість присутня велика кількість овочів та фруктів. 

Разом з тим в організації харчування в НВК є певні недоліки. Чергові 

учителі здійснюють недостатній контроль за поведінкою учнів у їдальні, класні 
керівники та класоводи недостатньо працюють над формуванням здорового 

харчування, культури поведінки, прийому їжі, навичок гігієни, харчування не є 

дешевим.  
Анкетування батьків: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Майже 80% батьків повністю або переважно задоволені організацією  

харчування у закладі: 

 Анкетування учнів: 

Анкетування педагогів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання 

мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички 

безпечної поведінки в Інтернеті 

  Переважна більшість здобувачів освіти та їх батьки поінформовані 
закладом щодо безпечного використання мережі Інтернет. У закладі не 

допускається використання та поширення конфіденційної інформації про особу 

без її згоди (  розміщенням фото- чи відеоматеріалів на своєму веб-сайті).  

Педагоги закладу ознайомлені із Санітарним регламентом для закладів 
загальної середньої освіти і дотримуються   вимог до організації роботи з 

технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими 

гаджетами. 

Для безпечного спілкування в інтернеті під час дистанційного  навчання 
педагоги використовують Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ 

LearningApps, Google Classroom - учні і педагоги працюють з корпоративних 

електронних адрес та  акаунтів. У закладі застосовується антивірусна програм 



Avastа для ПК на базі операційних систем Microsoft Windows. Під час 

проведення уроків , годин спілкування ,батьківських зборів у дистанційному 

форматі проводять профілактичну роботу щодо використання безпечного 
інтернету, про що свідчать результати анкетування учнів: 

Та  результати анкетування батьків: 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/IBM_PC-%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows


1.1.7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та 

інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації 

працівників 

 У Чернівецькому НВК «Берегиня»  налагоджена система роботи з 

адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу. Напрацювання 
підходів до адаптації та інтеграції учнів НВК до освітнього процесу закладу 

базується на принципах: наступності ланок освіти, залучення усіх учасників 

освітнього процесу ( учнів, батьків, педагогічних працівників) до адаптаційних 

заходів. Адаптації до освітнього процесу потребують:  учні 1-х, 5 – х,  
новоприбулі здобувачі освіти будь – яких класів,  учні з особливими освітніми 

потребами, тощо.  Педагоги: при влаштуванні на роботу, під час змін в освіті ( 

прийняття нового законодавства, освітніх стандартів, тощо). Адаптація 
складається із системи заходів ( діагностика практичним психологом, співпраця 

педагогів між собою та батьками, налагодження доброзичливої атмосфери). 

Заклад забезпечує умови реалізації принципу наступності ( співпраця педагогів, 

розгляд питань наступності на педрадах, залучення практичного психолога). 
Вивчається думка батьків щодо умов адаптації та інтеграції дітей у закладі: 

вивчається думка дітей ( настільки безпечно і комфортно вони почувають себе у 

школі).  



 

 



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

насильства та дискримінації 

1.2. Чернівецький НВК «Берегиня» планує та реалізує діяльність щодо 
запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу для створення безпечного 

освітнього середовища. Головною метою закладу  є навчання дітей та дорослих 

безпечній взаємодії у освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та 

зловживань з боку однолітків та дорослих (батьків, опікунів або працівників 
закладу освіти), для успішного налагодження таких відносин потрібна 

системність та спланованість. Таким чином, всі заходи, які проходять протягом 

навчального року, відповідають попередньо складеному плану виховної роботи 
та плану роботи закладу, вагома частина якого це саме антибулінгова політика.  

 

1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання 

будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі  

У НВК «Берегиня» для реалізації діяльності щодо запобігання будь-яким 

проявам дискримінації та булінгу ведеться   робота . Видано накази : 

- «Про затвердження плану заходів Чернівецького НВК «Берегиня» 
спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 2020-2021 н.р.» 

№256 від 1.09.2020  ; 

- «Про затвердження плану заходів щодо запобігання булінгу серед 

школярів НВК «Берегиня» на 2021 рік» наказ №67 від 18.02.2021; 
Дане питання розглядалось на нараді при директорі у  листопад 2020 р. 

«Профілактика булінгу та кібербулінгу в середовищі здобувачів освіти 

Чернівецького НВК «Берегиня». 
На офіційному сайті закладу у рубриці «Стоп булінг» опубліковані 

Правила поведінки здобувачів освіти, Порядок подання учасниками освітнього 

процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в Чернівецькому НВК «Берегиня», 

а також порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі та 
відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування). Всі документи у 

вільному доступі і здобувачі освіти з ними ознайомлені. Окрім цього на 

офіційному сайті закладу є офіційні номери національної дитячої «гарячої» лінії. 
Важливе значення для визначення ефективності антибулінгової програми та 

визначення показника учнів, які вважають освітнє середовище безпечним і 

психологічно комфортним є опитувальник, результатами якого є:  

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

Результати опитувальника свідчать про те, що у закладі  для здобувачів 
освіти створені відповідні умови. Звичайно, є і відповіді з негативним значенням, 

для усунення цих проявів НВК «Берегиня» співпрацює з представниками 

Управління патрульної поліції у Чернівецькій області.  
У березні  2021 р. відбулася зустріч з представника патрульної поліції в  

режимі відеоконференції   на платформі Zoom, де розглядалося питання  про 

поведінку під час карантину, а також безпеку у онлай-мережах (кібербулінг).  

Всі педагогічні працівники ознайомлені із питанням запобігання 
дискримінації. Окремого плану заходів по запобіганню дискримінації немає, 

однак, про це згадується у пункті 12 наказу №241  від 06.11.2020 р. 

«Профілактика булінгу та кібербулінгу в середовищі здобувачів освіти 
Чернівецького НВК «Берегиня». 



На засіданні педагогічної ради№4  у  листопаді 2020р. слухалося питання 

«Ціннісне ставлення до себе», яке передбачає профілактику запобігання проявів 

дискримінації. 
Адміністрація, педагогічні працівники  пройшли підвищення кваліфікації 

«Протидія та попередження булінгу» на платформі Prometheus. Соціальний 

педагог у 2020 р. прийняла участь в онлайн конференції з соціальними 

педагогами області «Кібербезпека для вчителя», працівники соціально-
психологічної служби закладу систематично відвідують групові консультації, 

приймають участь у конференціях та отримують інформацію від ЦПРПП. У 2020 

р. педпрацівники 
Соціально-психологічною службою закладу систематично надаються 

індивідуальні консультації, під час яких здійснюється просвітницька робота 

серед педагогів, батьків та учнів.Результатом просвітницької роботи є те, що у 

закладі  відсутні заяви про прояви булінгу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти 

забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод 

людини 

У закладі оприлюднено правила поведінки для здобувачів освіти. Ці 

правила  спрямовані на формування позитивної мотивації в поведінці. Усі 
учасники освітнього процесу ознайомлені з ними та більшість дотримується їх.  

Систематично у  грудні- лютому  у НВК «Берегиня»  проходить  тиждень  

правових знань. За 2020-2021 н. р. соціально-психологічною службою 
здійснювались наступні заходи в рамках тижня та місяця правових знань: 

 Соціологічне опитування на тему «Діти та молодь про свої права» (7-9 кл.) 

Тренінгові заняття «Профілактика правопорушень серед підлітків» (8-9 

кл.) 
Заняття з елементами тренінгу «Права дитини – права людини» (7-9 кл.) 

Анкетування на тему «Молодь і протиправна поведінка» (8-9 кл.) 

Вчителем правознавства проведено: правовий диспут «Право на захист від 
соціального та психологічного насилля» (8,9 класи), правова вікторина для учнів 

7,8 кл.;гру «Юридичний футбол» (9 клас) 

 Класні керівники та класоводи провели інформаційні хвилинки, перегляд 

відео « Права людини», « Історія права людини». В закладі працює Рада 
правопорядку, яка співпрацює з представниками управління поліції ГУНП в 

Чернівецькій області. 

За результатами анкетування педагогів можна зробити висновок, що 83.3 

% педагогів ознайомлені із розробленими у закладі правилами, проте 16% цих 
правил недотримуються. 

 



 

Учнів: 

 

 

Батьків:  



 1.2.3.  Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу 

освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому 

насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви 

У Чернівецькому НВК «Берегиня» систематично здійснюється аналіз 

причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та вживаються відповідні 

заходи. 

 У закладі ведеться журнал відвідування, в якому здійснюється аналіз 
відсутності учнів (класоводи, класні керівники та черговий вчитель зазначають 

причин  відсутні. У січні 2021р. на нараді №1 при директорі слухалося питання 

«Моніторинг відвідування здобувачами освіти Чернівецького НВК «Берегиня» у 
І семестрі». Здобувачів освіти, котрі без поважної причини не відвідують заклад 

немає.  

 Систематично проводиться просвітницька та профілактична робота, як з 

вчителями, так і з учнями з питань протидії булінгу (цькування). 
За 2020/2021 н. р. соціально-психологічною службою проводились заходи: 

анкетування на тему: «Чи зазнавали Ви насильства у школі» (9 кл.), соціометрія: 

дослідження міжособистісних відносин у групі (9 кл.); анкетування на тему: 
«Моє ставлення до дітей з особливими потребами» (7-8кл.), на сайті розміщена 

інформаційна стаття «Як витягнути дитину з   кіберреальності»; проводяться 

факультативні курси для 6-7 класів «Вирішую конфлікти та будую мир навколо 

себе»,  для 8 класу  «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». 
В рамках проведення Всеукраїнської  акції «16 днів проти насильства» було 

здійснено наступні заходи: вебінар для педагогічних працівників щодо протидії 

торгівлі людьми; для учнів 7-9 класів гра «Галопом по Європах» . 
У закладі не спостерігалось випадків булінгу в будь-якому його прояві. 

Однак, в разі подібного випадку, заклад буде реагувати відповідно до Порядку 

реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного 

впливу в закладах освіти  ( наказ № 256 вівд 01.09.2020р. «Про затвердження 
Плану заходів Чернівецького НВК «Берегиня» , спрямованих на запобігання та 

протидії булінгу (цькування) у 202/2021 н.р.» 

Звернення про випадки булінгу у поточному році не було. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з 

урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного 

пристосування  

  1.3.1. У Чернівецькому НВК «Берегиня»  частково забезпечена 
архітектурна доступність території та будівлі для осіб з особливими освітніми 

потребами, а саме: перед входом на територію облаштована велика  асфальтована 

стоянка для транспорту. Від вхідних воріт до будівлі веде широка асфальтована 

доріжка. Облаштований пандус для осіб, що не можуть самостійно пересуватись.  
Широкі вхідні двері з урахуванням використання їх особами з інвалідністю, біля 

центрального входу є кнопка виклику. 

