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Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти 

ГРИЧАНОВСЬКИЙ 

Анатолій 

Миколайович 

Строки проведення інституційного аудиту 12.02-25.02.2021 

Розпорядчий документ, на виконання якого проводився інституційний аудит 

Наказ від 

08.02.2021 

 № 11-ОД 

Реєстраційний номер акта, складеного за результатами проведення 

інституційного аудиту 
02-07/11-ОД-17/1-і 

Загальна кількість працівників на день перевірки 83 

З них педагогічних працівників 64 

Загальна кількість здобувачів освіти на день перевірки 846 

 
Особи, які беруть участь у проведенні інституційного аудиту: 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю): 

КОРЖ Тетяна Сергіївна – головний спеціаліст відділу інституційного аудиту 

управління Державної служби якості освіти у Сумській області (голова); 

ТОКАРЕНКО Олег Михайлович – заступник начальника відділу інституційного аудиту 

управління Державної служби якості освіти у Сумській області; 

КОРНІЄНКО Ігор Миколайович – головний спеціаліст відділу інституційного аудиту 

управління Державної служби якості освіти у Сумській області; 

ГУЛАКОВА Інна Миколаївна – головний спеціаліст відділу інституційного аудиту 

управління Державної служби якості освіти у Сумській області. 
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Члени експертної групи: 

ВИСОКОС Тамара Олександрівна – директор Дружбівського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

Дружбівської міської ради Ямпільського району Сумської області; 

КОТЬКАЛО Євгенія Сергіївна – учитель Великочернеччинського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради Сумської області; 

КОБЕЦЬ Валентина Леонідівна – учитель Комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 ім. І.Гольченка, м. Суми, Сумської області; 

ОЛЕФІР Ольга Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23, м. Суми, Сумської 

області; 

ЯРОШЕНКО Оксана Олексіївна – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима 

Савченка Сумської міської ради. 

 

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа: 

директор – ГРИЧАНОВСЬКИЙ Анатолій  Миколайович  
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові) 

треті особи:  

_______________________не залучалися__________________________ 
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові) 

 За результатами оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти визначено: 
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1.Освітнє 

середовище 

закладу освіти 

 

 +   Конотопська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №12 Конотопської міської ради 

Сумської області здійснює освітню діяльність у 

двох відокремлених приміщеннях, одне з яких 

здано в експлуатацію в 1934 році, інше – у 1975 році. 

Проєктна потужність закладу – 692 учнів. 

Територія закладу освіти у переважній 

більшості є безпечною. Під час спостереження за 

освітнім середовищем встановлено, що територія 

огороджена, проте виявлено окремі пошкодження 

цілісності огорожі, що призводять до вільного 

доступу для сторонніх осіб і несанкціонованого 

заїзду транспорту на територію закладу освіти.  

На вході до школи розташований пост 

чергового. У закладі освіти встановлено 16 камер 

відеоспостереження (8 у приміщенні та 8 на 

території), що значно знижує вірогідність доступу 

сторонніх осіб до приміщення закладу освіти. 

На території школи немає отруйних рослин, 

колючих кущів та сухостійних дерев. Огляд 



3 
 

території на предмет безпечності здійснюється 

щоденно, про що зазначив директор під час 

інтерв’ю. Територія школи освітлюється повністю 

(встановлено автоматичну систему 

вмикання/вимикання освітлення). Проте 

проведений огляд території виявив, що асфальтні 

доріжки, які сполучають будівлі, потребують 

ремонту. 

У закладі освіти немає окремого спортивного 

майданчика для учнів початкової школи. Для 

здобувачів базової та профільної освіти обладнано 

три спортивних майданчики, проте обладнання 

потребує оновлення. 

Шкільний стадіон знаходиться в 

незадовільному стані: футбольне поле потребує 

реконструкції та заміни покриття.. Окрім цього, 

заклад освіти має ще одне огороджене футбольне 

поле з піщано-гравійним покриттям, що також 

потребує капітального ремонту. 

Приміщення закладу освіти є комфортними. 

Повітряно-тепловий режим навчальних приміщень 

закладу освіти відповідає санітарним вимогам, 

питний режим забезпечується шляхом 

використання питних фонтанчиків, однак під час 

роботи експертної групи, на виконання 

протиепідемічних вимог, вони не функціонували. 

Питний режим забезпечується індивідуально 

кожним учнем. 

У закладі освіти проводиться щоденне вологе 

прибирання всіх приміщень. Приміщення їдальні, 

столи, стільці, місця для видачі готових страв чисті 

та регулярно миються (розроблено графік). Перед 

входом до їдальні є рукомийники з проточною 

холодною водою, рідке мило та електросушарки. За 

результатами анкетування, батьки та учні закладу 

освіти оцінили чистоту, облаштування навчальних 

кабінетів та дотримання температурного режиму на 

високому рівні. Водночас, за результатами 

анкетування, лише 14% батьків, 15% учнів та 27% 

педагогічних працівників повністю задоволені 

харчуванням у закладі освіти. Серед причин 

незадоволення харчуванням батьки зазначили 

неякісну та несмачну їжу, потребу в дієті відповідно 

до рекомендацій лікаря.  

У школі облаштовано шість санвузлів: два для 

дівчат (один для учениць базової та старшої школи, 

один – для учениць початкової школи), два для 

хлопців (один для учнів базової та старшої школи та 

один – для учнів початкової школи) та два – для 

працівників. Така кількість санвузлів є достатньою, 

адже черг під час перерв не спостерігалося. Туалети 

облаштовані відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог: кабінки зачиняються, є рідке мило та 
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електросушарки. 