У їдальні широкі двері ,в які легко входити і виходити  для маломобільних 
груп населення. За столом можуть перебувати по 4 дітей, що дозволяє їм вільно 

підходити до столу з усіх сторін. Коридори закладу світлі, просторі  та зручні для 

перебування дітей під час перерв.  У закладі відсутня ресурсна кімната, але 

облаштований спеціальний простір, забезпечений необхідними навчально-
методичними і наочно – дидактичними засобами навчання, призначений для 

проведення індивідуальних та групових психолого – педагогічних та корекційно 

– розвиткових занять, психологічного розвантаження, соціально – побутового 
орієнтування. 

Територія закладу дозволяє дітям з особливими освітніми потребами 

вільно переміщатися шкільним подвір’ям, Однак інші приміщення (їдальня, 

спортзал, бібліотека, класні кімнати) залишаються недоступними для 
маломобільних груп населення. Заклад освіти не обладнаний ліфтом, і шкільні 

туалети не пристосовані для осіб з ООП. Окрім того, відсутня спеціальна 

розмітка та вказівники для осіб з порушенням зору та слуху.  

 
 

 



1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами 

У закладі педагоги застосовують освітні технології і методики, які 
максимально враховують особливості дітей з ООП та допомагають їм безболісно 

інтегруватись до дитячого колективу. В 2 класі організовано інклюзивне 

навчання для здобувачів освіти з ООП. У роботі з дітьми ООП в навчальному 

закладі використовуються словесні, наочні та практичні методи навчання.  
Найпоширенішими є інтерактивні методи: «асоціативний кущ», «мікрофон», 

«продовж речення» та дидактичні ігри. Вони найбільш відповідають особистісно 

– орієнтованому підходу та не змушують учнів виконувати ті чи інші вимоги, а 
створюють умови для того, щоб школяр сам підійшов до виконання поставлених 

завдань. У роботі із дітьми з ООП педагоги використовуються словесні, наочні 

та практичні методи навчання.  Найпоширенішими є інтерактивні методи: 

«асоціативний кущ», «мікрофон», «продовж речення» та дидактичні ігри. Вони 
найбільш відповідають особистісно – орієнтованому підходу та не змушують 

учнів виконувати ті чи інші вимоги, а створюють умови для того, щоб школяр 

сам підійшов до виконання поставлених завдань.     Використовуються такі 
форми: колективна, індивідуальна, робота в групах та парах. Найпростішою 

формою є робота в парах, що дозволяє учням набути навичок співробітництва, 

оволодіти уміннями висловлюватись та активно слухати. 

1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами, фахівцями інклюзивно - ресурсного центру, залучає їх до 

необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти 

Налагоджено співпрацю педагогічних працівників щодо навчання дітей з 
ООП: створено команди психолого-педагогічного супроводу, забезпечується 

корекційна спрямованість освітнього процесу на основі єдності, співпраці 

педагогічного колективу з сім’єю. До розроблення індивідуальних програм 

розвитку залучаються батьки, заклад освіти у разі потреби співпрацює з  ІРЦ №4 
м. Чернівці щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП.  

Освітній процес відбувається за ІПР та забезпечується медико-соціальним 

та психолого-педагогічним супроводом. В 2 класі вчителем та асистентом 
вчителя створено атмосферу взаєморозуміння та взаємодопомоги між дітьми, 

створено умови для формування партнерських відносин між вчителями, 

спеціальними педагогами та сім'ями дітей з особливими потребами, здійснено 

різнопланові цілеспрямовані спостереження, щодо з'ясування можливостей і 
потреб "особливих дітей". Щорічно заклад проводить заходи присвячені Тижню 

толерантності (3 грудня – Міжнародний День людей з інвалідністю), Тижню 

інклюзивної освіти, Міжнародному Дню людей із синдромом Дауна  

1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння 

ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового 

способу життя 



 Закладі освіти працює у напрямку забезпечення та розвитку освітнього 

середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя,  

формування наскрізних навичок здорового способу життя та екологічно 
доцільної поведінки  здобувачів освіти в освітньому процесі. Окрім проведення 

бесід, годин спілкування з учнями, в закладі практикуються активні форми 

роботи. Систематичними  стала участь  дітей та педагогів у  спортивних 

змаганнях Садогурська миля, участь в обласному конкурсі "Буковинська молодь 
обирає здоров’я!", Олімпійському тижні, працює гурток з волейболу. 

Дистанційно у спільнотах організовано проведення   челенджу "Я за здоровий 

спосіб життя", майстер-клас кулінарії «Корисна тарілочка", живописна акція  
"Екологічний пензлик, фітнес вдома.  

Команда екологічного спрямування "Антивірус" здобувачів освіти  

Чернівецького НВК "Берегиня" (керівники Лакуста Н. І., Тихон Я. В., Фіголь Л. 

А.) у березні 2021року посіла  1 місце у І (міському) заочному етапі 
Всеукраїнського конкурсу "Земля - наш спільний дім".  

Прикладом сприятливого екологічного мікроклімату є пришкільна 

територія, де є багато насаджень кущів, дерев, клумб.  
У березні 2021року учениця 5 класу Пендюр С. перемога (2 місце) у 

міському  конкурсі експериментально-дослідницьких робіт з природознавства 

"Юний дослідник"  в  номінації "Охорона здоров’я" на тему : "Дослідження 

впливу шкідливої їжі на здоров’я дітей" керівник Лакуста Н. І. 
Обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових 

компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти. На сайті закладу 

висвітлено повний аналіз матеріально-технічного забезпечення закладу . Однак 
потребують модернізації кабінет обслуговуючої праці та трудового навчання, 

дообладнання – кабінети природничих дисциплін, у кабінеті інформатики 

використовується застаріла техніка.  

У Стратегії розвитку закладу  заплановані  заходи із вдосконалення 
освітнього середовища у розділі «Вдосконалення матеріально- технічного 

забезпечення». 

Педагоги закладу працюють над запровадженням  шкільної політики 
«розумного використання», наприклад, на своєму прикладі привчати дітей до 

зменшення використання пластику та поліетилену у щоденному житті, 

бережливого ставлення до витрачання води, електроенергії , привчати сортувати 

сміття тощо. 
Про мотивацію освітнього середовища до оволодіння здобувачами освіти 

ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового 

способу життя свідчить  анкетування учнів: 

 



 

 

 

1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та 

соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, 

інформаційно-ресурсний центр тощо) 

1.3.5.Бібліотека закладу освіти використовується не лише для зберігання 
літератури. Періодично в закладі проводяться бібліотечні уроки, готуються 

книжкові виставки до заходів, знаменних та пам’ятних дат, однак помітна 

відсутність системної роботи з читачем 6-9 класів та педагогами та навчання в 

дистанційному режимі. Про це свідчать результати анкетувань здобувачів освіти:  

Шкільна бібліотека  складається з абонементу, читального залу, 
книгосховища. Протягом літа 2021 року планується обладнати бібліотечно-

інформаційний центр з підключенням до мережі інтернет, наявною довідковою 

літературою. Окрім того, необхідно осучаснити роботу бібліотеки  сучасною 

технікою, як просвітницького центру для всіх вікових груп здобувачів освіти. Це 
може втілитися шляхом участі у проєктах бюджету участі, постійній комунікації 

та співпраці із засновником. У 

 



2. Система оцінювання здобувачів освіти  

 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти 

системи оцінювання їх навчальних досягнень 

2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників 

інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних 

досягнень 

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти у 
Чернівецькому НВК «Берегиня» визначаються на основі положень відповідних 

наказів МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти. У НВК наявна відкрита і прозора, зрозуміла для 
здобувачів освіти система оцінювання їхніх навчальних досягнень. Здобувачі 

освіти мають змогу ознайомитися з критеріями оцінювання на інформаційних 

стендах у кабінетах, на сайті закладу. Кожен учитель перед вивченням нової теми 

чи перед виконанням певних видів робіт пояснює учням, за якими критеріями 
оцінюватиме їх. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з 

урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено 

ключові компетентності. Більшість педагогів застосовують систему оцінювання, 
спрямовану на формування відповідальності учнів за результати своєї навчальної 

діяльності.  

Критерії оцінювання з усіх предметів розміщенні на сайті  закладу, на 

інформаційних стендах у класах, у вайбергрупах, на власних блогах педагогів .  
Правила поведінки здобувачів освіти прописані у Статуті закладу та 

розміщені на інформаційному стенді. 

 Крім того, приділяють достатню увагу мотивації здобувачів освіти до 
навчання. У закладі відбувається моніторинг та аналіз динаміки навчальних 

досягнень здобувачів освіти. Результати оцінювання учнів обговорюються на 

засіданні педагогічної ради школи. Для врахування думки учнів щодо якості та 

об’єктивності системи оцінювання проводяться анонімні опитування здобувачів 
освіти.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації 

компетентнісного підходу до навчання 

У Чернівецькому НВК «Берегиня» педагоги  освітній процес спрямовують 

на формування і розвиток ключових компетентностей, посилення ролі 
особистісного чинника в засвоєнні навчального матеріалу, використовують такі 

підходи до формування критеріїв оцінювання: оцінюють не лише результат 

роботи, але й процес навчання, індивідуальний поступ кожного учня, позитивно 

оцінюють досягнення учнів, незалежно від того, значні вони чи скромні, якщо 
вони є результатом справжніх зусиль дитини, застосовуючи при цьому 

мотивуючу роль оцінювання. 

Для підвищення рівня обізнаності у питанні компетентнісного підходу до 
навчання вчителі брали участь  онлайн-курсах «Медіаграмотність  для освітян» .. 

Адміністрація закладу вивчає процес впровадження вчителями 

компетентнісного підходу в систему оцінювання  шляхом спостереження за 

проведенням навчальних занять; вивчаються також критерії оцінювання, які 
використовують вчителі при оцінюванні обов’язкових видів робіт. 

У системі оцінювання навчальних досягнень учнів у закладі , крім 

традиційних, використовуються інші види оцінювання, які сприяють 
компетентнісному підходу, наприклад, портфоліо. 

Критерії оцінювання з усіх предметів розміщенні на сайті закладу, на 

інформаційних стендах у класах, у вайбергрупах, на власних блогах педагогів .  

2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання 

справедливим і об’єктивним 

Система оцінювання навчальних досягнень учнів закладу базується на 

основі: положень відповідних наказів МОН України щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;  оприлюднені 
критеріїв оцінювання; спільному з учнями розроблені критеріїв; впроваджені 

самооцінювання і взаємооцінювання учнів; отримання постійного зворотного 



зв’язку від учнів у процесі оцінювання; використанні учнівського портфоліо; 

впровадження формувального оцінювання. 

 Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у 1-3 класі 
має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних 

засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і 

самооцінювання  

 

 

 

 
 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає 

систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного 

здобувача освіти 

2.2.1.У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання 

здобувачів освіти  

2.2.1. Відповідно до Положення про У закладі здійснюється аналіз 
результатів навчання здобувачів освіти. Головне завдання розвитку системи 

моніторингу в навчальному закладі – отримання об’єктивної інформації про 

якість надання освітніх послуг, оперативне  прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень, що сприятимуть розвитку галузі й усуватимуть недоліки 



в освітньому процесі. Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», згідно з річним планом роботи НВК, з метою відстеження 

динаміки навчальних досягнень в Чернівецькому НВК «Берегиня»» організовано 
проведення моніторингу рівня навчальних досягнень здобувачів освіти. 

Відповідно до плану роботи закладу протягом навчального року здійснюємо 

моніторинг з усіх навчальних предметів в кінці навчальних семестрів та року, 

вибірковий моніторинг з предметів, які підлягають контролю адміністрацією 
(наказ, нарада при директорові, засідання педагогічної ради, протягом останніх 

двох років не проводиться  моніторинг результати ДПА в 4 та 9  класів за 

рекомендаціями МОНУ.  
Мета цих моніторингів – дослідити рівень навчальних досягнень 

здобувачів освіти, порівняти з аналогічними показниками за попередні навчальні 

періоди, відстежити динаміку зміни показників, визначити проблемні питання, 

прослідкувати результативність роботи учителів.  
В 2020/2021 н. р. моніторинг рівня навчальних досягнень проводився з: 

- Основ здоров’я, біології   

-  математики(4-9 класи) (річний моніторинг) 

Аналіз результатів моніторингу  
Моніторинг кількісного складу здобувачів освіти 

Навчальний 
рік 

 

 

Кількість станом 
на 05.09 

Середня 
наповнюваність 

класу 

Набір до 1 класу 

класів учнів класів учнів 

2013/2014 10 194 19,4 1 23 

2014/2015 9 185 20,5 1 33 

2015/2016 9 198 22 1 35 

2016/2017 9 211 23,4 1 32 

2017/2018 9 217 24,1 1 28 

2018/2019 9 229 25,4 1 33 

2019/2020 9 237 26,3 1 31 

2020/2021 9 239 26,5 1 30 

 

2020/2021 н. р. закінчило 239 учнів. З 01.09.2020 року продовжував  роботу 1 

інклюзивний класу, в якому навчається 1 учень Буряковський Віктор. З вересня 

2020 року організовано педагогічний патронаж для учня    4 класу Гуцуляка Юрія.  

Учнівський контингент протягом 2020/2021 н. р. не змінювався.  
 Моніторинг за рівнем навчальних досягнень  здобувачів освіти у І  семестрі 

2020/-2021 н. р. 
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учнів, що 

навчаються на 

високому рівні 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

3 33 

Гавронська 
Даніела 

Гуцуляк Інна 

Довганюк 
Костянтин 

Козловський 

Сергій 

Лиса Софія 
Павлюк Нікіта 

Тихон Артур 

Шевчук Аліса 
Шенделар Алла 

9 27,3% 16 48,5% 8 24,2% - - 75,7% 

4 20 

Замига Віталіна 

Ілаш Аліса 

Ковальова Аліса 
Токарюк Анастасія 

Трішкеу Аліса 

5 25% 7 35% 8 40% - - 60% 

5 24 

Галіщук 

Маргарита 
Пендюр Софія 

Скутар Максим 

Фенюк Діана 

Фіголь Даяна 

5 20,8% 12 50% 7 29,2% - - 70,8% 

6 35 

Кітросан Анастасія 

Лиса Олександра 

Назарій Руслан 
Орлецька 

Анастасія 

Стойко Яна 

 

5 14,2% 15 42,9% 15 42,9% - - 57,1% 
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к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

7 32 

Бинда Ігор 

Катан Вадим 

Писар Любомир 

6 18,8% 10 31,2% 16 50% - - 50 % 



Токарюк Еліна 

Цока Вікторія 

Якубчак Ангеліна 

8 21 - 0 0% 11 52,4% 10 47,6% - - 52,4% 

9 13 

Дучак Єлизавета 

Манукян Яна 

Понич Аліна 
Тивонюк Діана 

Токарюк Марія - 

Олександра 

5 38,4% 4 30,8% 4 30,8% - - 86,6% 

3-9 178  35 19,7% 75 42,1% 68 38,2% - - 65,7% 

Усього по закладу 35 здобувачів освіти, які закінчили І семестр 2020/2021 н. р. 
на високому  рівні  (19,7%). Порівняно з  минулим навчальним роком  кількість  дітей, 

які навчаються на високому рівні зменшилася на 3 учні (в кінці 2019 – 2020 н. р. ця 

цифра становила 38 відмінників  - 21,7%).  В 2019 – 2020 н. р. навчалися на високому 
рівні, а в І семестрі поточного навчального року погіршили рівень навчальних 

досягнень 8 учнів, а саме:  Остафійчук Каріна (4 клас), Авдеєнко Анна (5 клас),  

Мануляк Артем (5 клас), Романюк Таїсія (5 клас), Олар Станіслав (6 клас), Коханюк 

Анастасія (6 клас), Замига Кирил (7 клас), Рибак Анастасія (7 клас).    
З балами високого та достатнього рівнів закінчили І семестр 2020 – 2021 н. р. 75 

здобувачів освіти, що становить 42,1 %. У порівнянні з минулим роком (66  учнів - 

37,7%) цей показник зріс на 9 здобувачів освіти, що становить +4,4 %.  
 Моніторинг  здобувачів освіти , які мають по 1-2 бали достатнього рівня та 

становлять резерв здобувачів освіти закладу до високого рівня за результатами  

І семестру 2020 – 2021 н. р.: 

№ Прізвище, ім’я 

дитини 

клас Кількість балів 

нижче 

високого рівня 

бали Навчальний предмет 

1 Лашманова 
Вікторія 

4 2 9 Математика,  
природознавство 

2 Авдеєнко Анна 5 1 9 Німецька мова 

3 Мамчур 
Олександр 

5 1 9 Історія України 

4 Романюк Таїсія 5 1 9 Українська література 

5 Олар Станіслав 6 1 9 Географія  

6 Романюк Тимур 6 2 9 Всесвітня історія, 
зарубіжна література 

7 Яхимович 

Ярослав 

6 1 9 Географія 

8 Замига Кирил 7 2 9 Зарубіжна література 

Німецька мова 



В порівняння із попереднім навчальним роком  резерв здобувачів освіти 

закладу до високого рівня  зменшився на 1 дитину (в 2019/2020 н. р. цей список 

складався із  9 учнів).  
З балами високого, достатнього та середнього рівнів за результатами 

навчальних досягнень у І семестрі 2020 – 2021 року  семестр закінчили  68 

здобувачів освіти, що становить 38,2%. В порівняні з 2019 – 2020 н. р. цей 

показник становив 71 дитина  (40,6%), тобто показник знизився в І семестрі 2020 
– 2021 року на 3 учні (-2,4%). Резерв здобувачів освіти Чернівецького НВК 

«Берегиня» до достатнього рівня за І семестр 2020 – 2021 н. р. налічує 13 

здобувачів освіти. В порівнянні з 2019 – 2020 н. р. у цьому списку було 19 дітей, 
що свідчить про покращення співпраці класних керівників та вчителів-

предметників.  

Моніторинг резерву здобувачів освіти Чернівецького НВК «Берегиня» 

до достатнього рівня за І семестр 2020 / 2021 н. р.: 

№ Прізвище, ім’я дитини клас Кількість 

балів 

нижче 

достатнього 

рівня 

бали Навчальний 

предмет 

1 Пашкану Анастасія 4 1 6 Природознавство  

2 Говоркова Анна 5 1 6 Німецька мова 

3 Деркач Анастасія 6 1 6 Українська література 

4 Катан Кароліна 6 2 6 Англійська мова, 

біологія 

5 Кшишинський Нікіта 6 2 6 Біологія, українська 

мова 

6 Оксаній Микита 6 1 5 Всесвітня історія 

7 Арій Павло 7 1 6 Німецька мова 

8 Буханець Яна 7 2 6 Англійська мова, 

географія 

9 Василова Ірина 7 1 6 Географія 

10 Бутулінська Ангеліна 8 2 6 Географія,  
українська література 

11 Горбатюк Олександра 8 1 6 Алгебра 

12 Колєснік Юлія 8 1 6 Географія 

13 Яцько Кирил 8 1 6 Алгебра 

Учнів  з балами початкового рівня  у закладі не має, як і за результатами    

2019/ 2020 н. р. 
 

 

 



Моніторинг якості знань за результатами  І семестр 2020 / 2021 н. р.: 

               Клас 

Якість знань 

Розбіжність Кінець 2019 – 2020 

н.р. 

Кінець І семестру 2020 

– 2021 н. р. 

3 - 75,7% - 

4 70% 60% -10% 

5 60% 70,8% +10,8% 

6 66% 57,1% -8,9% 

7 55% 50 % -5% 

8 48% 52,4% +4,4% 

9 66% 86,6% +20,6% 

3-9 60,8% 65,7% +4,9% 

Найкращі результати за І семестр 2020/2021 н.р. показав 9, 3 та 5 класи у   

порівнянні  з 2019 / 2020н.р. 

Якість навчальних досягнень за І семестр 2020-2021 н. р. по Чернівецькому 
НВК «Берегиня» становить 65,7 %.  Порівнюючи з попереднім рокам, цей 

показник  покращився на 4,9 %. Проте у 4,6,7 класах якість знань понизилася. 

Значно зросла якість знань у  5 та 9 класах.  
Моніторинг  навчальних досягнень враховуючи середній бал за І 

семестр 2020 / 2021 н. р.: 

               Клас 

Середній бал 

Розбіжність Кінець  

2019 – 2020 н. р. 

Кінець І семестру  

2020 – 2021 н. р. 

4 8,3 7,8 -0,5 

5 8,2 9,2 +1 

6 9,2 8,8 -0,4 

7 8,6 8,4 -0,2 

8 8,6 8,3 -0,3 

9 9,1 9,1 0 

4-9 8,7 8,6 -0,1 

Рівень навчальних досягнень враховуючи середній бал по класах в 

порівнянні з 2019 /2020н. р. понизився на 0,1. Середній бал зріс у 5 класі 

(пояснюється це  переходом здобувачів освіти  у основну школу, де всі предмети 
інваріантної складової оцінюються балами, на відмінну від початкової школи, де 

частина предметів оцінювалася вербально) , а в 9 класі взагалі не змінився. 