Під час проведення інституційного аудиту 

кількість здобувачів освіти становила 846 учнів, що 

перевищує проєктну потужність закладу освіти. У 

зв’язку з цим запроваджено двозмінне навчання. 

Заклад освіти має 28 навчальних кабінетів: кабінет 

математики, фізики, хімії, біології, іноземної мови, 

три кабінети інформатики, одна спортивна зала та 

одна актова зала. Усі навчальні приміщення 

використовуються в освітньому процесі. Навчальні 

кабінети початкових класів непрохідні, розташовані 

на другому та третьому поверхах. За результатами 

спостереження за освітнім середовищем та 

навчальними заняттями встановлено, що шкільні 

кабінети обладнані засобами навчання для 

виконання навчальних програм, у тому числі й 

відповідно до вимог Нової української школи. Усі 

навчальні кабінети мають доступ до мережі 

Інтернет, майже всі кабінети забезпечені 

комп’ютерною технікою, вирішується питання 

щодо створення STEM-лабораторії. Розклад 

навчальних занять складено згідно з  освітньою 

програмою. Приміщення закладу освіти 

використовуються раціонально, комплектування 

класів відбувається з урахуванням чисельності 

здобувачів освіти, кількості навчальних приміщень 

та їхньої площі. Середня наповнюваність класів 

становить 27 учнів. 

Усі вчителі школи забезпечені окремими 

робочими місцями. У закладі освіти у достатній 

кількості створені  рекреаційні зони для відпочинку 

учасників освітнього процесу.  

У закладі регулярно проводяться 

навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правил 

поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, 

інструктажі з домедичної допомоги, про що вказали 

72% педагогічних працівників та 67% учнів. 

Результати вивчення документації свідчать про те, 

що лише деякі педагогічні працівники пройшли 

навчання з домедичної допомоги на студії онлайн-

освіти EdEra.  

Учасники освітнього процесу дотримуються 

вимог щодо охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правил 

поведінки, про що зазначили всі експерти за 

результатами спостереження за навчальними 

заняттями. У більшості навчальних кабінетів 

оприлюднені правила поведінки та безпеки 

життєдіяльності. За результатами анкетування, 97% 

педагогічних працівників стверджують, що в 

закладі освіти розроблено алгоритм дій у разі 

настання нещасного випадку. 
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Під час спостереження за освітнім 

середовищем закладу виявлено, що на всіх 

комп’ютерах встановлено фільтри для блокування 

реклами та небажаного контенту.  

Інформування батьків щодо безпечного 

використання мережі Інтернет майже не 

відбувається, про що вказали 65% батьків, водночас 

61% батьків відмітили, що з ними постійно 

проводиться робота щодо попередження 

кібербулінгу, а 46% учнів зазначили, що 

інформуванням щодо безпечного використання 

мережі Інтернет проводяться через інформаційні 

заходи. 

За результатами інтерв’ю з керівником закладу 

освіти, його заступниками та практичним 

психологом з’ясовано, що в школі налагоджено 

систему адаптації та інтеграції учнів до освітнього 

процесу: практичним психологом підібрано набір 

методик та систему заходів для адаптації учнів: 

проводиться діагностика, виявляються проблеми, 

проводяться індивідуальні заняття з учнями, у яких 

виявлено проблеми з адаптацією. За результатами 

анкетування, 65% батьків вказали, що в їхніх дітей 

ніколи не виникало проблем з адаптацією в закладі 

освіти. Варто зазначити, що 90% учителів 

погоджуються з тим, що в школі  здійснюються 

заходи, які допомагають педагогічним працівникам 

адаптуватися до змін умов праці: проводяться 

психологічні майстерні, практикується 

наставництво, здійснюється взаємодопомога по 

впровадженню навчання з використанням 

дистанційних технологій тощо. 

У закладі освіти розроблений, затверджений та 

оприлюднений на вебсайтi План заходiв, 

спрямованих на запобігання та протидію булiнгу 

(цькуванню). До його розробки  було залучено 69% 

педагогічних працівників, про що вони вказали під 

час анкетування. У Плані передбачено 

інформаційно-профілактичні заходи, заходи щодо 

формування навичок дружніх стосунків здобувачів 

освіти, діагностичні заходи, тренінгові заняття, 

бесіди, поради батькам учнів. Під час інтерв’ю з 

директором з’ясовано, що всі заходи щодо 

попередження булінгу проводяться, розроблений 

відповідний алгоритм дій. Переважна більшість 

учнів, які взяли участь в анкетуванні, визнають, що 

почувають себе безпечно та комфортно в школі. 

Заклад освіти співпрацює з представниками 

правоохоронних органів, іншими фахівцями, 

залучаючи їх до роботи з питань запобігання та 

протидії булінгу, про що зазначили 90% 

педагогічних працівників школи. 

У закладі освіти реалізуються заходи щодо 
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запобігання проявам дискримінації. Зазначене 

питання розглядається на засіданнях педагогічної 

ради та відображене в Плані заходів із протидії 

булінгу. За результатами анкетування батьків, 52% 

зазначили,  що робота з ними щодо попередження 

та зниження рівня дискримінації і насилля 

проводиться постійно або часто, водночас 14% 

батьків відповіли, що заходи