 
 



Аналізуючи зведений облік навчальних досягнень учнів по класах  за 2019/ 2020 

н. р. та за І семестр 2020/ 2021 н.р.  можна зробити висновок, що значно погіршили рівень 

навчальних досягнень Олар В. (4 клас), Шведчіков М. (4 клас), Остафійчук  К. (4 клас), 
Мануляк А. (5 клас),  Волгушев І. (6 клас),  Рибак А. (7 клас), Мяленко Я.(8 клас), 

Мірошніченко Н. (8 клас), Солодкий О. (8 клас), Борденюк А. (8 клас), Міцкан О. (9 

клас), Лашкіба М. (9 клас). Значно покращили рівень знань Лашманова В. (4 клас),  

Мамчур О. (5 клас), Катан М. (6 клас),  Яхимович Я. (6 клас),  Ротару В. (7 клас), Кірчіков 
Д. (7 клас), Безверхня Е. (8 клас), Понич А. (9 клас), Кудринська А. (9 клас). 

 Моніторинг річного балу здобувачів освіти, які завершили 2019/2020 н.р. з 

високим рівнем у порівнянні з результатами  ІІ семестру 2020/2021 н.р. 

 

Клас 2019/2020 н.р. 2020/2021 н.р. 

3 6 9 

4 8 5 

5 8 5 

6 8 5 

7 1 6 

8 4 - 

9 3 5 



З числа учнів 3-9 класів на високому рівні завершили 2019/2020 н.р. 38 учнів, це 

становить 15,8 %  від загальної кількості , за результатами І семестру 2020/2021 н.р. 35 

учнів - 14,6 %, що  на 0.9 % менше , ніж було в минулому навчальному році.  
 Моніторинг стану викладання навчальних предметів та аналіз   рівня  

навчальних досягнень учнів з цих предметів розглядалось відповідно до 

перспективного плану внутрішнього моніторингу забезпечення якості освіти 

протягом 2018/2021 н.р.:  

Навчальний рік Предмет  Номер педради, дата 

проведення 

2018 – 2019 н. р. фізика №12 від 29.11.2018 р. 

ГПД №2 від 28.02.2019 р. 

2019 – 2020 н. р.  українська мова та література №10 від 28.11.2019 р. 

літературне читання (початкова 

школа) 

№2 від 04.03.2020 р. 

2020 – 2021 н. р.  зарубіжна література №5 від 31.11.2020 р. 

математика в початковій школі №7 від 14.01.2021 р. 

основи здоров’я , біологія №9 від 25.02.2021 р. 

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів відповідно до  плану внутрішнього 

моніторингу забезпечення якості освіти на 2020/2021 н. р. : 

 

Результати навчальних досягнень здобувачів освіти 3 класу Чернівецького 

НВК «Берегиня» з математики за І семестр 2020 – 2021 н. р. 

Всього учнів – 33 Високий рівень – 9 (27,3%). Достатній рівень –16 (48,5%) 

Середній рівень – 8 (24,2%).Початковий рівень – 0.   Успішність  - 100%  

 

 

 

Високий 
рівень

27%
достатній рівень

49%

середній рівень
24% початковий рівень

0%

Результати навчальних досягнень 
здобувачів освіти 3 класу Чернівецького 

НВК «Берегиня» з математики за І семестр 
2020 – 2021 н.р.



Моніторинг навчальних досягнень учнів 4 класу з математики:  
І семестр  

2020 – 2021 н.р.  

2019 – 2020 н. р.  

10 –12 б.  6 (30%)  6 (30%)  

7- 12 б.  8 (40%)  8 (40%)  

4 -12 б.  6 (30%)  6 (30%)  

1-12 б  -  -  

н/а  -  -  

Середній бал  8,0  8,1 

Якість знань  70%  70% 

Успішність  100%  100% 

 

 
Аналіз результатів навчальних досягнень учнів 4 класу з математики 

протягом 2020 – 2021 н. р. у відповідності до форми навчання 
 

І семестр 
2020 – 2021 

н.р. 

1 тематична 

06.10.2020 р. 
2 тематична 
13.11.2020 р. 

3 тематична 

03.12.2020 р. 
4 тематична 

29.12.2020 р. 

10 –12 б. 6 (30%) 6 11 3 5 

7- 12 б. 8 (40%) 6 4 8 9 

4 -12 б. 6 (30%) 6 5 4 7 

1-12 б - 1 - 1 - 

н/а - 1 - 4 2 

Форма 

навчання 

 
01-09 – 18.09 – 

дистанційна 
(3 тижні) 

21.09 – 06.10 – 

очна (2 тижні) 
К. р. писалася в 

школі 

06.10 – 16.10 – 

очна (2 тижні) 
19.10 – 13.11 – 

дистанційна 

(3 тижні) 
К. р. написана 

вдома 

16.11 – 29.12 – очна форма 

навчання 

30%

40%

30%

0%

Результати навчальних досягнень учнів 
4 класу Чернівецького НВК «Берегиня» з 
математики за І семестр 2020 – 2021 н.р.

Високий рівень

достатній рівень

середній рівень

початковий рівень



Біології  

Порівняльний аналіз  результатів навчальних досягнень з біології за 

2019/ 2020 н. р. та  І семестр 2020-2021 н. р. 

 
 Клас Кількість 

учнів 

термін 

 

Почат- 

ковий 

% Сере- 

дній 

% Доста- 

тній 

% Висо- 

кий 

% успішніст

ь 

Якість 

знань 
Серед

ній 

бал 
6 35 І семестр 2020 – 2021 н. 

р. 

- - 9 25,7 17 48,6 9 25,7 100% 74,3% 8,0 

7 32 2019 – 2020 н. р. - - 8 23,5 12 35,3 14 41,2 100% 76,5% 8,6 
І семестр 2020 – 2021 н. 

р. 

- - 7 21,9 15 46,9 10 31,2 100% 78,1% 8,2 

8 21 2019 – 2020 н. р. - - 2 8,7 13 56,5 8 34,8 100% 91,3% 8,4 
І семестр 2020 – 2021 н. 

р. 

- - 4 19,0 14 66,7 3 14,3 100% 81% 7,8 

9 13 2019 – 2020 н. р. - - 2 14,3 3 21,4 9 64,3 100% 85,7% 8,6 
І семестр 2020 – 2021 н. 

р. 

- - 2 15,4 4 30,8 7 53,8 100% 84,6% 8,8 

 

 
 

 

 

Основ здоров’я  

 

 

 

 

0%
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40%
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8
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Аналіз рівнів навчальних досягнень 
учнів 6-9 класів з біології 

за І семестр 2020 - 2021 н. р.

початковий

середній

достатній

високий



З метою визначення фактичного рівня навчальних досягнень учнів були 

проведені контрольні заміри (тести) із зарубіжної літератури, якими було охоплено 

учнів із 5-9-их класів. Результати зведено у таблицю, що наведено нижче: 
 

Клас Дата К-ть 

учні

в за 

спис

ком 

Писа

ло 

 

 

Рівні навчальних досягнень Сере

дній 

бал 
Почат

ковий 

рівень 

Середній  

рівень 

Достат

ній 

рівень 

Високий 

рівень 

    5 20.10.2020 24 24 - 4 (16%) 9 (38%) 11 (46%) 8.7 

    6 06.10.2020 35 27 - 13 (48%) 13 
(48%) 

1 (4%) 6.7 

    7 12.10.2020 32 29 - 16 (55%) 10 

(34%) 

3 (10%) 6.3 

    8 05.10.2020 21 13 - 6 (46%) 7 (54%) - 6.2 

    9 19.10.2020 13 13 - 4 (31%) 6 (46%) 3 (23%) 7.6 

Всього - 125 106 - 43 (39%) 45 

(44%) 

18 (18%) 7.1 

 

У цілому результати контрольних робіт свідчать про те, що програмовий матеріал  

 більшістю учнів засвоюється на достатньому і середньому рівнях. Найкращі 
результати показали учні 5 класу, найнижчий результат у  8 класі.  

 Учні допускають помилки в тестових завданнях на встановлення відповідностей 

та послідовності подій, в класах є частина учнів, які недостатньо знають сюжети 

творів, не розкриті до кінця питання творчого характеру, діти допускають 
Граматичні та лексичні помилки у контрольних роботах  

Результати семестрового моніторингу розглянуто на засіданнях 

методичних об’ єднань вчителів у січні  2021 року. Крім того, видано наказ по 
закладу наказ №403 від 31.12.2021 р. «Про результати навчальних досягнень 

здобувачів освіти Чернівецького НВК «Берегиня» за  І семестр 2020/2021 н.р.» 

Цьогоріч  у закладі почала діяти електронні журнали та щоденники , куди за 

носяться результати досягнень здобувачів освіти 3-9 класів у розрізі і класів, і 
навчальних предметів. В кожному класі в кінці семестрів визначається середній 

бал кожного учня , що може вказувати на визначення рейтингу учнів у класі за 

результатами навчання. 
2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання  



 У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання. НУШ – це 

«школа компетентностей», яка співпрацює з батьками і враховує 

індивідуальність дітей та дотримується принципу: всі діти обдаровані і 
талановиті. Тому для українських шкіл розробили нову модель оцінювання, яка 

покликана оцінити академічну частину компетентностей і соціальну – 

формувальне оцінювання.  

Формувальне оцінювання дає можливість педагогам відстежувати особистісний 
розвиток учнів, процесу опанування ними навчального досвіду як основи 

компетентності, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку особистості, 

чітко сформулювати освітній результат, який потрібно отримати та оцінити в 
кожному конкретному випадку, та організувати відповідно до цього свою роботу; 

зробити учня суб’єктом освітньої та оцінювальної діяльності. 

Педагоги закладу дотримуються базових  принципів формувального оцінювання 

:у центрі уваги – учень, співучасть учня в оцінюванні, форми і критерії 
оцінювання педагоги обирають залежно  від конкретної ситуації , використовують 

набір простих технік для організації зворотного зв’язку : листи самооцінювання, 

ментальні карти, оцінювання за результатом та ін.  
Техніки формувального оцінювання, які використовують педагоги закладу: 

«Долонька», «Тижневий звіт», «Трихвилинна пауза», «Світлофор», «Лінійка 

успіху», «Оцінювання за допомогою Lego», «Міні огляд», «Картки додатків» , 

«Резюме в одному реченні», «Щоденник особистих успіхів», Свідоцтво 
досягнень тощо , які дають можливість відстеження особистісного розвитку 

учнів, процесу опанування ними навчального досвіду як основи компетентності, 

забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку особистості . 
Формувальне оцінювання передбачає діагностику прогалин чи не досягнутих 

результатів, але в звіті чи листі, в спілкуванні з дитиною 1-3 класів, чи її батьками 

відображається винятково позитивними характеристиками: замість «не знає» 

пишемо «потребує додаткової роботи», «варто приділяти увагу»… Батькам 
надається розширена словесна характеристика досягнень дитини учителем. Але 

тут виникає певне нерозуміння з боку батьків: вони хочуть бачити наочно оцінку 

роботи своєї дитини. Батькам доводиться вчитися сприймати оцінювання як 
відверту розповідь вчителя про те, що відбувається з дитиною в школі, як ресурс 

для розвитку маленької особистості. Формувальне оцінювання мотивує, надихає 

на розвиток й саморозвиток, а також створює середовище, що заохочує учнів 

запитувати, підтримує впевненість дітей у тому, що кожен з них здатен 
поліпшити свої результати.  

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до 

самооцінювання 

2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального 

ставлення до результатів навчання  



Формування відповідального ставлення до навчання відіграє важливу роль у 

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

школяра. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 
відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання В 

Чернівецькому НВК «Берегиня» налагоджена система роботи, що сприяє 

формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів 

навчання. Вона реалізується через постійну співпрацю з учнями та їх батьками, 
створення позитивного іміджу здобувача освіти закладу, умов для здорової 

конкуренції та особистісного розвитку кожної дитини.  

Більшість педагогів закладу сприяють формуванню  у здобувачів освіти 
відповідального ставлення до результатів навчання здобувачів освіти  про що 

свідчать відповіді учнів: 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Відповідно до проведеного анкетування педагогічні працівників надають 
здобувачам освіти необхідну допомогу в навчальній діяльності шляхом 

підвищення мотивації на уроках, надання консультацій, використання різного 

виду заохочень, проведення індивідуальних бесід, застосування 

диференційованого підходу на уроках, організації позакласних заходів, 
підготовки до олімпіад. Частка педагогів отримує систематичний зворотній 

зв'язок, вивчаючи думку здобувачів освіти щодо проведення уроків.  

2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання 

здобувачів освіти 

 Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів 

освіти, учителі в системі оцінювання навчальних досягнень  навчають учнів 



критично оцінювати власний прогрес та розвиток навичок, виявляти прогалини і 

розуміти, куди рухатись далі, покращувати продуктивність і, зрештою, бути 

відповідальним за власні процеси навчання. Усе це можливо розвивати за 

допомогою самооцінювання. У своїй діяльності педагоги закладу 

використовують такі прийоми самооцінювання: заповнення формуляра із 

запитаннями; присвоєння емотикону (піктограма, що зображає емоцію); усна 

мотивувальна промова (учень дає фідбек про свою роботу); спільне обговорення 

у групі чи класі ; картки із запитаннями ; малювання; сходинки самооцінювання; 

картки самооцінювання. 

Варіанти завдань на взаємооцінювання, які використовують педагоги у закладі:  

перевірка домашнього завдання (виконаного під час уроку завдання) за 

заздалегідь розробленими критеріями оцінювання, які вчитель може створити 

самостійно, розробити спільно з учнями відповідно до прикладу роботи або 

розробленими учнями самостійно ;перегляд виконаного завдання однокласником 

та надання коментаря відповідно до стратегії 3 – 2 – 1 (3 позитивних моменти, 2 

уточнюючих запитання та 1 ідея для покращення, взаємооцінювання письмових 

відповідей (учень переглядає роботу однокласника і наприкінці аркуша записує 

короткий відгук, доповнюючи відповідь: «Причиною зазначених подій є…», 

«Варто назвати такі факти, як …», «Необхідно доповнити, що …», 

«Альтернативним алгоритмом розв’язання задачі міг би бути…» і т. д.). 

Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів 

освіти, учителі в системі оцінювання навчальних досягнень використовують 

прийоми самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти, що 

відображено нижче : 
 



З діаграми бачимо, що близько половини педагогів використовують само- 

та взаємооцінювання учнів, що потребує покращення.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З діаграми бачимо, що  лише майже 60% учнів здебільшого та постійно   
здійснюють самооцінювання результатів своєї роботи під час занять, що 

потребує покращення. 

 

3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників 

 

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації 

освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти 

У Чернівецькому НВК «Берегиня» календарно-тематичні плани, навчальна 

програма синхронізовані з освітньою програмою школи. Обсяг запланованих 

годин за планом  в кожного  вчителя не перевищує  та не  меншим за обсяг годин 

робочого навчального плану освітньої програми закладу . 

Календарно-тематичний план – це результат творчої роботи вчителя, його 

бачення способів і напрямів отримання очікуваних результатів навчання. 

Педагоги закладу самі визначають  необхідний обсяг годин на вивчення тем,  

змінюють послідовність їх вивчення, визначати обов’язкові види робіт. Форми 

ведення календарно-тематичних планів є довільною,  містить  теми уроків, дати 

їх проведення ,опис наскрізних змістових ліній, визначення ключових 

компетентностей    інші компоненти на розсуд вчителя. Календарно-тематичне 

планування відповідає  Державним  стандарту загальної середньої освіти. 

Календарне планування  розробляється  на семестр,  розглядається та засіданнях 

методичних об’єднань , погоджується заступником директора з навчально-

виховної  роботи. У кінці навчального року вчителі самостійно та на засіданнях 

методичних об’єднань проводять аналіз реалізації календарно-тематичного 



планування та визначають напрямки вирішення проблем, які виникали у ході 

використання календарного планування протягом навчального року 

3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів 

освіти 

У  закладі   використовують освітні технологій в навчальному процесі. 

Використання освітніх технологій дає змогу підвищити продуктивність роботи, 

раціональними шляхами досягати необхідного результату. 

НВК «Берегиня»  підключено до G Suite for Education, педагоги та здобувачі 

освіти працюють в Google Класс . Комунікація педагогів, здобувачів освіти та 

батьків відбувається на порталі nz.ua (електронні журнали та 

щоденники);створюють наочності, дидактичні матеріали  в електронному 

вигляді; використовують освітні технології дистанційного, змішаного навчання 

за допомогою сервісів zoom, viber тощо); розробляються моніторингові роботи; 

використовують  хмарні сховища документів, електронні  підручники в ;педагоги 

підвищують професійний рівень, обмінюються  досвідом; отримують  актуальну   

освітню інформацію в мережі Інтернет. Зокрема педагоги використовують такі 

джерела 

Педагоги закладу підвищили свій фаховий рівень та пройшли онлайн навчання 

на платформах «Всеосвіта», Prometheus, EdEra  з тем  «Медіаграмотність для 

освітян», «Ефективні комунікації для освітніх управлінців», «Дистанційне 

навчання за допомогою Class Dojo» для учителів, учнів та їх батьків», 

«Організація якісного освітнього процесу в початковій школі засобами 

інноваційних електронних освітніх ресурсів», «Критичне мислення для освітян», 

«Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах 

карантину» про що свідчать відповідні сертифікати. 



Питання впровадження  компетентнісного підходу розглядалося під час 

засіданнях педагогічних рад та нарадах при директорові: педради №5 від 

31.11.2020р. «Про вивчення стану викладання зарубіжної літератури  у 5-9 класах  
Чернівецького НВК «Берегиня»; № 7 від  14.01.2021р.«Про дистанційну форму 

здобуття повної загальної середньої освіти та використання технологій ї 

дистанційного навчання в умовах адаптивного карантину»; № 7 від 14.401.2021р.   

«Формування математичної компетентності в здобувачів освіти початкових 
класів засобами діяльнісного підходу»; № 9  від 29.01.2021р. «Стан викладання 

біології та основ здоров’я у Чернівецькому НВК «Берегиня»»; № 9 від 

29.01.2021р. «Про оцінювання здобувачів освіти початкової школи у контексті 
завдань НУШ»; наради при директорові : листопад 2020р. «Про виконання 

рішень педради № 10 від 28.11.2019р. « Формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти на уроках української мови та літератури шляхом 

впровадження інтерактивних методів навчання» ; грудень «Про виконання 
рішень педради № 2 від 04.03.2020р. «Про формування читацьких компетенцій 

на уроках літературного читання у початкових класах»; грудень «Про виконання 

заходів програми вивчення та популяризації англійської мови у Чернівецькому 
НВК «Берегиня» 2016-2020 роки» ; січень 2021р. «Про виконання заходів 

Програми вивчення та популяризації математики у Чернівецькому НВК 

«Берегиня». 

Реалізація компетентнісного підходу у закладі  здійснюється під час 
впровадження методичної проблеми «Забезпечення якісної освіти через розвиток 

предметних компетентностей, над вирішенням якої працює заклад . Над цією  

проблемою частково  працюють методичні об’єднання  вчителів закладу та 
окремі педагоги у міжатестаційний період. 

Адміністрація закладу  вивчає роботу вчителів щодо формування 

компетентнісного підходу   шляхом спостереження за  навчальними заняттями  

та виконання учнями контрольних замірів  з метою визначення рівня  оволодіння 
здобувачами освіти ключовими компетентностями. Педагоги закладу 

намагаються використовувати форми та методи роботи, які спрямовані на 

розвиток творчої, пошукової та аналітичної роботи учнів.  
Здобувачі освіти  закладу бути включені  у дослідницьку та проєктну діяльність,  

 зокрема учні брали участь у заочному етапі конкурсу "Юний дослідник" 

та  усі посіли призові місця :Тихон Артур - 1 місце ( номінація " Я і природа", 

керівник Лупан Г. П., Тихон Я. В.); Фіголь Даяна - 1 місце ( номінація "Рослини 
навколо нас", керівник Фіголь Л. А.); 

Пендюр Софія - 2 місце ( номінація "Охорона здоров'я", керівник Лакуста Н. І.);  

Токарюк Анастасія - 3 місце (номінація "Тваринний світ", керівник Гончар К. В.) 

постановка та розв’язання проблемних завдань, диспути, розв’язання 
ситуативних завдань, мультимедійне навчання, комп’ютерне моделювання, 

прогнозування 

 



3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби) 

 Індивідуальна освітня траєкторія  реалізується  через індивідуальний 
навчальний план (пункт 9 частини 1 статті 1 Закону України «Про освіту).  

Індивідуальна освітня траєкторія розробляється  для   кожного учня окремо. 

Особлива увага звертається на дітей з ООП ( Гуцуляк Ю. (4 клас)- педагогічний 

патронаж, Буряковський В.(2 клас)- інклюзивне навчання).  
3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують 

освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, 

веб-сайти, блоги тощо) 

Педагоги розробляють  плани-конспекти, сценарії проведення навчальних 

занять; додаткові інформаційні матеріали для проведення уроків; тестові 

перевірочні контрольні роботи та моніторинги; практичні і проектні завдання 

для роботи учнів під час проведення навчальних занять та вдома; завдання для 
самостійного опрацювання учнями; навчальні програми; календарно-тематичні 

плани; електронні освітні ресурси для дистанційного навчання; розроблені 

матеріали розміщують на власних блогах (3 педагоги: Харитон М. В., Фіголь Л. 
А., Лакуста Н. І.) , сайтах. 

 

3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей 

у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку 

 
Одним із дев’яти ключових компонентів формули НУШ  є наскрізний 

процес виховання, який формує цінності. Педагоги закладу виховний процес 

поєднують з навчальною діяльністю. В закладі систематично проводяться : 

інформаційні хвилини, години класного керівника, тематичні тижні, під час 
проведення навчальних занять на теми:повага гідності, прав  і свобод людини; 

повага до культурної багатоманітності; визнання цінності демократії, 

справедливості, рівності та верховенства права; розвиток громадянської 



свідомості та відповідальності; розвиток навичок критичного мислення; розвиток 

навичок співпраці та командної роботи; формування здорового і екологічного 

способу життя; статеве виховання та виховання гендерної рівності; інші виховні 
аспекти. 

3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-

комунікаційні технології в освітньому процесі 

Педагоги у закладі використовують ІКТ в освітньому процесі, що дає змогу 
реалізувати ряд важливих завдань: створення електронних освітніх ресурсів ( 

тестові завдання, інтерактивні вправи, ігри  опитувальники.); віддалена робота з 

документами; комунікація з учнями та батьками; створення наочності, 
дидактичних матеріалів в електронному вигляді; використання нових освітніх 

технологій (дистанційного, змішаного навчання, веб-квестів тощо); розроблення 

моніторингових робіт; використання хмарних сховищ документів; використання 

електронних підручників в освітньому процесі; підвищення професійного рівня 
педагога, обмін досвідом; організації онлайн зустрічей ,отримання актуальної 

освітньої інформації. 
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних 

працівників 

3.2.1.Педагогічні працівники забезпечують власний професійний 

розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з 

дітьми  з особливими освітніми потребами 
У шкільному підрозділі Чернівецького НВК «Берегиня»  робота з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників структурного підрозділу 

закладу організована та ведеться за накопичувальною системою відповідно до 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників, затвердженого постановою КМУ №800 «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019р. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шкільного підрозділу 

Чернівецького «НВК «Берегиня» здійснюється згідно з планом підвищення 
кваліфікації педагогів закладу на  рік, який затверджується рішенням педради  

(№6 від 09.01.2020 р., №7 від 17.01.2021 р.). Педагоги, які  викладають декілька 

навчальних предметів самостійно обирають послідовність підвищення 

кваліфікації за певними напрямами.  
В 2020 році 16 педагогів закладу підвищили кваліфікацію при Інституті 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.  Фіголь Л. А. та 

Мартищук Г. Й. при ІППОЧО проходили курси очно, решта 14 педагогів – в 
дистанційному форматі. Гамаль М. В. в 2020 році пройшла курси при ІППОЧО 

двічі: як вчитель зарубіжної літератури та як вчитель курсів духовно-морального 

спрямування, у зв’язку з відсутністю курсів духовно-морального  спрямування 

протягом наступних 4 років. Всі педагоги при ІППОЧО успішно пройшли курси 
підвищення кваліфікації про що й  отримали свідоцтва. 



Підвищення кваліфікації педагогів Чернівецького НВК «Берегиня»  при 

ІППОЧО в 2020 році 
№ Прізвище, ім’я 

по-батькові 

педагога 

Фах за 

яким 

пройдено 

курси 

Навчальний модуль Кіль-

кість 

годин 

Термін 

проходжен

ня курсів 

Свідоцтво 

1 Фіголь Лариса 
Анатоліївна 

Заступник 
директора 

з НВР 
ЗЗСО 

Формування 
управлінської 

компетентності 
сучасного заступника 
директора з 
навчальної, 
навчально-виховної 
роботи ЗЗСО у світлі 
сучасних 
законодавчих змін 

30 З 28.01.2020 
по 

31.01.2020 
р. 

№ 361-20 
видане 

ІППОЧО 
31.01.2020 р. 

2 Мартищук 
Галина 
Йосипівна 

Асистент 
вчителя 
інклюзивн
ого 

навчання 

Забезпечення права на 
освіту дітей з 
особливими освітніми 
потребами 

30 З 18.02.2020 
по 

21.02.2020 
р. 

№ 1027-20 
видане 

ІППОЧО 
21.02.2020 р. 

 

3 Коваль 
Владислав 
Олексійович 

Вчитель 
історії, 
правознав
ства та 

громадянс
ької 
освіти 

Компетентнісний 
підхід до викладання 
історії в закладах 
загальної середньої, 

професійної освіти і 
ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації в умовах 
переходу до Нової 
української школи  

30 З 17.03.2020 
по 

20.03.2020 
р. 

№ 1572-20 
видане 

ІППОЧО 
20.03.2020 р. 

4 Бурденюк 
Оксана 
Олексіївна 

Вчитель 
інформати
ки 

Програмування в 
школі через розвиток 
компетентності 
навчання впродовж 
життя 

30 З 30.03.2020 
по 

03.04.2020 
р. 

№ 1681-20 
видане 

ІППОЧО 
03.04.2020 р. 

5 Тихон Яна 
Василівна 

Педагог-
організато
р 

Організація масових 
заходів , відзначення 
державних та 
народних свят 

30 З 13.04.2020 
р. по 

22.04.2020 
р. 

№ 2086-20 
видане 

ІППОЧО 
22.04.2020 р. 

6 Лакуста Надія 
Іванівна 

Вчитель 
біології та 
екології 

Сучасні інноваційні 
технології  на уроках 
біології та екології 

30 З 13.04.2020 
р. по 

22.04.2020 
р. 

№ 2188-20 
видане 

ІППОЧО 
22.04.2020 р. 

7 Гордійчук 
Альона 
Анатоліївна 

вчитель Безпечне інклюзивне 
середовище 

30 З 21.04.2020 
р. по 

30.04.2020 
р. 

№ 2445-20 
видане 

ІППОЧО 
30.04.2020 р. 

8 Харитон Марина 
Василівна  

Вчитель 
образотво
рчого 
мистецтва
, 

Образотворче 
мистецтво як 
складова системи 
освіти. Сучасні 
підходи до  

30 З 01.06.2020 
р. по 

10.06.2020 
р. 

№ 4183-20 
видане 

ІППОЧО 
10.06.2020 р. 



мистецтва 
та 
керівник 
гуртка 

викладання 
образотворчого 
мистецтва в закладах 
загальної середньої 
освіти 

9 Кирилюк Галина 
Василівна 

Вчитель 
українськ
ої мови та 
літератур

и 

Реалізація змістовних 
ліній мовного та 
літературного 
компонентів 

Державного 
стандарту базової і 
повної загальної 
середньої освіти 
(освітня галузь «Мови 
і літератури») в новій 
українській школі 

30 З 07.09.2020 
р. по 

16.09.2020 
р. 

№ 5450-20 
видане 

ІППОЧО 
16.09.2020 р. 

10 Гамаль Марія 
Василівна 

Вчитель 
зарубіжно
ї 
літератур
и 

 

Компетентнісний 
підхід у вкладанні 
зарубіжної літератури 

30 З 07.09.2020 
р. по 

16.09.2020 
р. 

№ 5477-20 
видане 

ІППОЧО 
16.09.2020 р. 

11 Капустяк Галина 
Панасівна 

Директор 
ЗЗСО 

«Формування 
управлінсько-
правової 
компетентності 

сучасного керівника 
закладу 

30 З 28.09.2020 
р. по 

07.10.2020 
р. 

№ 6381-20 
видане 

ІППОЧО 
07.10.2020 р. 

12 Вишньовська 
Руслана Юріївна 

Вчитель 
математик

и  

Теоретичні та 
практичні основи 

конструювання уроку 
математики з 
компетентнісним 
підходом 

30 З 07.12.2020 
р. по 

16.12.2020 
р. 

№ 9873-20 
видане 

ІППОЧО 
17.12.2020 р. 

13 Гончар 

Кристина 
Вікторівна 

Вчитель 

початкови
х класів 

Розвиток професійних 

компетентностей 
вчителя початкових 
класів як одного з 
найвагоміших 
чинників успішного 
здійснення освітніх 
реформ 

30 З 07.12.2020 

р. по 
16.12.2020 

р. 

№ 10126-20 

видане 
ІППОЧО 

17.12.2020 р. 

14 Семенюк Еріка 
Борисівна 

Вчитель 
початкови
х класів 

Розвиток професійних 
компетентностей 
вчителя початкових 
класів як одного з 
найвагоміших 

чинників успішного 
здійснення освітніх 
реформ 

30 З 07.12.2020 
р. по 

16.12.2020 
р. 

№ 10146-20 
видане 

ІППОЧО 
17.12.2020 р. 

15 Українець 

Наталія 
Дмитрівна 

Вчитель 

початкови
х класів 

Розвиток професійних 

компетентностей 
вчителя початкових 

30 З 07.12.2020 

р. по 

№ 10149-20 

видане 



класів як одного з 
найвагоміших 
чинників успішного 
здійснення освітніх 
реформ 

16.12.2020 
р. 

ІППОЧО 
17.12.2020 р. 

16 Якубчак Леся 
Миколаївна 

Вчитель 
початкови
х класів 

Розвиток професійних 
компетентностей 
вчителя початкових 
класів як одного з 

найвагоміших 
чинників успішного 
здійснення освітніх 
реформ 

30 З 07.12.2020 
р. по 

16.12.2020 
р. 

№ 10152-20 
видане 

ІППОЧО 
17.12.2020 р. 

17 Гамаль Марія 

Василівна 

Вчитель 

курсів 
духовно-
моральног
о 
спрямува
ння 

Моя сім’я і родина: 

український 
традиційний аспект 

30 З 14.12.2020 

р. по 
23.12.2020 

р. 

№ 10298-20 

видане 
ІППОЧО 

24.12.2020 р. 

Також 12 педагогів закладу протягом 2020 року підвищували кваліфікацію 

на платформі онлайн-курсів Prometheus,   проходили курси від освітнього 

проекту EdEra,  ТОВ «Всеосвіта», освітнього проекту «На урок»,  цифрового 

видавництва MCFR та подали відповідні сертифікати про проходження 
підвищення кваліфікації, клопотання про визнання результатів підвищення 

кваліфікації педагогічній раді Чернівецького НВК «Берегиня». Результати 

підвищення кваліфікації були визнані рішенням педагогічної ради закладу. 

План підвищення кваліфікації педагогів закладу на 2020 рік виконаний не 
в повному обсязі у зв’язку зі звільненням 21.08.2020 р. вчителя початкових класів 

Миронів А. А. (наказ про звільнення № 37-ос від 13.08.2020 р.), а також курсову 

перепідготовку не пройшла в 2020 році  практичний психолог Воєвідко К. Ю.   
У 2020 р курсову перепідготовку не пройшла Клим К. В.(оскільки на даний 

момент ще є студенткою 4 курсу заочної форми скороченого терміну навчання 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича) та Стасюк Т. В. (навчається на магістратурі ЧНУ ім.. Ю. 

Федьковича); вчитель німецької мови Кузняк  А. В. та вчитель-географії  Лупан 
Г. П. - були прийняті на роботу з вересня 2020 р. 

Відомості про педагогів, які пройшли курсову перепідготовку у 2020 році  

К-ть педагогів, 

які пройшли 

курсову 
перепідготовку 

у 2020 році 

Суб’єкт надання освітніх 

послуг 

К-ть годин курсової 

підготовки 

18 ІППОЧО   510 годин 

EdEra, Prometheus, 

Всеосвіта, MCFR, На 

урок   

1852   годин 



Всього:  2362 годин 

Педагогічні працівники  Чернівецького НВК «Берегиня» забезпечують 
власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо 

методик роботи з дітьми  з особливими освітніми потребами.  При Інституті 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області пройшли курсову 

перепідготовку  за модулем «Безпечне інклюзивне середовище» в 2020 році 1 
педагог (Гордійчук А. А.), а в 2021 році - 17 педагогів Чернівецького НВК 

«Берегиня». На освітній платформі EdEra Фіголь Л. А., Робуляк В. С. в 2020 

році  та Капустяк Г. П., Якубчак Л. М. в 2021 р.  пройшли курсову 
перепідготовку із курсу «Робота вчителів початкових класів з дітьми з 

особливими освітніми потребами» (30 год). Українець Н. Д. пройшла  на 

Всеосвіті в 2020 році курси «Розвиток імперсивного мовлення у дітей з 

інтелектуальними порушеннями» (2 год),  «Синдром гіперактивності і 
дефіциту уваги в учнів» (2 год). В 2021 р. Харитон М. В. пройшла курси 

«Інклюзія та дистанційне навчання» (30 год) від ГО «Соціальна перспектива».  

3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню 

діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як 

освітні експерти 
Педагоги Чернівецького НВК «Берегиня» залучаються до 

експериментальної роботи, зокрема в 2020 – 2021 н. р. педагоги закладу разом із 
здобувачами освіти підготували роботи на конкурс експериментально-дослідних 

робіт «Юний дослідник» та здобули призові місця: 
Прізвище, ім’я 

по-батькові 

дитини 

Тема роботи номінація Прізвище, 

ім’я по-

батькові 

керівника 

Місце у 

міському 

етапі 

Тихон Артур 

Васильович 

Дослідження впливу на 

довкілля неутилізованих 
зношених шин. 

Я і природа Лупан Г. П. 1 

Фіголь Даяна 
Вячеславівна 

Дослідження ефективності 
розмноження глоксиній 
різними способами та 

особливостей догляду за 
рослиною. 

Рослини 
навколо нас 

Фіголь Л. А. 1 

Пендюр Софія 
Віталіївна 

Дослідження впливу 
шкідливої їжі на здоров’я 

дітей 

Охорона 
здоров’я 

Лакуста Н. І. 2 

Токарюк 
Анастасія 
Олексіївна 

Дослідження гостроти зору, 
слуху , нюху у домашніх 

тварин. 

Тваринний 
світ 

Гончар К. В. 3 

 В 2020 році відповідно до наказу управління освіти Чернівецької міської 
ради Харитон М. В., Гамаль М. В., Бурденюк О. О. мали бути членами журі ІІ 

етапу всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, проте із-за відміни 

олімпіад не брали участі.  



 На жаль, педагоги Чернівецького НВК «Берегиня» не беруть участь у 

освітніх проєктах та не залучаються до роботи як освітні експерти. 
 
 

 

 

 

 
 

 
3.3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти , їх батьками, працівниками 

закладу 

 



3.3.1.  Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства 
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  3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти 

 
3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства 

Партнерські взаємини формуються через спілкування, взаємодію та 
співпрацю між учителем, здобувачем освіти та його батьками. Всі учасники 

освітнього процесу  об’єднуються спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками та 
відповідальними за результат цього процесу. Учитель є  другом, а родина – 

залучена до побудови освітньої траєкторії дитини. Взаємини відбуваються   

демократичним способом  співпраці педагога і дитини, який не відкидає різниці 

в їхньому життєвому досвіді, знаннях, але передбачає безумовну рівність у праві 
на повагу, довіру, доброзичливе ставлення і взаємну вимогливість. 

Більше 90% опитаних здобувачів освіти вважають що їхня думка має 

значення в освітньому процесі 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють  з батьками здобувачів освіти з 

питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній 

зв'язок  

Форми роботи з батьками: традиційні-батьківські збори (класні та 

загальношкільні), конференції, індивідуальні консультації педагога; 

нетрадиційні-батьківські тренінги, дискусії, психологічні розминки, «круглі 

столи», усні журнали, практикуми, батьківські вечори, батьківські читання, 

батьківські ринги. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

3.3.3 У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, 

взаємонавчання та інших форм професійної співпраці 

Одним із чинників, який впливає на професійне зростання педагогічних 

працівників, є співпраця з колегами. 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 освітньої 

діяльності.У закладі активно діє школа молодого вчителя. За кожним молодим 

педагогом закріплений  досвідчений педагог. 

 



 

 
Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної доброчесності 

3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової 

(творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності. 

Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюють свою 

відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, 
формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої 

організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного 

потенціалу, підвищення престижу ЗЗСО, зобов’язуються виконувати норми 
Положень «Про права дитини», Конституції України, законів України «Про 

освіту», « Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», статуту 

закладу, правил внутрішнього розпорядку. 



 

3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної 

доброчесності здобувачами освіти 

Здобувачі освіти НВК «Берегиня» дотримуються усіх основних принципів 

академічної доброчесності: старанності, самостійності у навчанні, несуть 

відповідальність за власні вчинки і чесне здобуття оцінок, намагаються 

толерантно ставитись один до одного, виявляють взаємоповагу та підтримку, 

попереджені та володіють знаннями, щодо гідної та моральної поведінки під час 

навчального процесу та поза ним. У закладі активно розвивають систему 

академічної доброчесності, проводяться бесіди, обговорюються проблеми, 

залучають до обговорення батьків (саме вони відіграють важливу ключову роль, 

якщо вдома толерують порушення доброчесності: купують збірники ГДЗ, чи за 

дітей виконують домашні завдання), проводиться моніторинг, спостереження за 

динамікою дотримання  правил і вчасне їх вирішення. На уроках образотворчого 

мистецтва та трудового навчання, якщо учні копіюють роботи відомих 

художників чи майстрів – це не плагіат. Публікують копію чи картинку, вказують 

автора картини, якщо не вказали автора, це не є плагіат. Зазвичай користуються 

тими роботами, які вже стали суспільним надбанням.  Плагіат – це не маючи 

авторських прав на роботу, людина видає її за власну. 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

4. Управлінські процеси закладу освіти 

4.1.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності 

закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 

У закладі освіти є Стратегія розвитку, розроблена за кожним із напрямів освітньої 

діяльності. Учасники освітнього процесу залучаються до розроблення річного 

плану роботи закладу освіти, інших документів 



 

Проведені результати опитування педагогів свідчать про невисокий рівень 
активної участі більшості педагогів у формуванні ключових документів, що 

потребує значного покращення. Разом з тим є сформована активна група 

працівників, яка готова працювати в період змін і формувати сучасну модель 
закладу. Адміністрація враховує думку батьків, батьківська громада бере активну 

участь у прийнятті управлінських рішень відповідно до своїх повноважень  

4.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження  його 

результативності здійснюється відповідно до стратегії його розвитку та з 

урахуванням освітньої програми 

Річний план роботи закладу  реалізує Стратегію розвитку, враховує освітню 

програму та розробляється в співпраці керівництва закладу освіти та 
педагогічних працівників 

4.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої 

діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості 

освіти 

У НВК «Берегиня» у 202/2021 н.р. вперше у такому форматі здійснюється 

самооцінювання закладу  за напрямами, які визначені внутрішньою системою 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу.  
4.1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання 

у належному стані будівель, приміщень, обладнання. 

Керівництво НВК «Берегиня» постійно вивчає потреби здобувачів освіти  та 

працівників закладу, готує і доводить до відома засновника запити для 
задоволення потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію. Керівництво 

закладу освіти вживає заходи для створення належних умов діяльності закладу, 

вивчає стан матеріально-технічної бази (розроблено окремий розділ в 

стратегічному плані), звертається до засновника: формується бюджетний запит у 
вересні, систематично подаються клопотання в управління освіти щодо 

покращення освітнього середовища. 

 4.2. Формування відносин довіри прозорості, дотримання етичних норм 



4.2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно 

комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію 

здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу 

освіти та взаємну довіру  

Переважна більшість учасників освітнього процесу задоволені загальним 

психологічним кліматом закладу освіти, про що свідчать результати анкетування: 

Здобувачів освіти : 
 

 
 

 

 

 
 



Педагогічні працівники на 78% визнали, що у закладі створено усі умови для 

співпраці, 22%- вважають , що співпраця є ситуативною. 

Батьки здобувачів освіти : 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на 

відкритих загальнодоступних ресурсах 

Заклад освіти постійно оприлюднює інформацію про свою діяльність на 
офіційному сайті та соціальних мережах. http://nvk-berehynya.cv.ua/ 

Значно активізовано роботу сайту під час карантину: забезпечено оперативне, 

змістовне та доступне для всіх учасників освітнього процесу інформування про 

дистанційну діяльність закладу, висвітлюються найкращі педагогічні та 
управлінські практики, оновлюються розклади занять, інформація про онлайн 

ресурси, своєчасно розміщуються новини та оголошення, наявні посилання на 

розклади телеуроків Всеукраїнської школи, на рубрику сайту управління освіти 



«Навчання під час карантину». Найбільше інформації батьки отримують від 

класних керівників та під час засідань батьківських зборів та із спільнот із 

соціальних мереж.  
 Разом з тим, окремі рубрики , які потребують оновлення інформації чи 

приведення її до відповідності ст. 30 ЗУ «Про освіту». 

 

 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників 

4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи 

кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного 

розпису та освітньої програми 

Керівник Чернівецького НВК «Берегиня» формує штат закладу, залучаючи 
кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного 

розпису та освітньої програми.   Штатний розпис  закладу затверджує засновник, 

складає керівник  дотримуючись найменування посад, передбачених Типовими 
штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів (далі — Типові 

штатні нормативи), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 

від 06.12.2010 № 1205.  

У 2020-2021 н. р. заклад на 100% забезпечений педагогічними кадрами. У 
шкільному підрозділі в поточному році працює 22 педагоги (з них 21 педагог   - 

основні працівники, 1 педагог – сумісник).  Про вакантні посади на перспективу 

Чернівецький НВК «Берегиня» систематично повідомляє управління освіти 

Чернівецької міської ради та міський Центр зайнятості. 
 Всі педагоги шкільного підрозділу Чернівецького НВК «Берегиня» 

працюють за спеціальностями. 21 основний працівник має педагогічну освіту, а 

сумісник непедагогічну освіту.  



За освітньо-кваліфікаційним рівнем  у закладі у 2020 – 2021 році працює: 

18 педагогів, які мають повну вищу освіту, 1 педагог -  базову вищу освіту , 3 

педагога – неповну вищу освіту. 
 

 
 

За стажем педагогічної роботи у Чернівецькому НВК «Берегиня» працює: 

до 3 років – 4 педагоги, від 3 до 10 років – 6 педагогів, від 10 до 20 років – 4 
педагоги, більше 20 років – 8 педагогів. 

 

 
 

За кваліфікаційною категорією у Чернівецькому НВК «Берегиня станом на 

25.03.2021 р. працює: 7 спеціалістів, 2 спеціаліста ІІ категорії, 5 спеціалістів І 

категорії та 8 спеціалістів Вищої категорії. 
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Склад педагогів шкільного підрозділу 
Чернівецького НВК "Берегиня" за освітньо-
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За стажем педагогічної роботи 

більше 20 років від 10 років до 20 років від 3 років до 10 років до 3 років



 
 

2 педагога закладу  (Капустяк Г. П., Коваль В. О.) мають звання «Вчитель 

– методист» та 5 педагогів закладу (Гамаль М. В., Кирилюк Г. В., Лупан Г. П., 
Семенюк Е. Б., Українець Н. Д.)  - звання «Старший вчитель»,  2 педагоги закладу 

(Українець Н. Д., Семенюк Е. Б.) нагороджені згаком «Відмінник освіти 

України». 

У закладі працює  на контрактній основі 2 педагога  пенсійного віку  
(Кирилюк Г. В., Коваль В. О.) 

Неповне тижневе навантаження мають 5 педагогів: Клим К. В. (17 год.), 

Кирилюк Г. В. (15,5 год.), Коваль В. О. (11,5 год), Кузняк А. В. (14 год),  Стасюк 
Т. В. (12 год)  
4.3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та 

морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення 

якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої 

діяльності 

Керівництво Чернівецького НВК «Берегиня» за допомогою системи 

матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до 
підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної 

освітньої діяльності. Зокрема в 2020 році грамотою Департаменту  освіти та 

науки Чернівецької обласної державної адміністрації нагороджено вчителя 

української мови та літератури Кирилюк Г. В. та вчителя образотворчого 
мистецтва Харитон М. В. також грамотою управління освіти Чернівецької міської 

ради були нагороджені вчитель фізики, інформатики Бурденюк О. О. та 

заступник директора з НВР Фіголь Л. А. (наказ управління освіти Чернівецької 
міської ради №116-ос від 24.09.2020 р.) Про успіхи педагогів Чернівецького НВК 

«Берегиня» систематично  говориться на оперативних нарадах, здобутки 

спеціаліст
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категорії
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спеціаліст І 
категорії
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категорії

36%

Аналіз педагогів Чернівецького НВК 
"Берегиня" за кваліфікаційною категорією



педагогів публікуються у viber-групі педагогів закладу, на сайті закладу та на 

сторінці Чернівецького НВК «Берегиня» у соціальній мережі Facebook, 

записуються у трудові книжки педагогів. Щодо матеріально заохочення, то 
відповідно до наказу №380 «Про преміювання педагогів шкільного підрозділу» 

від 17.12.2020 р.  педагоги  закладу в 2020 році отримали премії. 
Критерій 4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню 

кваліфікації педагогічних працівників  
Керівництво Чернівецького НВК «Берегиня» сприяє підвищенню 

кваліфікації педагогічних працівників, зокрема про необхідність систематичного 

підвищення власної кваліфікації, про суб’єкти підвищення кваліфікації 
слухалося на нараді при директорові та на педагогічній раді № 7 від 14.01.2021 р. 

У 2020 році було організовано проходження курсової перепідготовки при 

Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 17 педагогів 

Чернівецького НВК «Берегиня» за модулем 6 «Безпечне інклюзивне середовище»  
за очною формою навчання під час весняних канікул з 22.03.2021 р. по 24.03.2021 

р.  про що було відправлене клопотання ( лист  №01-12/38 від 26.02.2021 р.)   

 

 



 

 
 

 

 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття 

управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників 

освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою   

4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків 

учасників освітнього процесу 

 
Права здобувачів освіти у закладі не порушуються. Керуючись Законом 

України «Про освіту» регулюються суспільні відносини, що виникають у процесі 

реалізації конституційного права людини на освіту.  Анкетування батьків це 

підтверджує: 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій 

учасників освітнього процесу 

 

Управлінські рішення закладу приймаються із врахування думки всіх 

учасників освітнього процесу. Проводяться усні бесіди,  різні форми анкетування 
та опитування: під час розробки робочого навчального плану, формування 

варіативної складової, гурткової роботи  тощо. Враховуються думки та 

побажання учнівського врядування: проведення благодійної ярмарки, піжамної 

вечірки, дискотеки тощо. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського 

самоврядування  
У закладі створені всі необхідні умови для функціонування різноманітних 

форм громадського самоврядування, зокрема батьківська громадська організація 

«Вогник сердець», учнівське врядування ТЕМП 

 
4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності 

та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої 

громади  

Здобувачі освіти беруть участь у різноманітних конкурсах талановитої 
учнівської молоді «Буковинська зіронька», «Чернівецькі родзинки»; захист 

експерементально-дослідницьких робіт конкурсу «Юний дослідник»; виступ 

колективу екологічного спрямування «Антивірус»; регулярно здійснюються 
акції, щодо впорядкування території закладу та саду, до якого долучаються 

батьки; участь у спортивних заходах « Садогурська миля». 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові 

особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам  

Режим відповідає санітарно-епідемічним вимогам та регулюється діючими 

нормативними документами 

Розклад навчальних занять забезпечує рівномірне навчальне навантаження 

відповідно до вікових особливостей здобувачів освіти та сформований 

відповідно до Освітньої програми.  Розклад уроків затверджено Головним 

Управлінням держпродспоживслужбою в Чернівецькій області та відповідає 

вимогам. 



 

 

 

 
 

 

 

4.4.6. У закладі освіти створюються  умови для реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій здобувачів освіти 
Індивідуальні освітні траєкторії здобувачів освіти відслідковуються у 

портфоліо. Створюються всі необхідні умови, щодо реалізації розвитку 

здобувачів освіти. Індивідуальний підхід до кожної дитини і є ядром до нової 
концепції – персонального шляху реалізації особистісного потенціалу здобувача 

освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, 

мотивації, можливостей та досвіду 



 

 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної 

доброчесності 
4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності 

Академічна доброчесність забезпечуються учасниками освітнього процесу 

шляхом: дотримання Конвенції ООН “Про права дитини”, Конституції, законів 
України; дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, 

взаємоповаги, толерантності стосунків; запобігання корупції, хабарництву; 

дотримання норм про авторські права. Педагоги під час написання дослідницько-
експериментальних робіт посилаються на літературні джерела, якими 

користуються; самостійно розробляють матеріали перевірних робіт. 

Питання академічної доброчесності слухалося на нараді при директорові. 

3 педагоги (Капустяк Г. П., Тихон Я. В., Фіголь Л. А.) пройшли онлайн-курси 
«Академічна доброчесність» на платформі  EdЕra   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників 

освітнього процесу негативного ставлення до корупції 
 

 Проводиться у закладі роз’яснювальна робота серед працівників НВК 

«Берегиня» щодо питання протидії корупції (наказ №200 «Про дотримання 

чинного законодавства щодо благодійних внесків в Чернівецькому НВК 
«Берегиня» від 17.08.2020 р., наказ №59 «Про затвердження заходів 

Чернівецького НВК «Берегиня» щодо запобігання і протидії корупції на 2020 – 

2021 н. р.» від 12.02.2021 р.)  
У закладі проведено тиждень боротьби проти корупції (наказ № 369 «Про 

затвердження плану заходів тижня боротьби проти корупції у Чернівецькому 

НВК «Берегиня»  від 10.12.2020 р., №406 «Про підсумок проведення тижня 

боротьби проти корупції у Чернівецькому НВК «Берегиня»»  від 31.12.2021 р.) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Проаналізувавши роботу закладу в 2020/2021 н. р., колектив Чернівецького 

НВК «Берегиня» продовжить працювати над такими завданнями: 

 1. Вдосконалення освітнього середовища закладу:  
- пристосування шкільних приміщень та території закладу до потреб дітей 

з ООП;  

 - покращення матеріально-технічної бази (капітальний ремонт фасаду та 

даху закладу, кабінетів хімії, трудового навчання та бібліотеки; облаштування 
вбиралень; забезпечення кабінету інформатики та приміщень 5-9 класів 

сучасною технікою). 

 2.Вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
освіти:  

- систематично інформувати здобувачів освіти та їх батьків про критерії, 

правила та процедури оцінювання результатів навчання та основі 

компетентнісного підходу; 
- відстежувати особистісний поступ здобувачів освіти , формувати в них 

позитивну самооцінку, підтримувати в них бажання вчится; 

- педагогам використовувати у своїй діяльності прийоми самооцінювання 
та взаємооцінювання здобувачів освіти. 

3. Залучати педагогів до проєктної та інноваційної діяльності, створювати 

блоги та ділитися власними напрацюваннями; застосовувати освітні технології 

спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь 
здобувачів освіти.  

4. Вдосконалення управлінських процесів закладу освіти:  

- продовжувати формувати відносини довіри, прозорості, дотримання 
етичних норм всіма учасниками освітнього процесу; 

 - забезпечувати своєчасне змістовне наповнення інформаційних ресурсів 

закладу; 

- популяризувати політику академічної доброчесності та забезпечити її 
реалізацію. 

 

 
 


	З метою визначення фактичного рівня навчальних досягнень учнів були проведені контрольні заміри (тести) із зарубіжної літератури, якими було охоплено учнів із 5-9-их класів. Результати зведено у таблицю, що наведено нижче:

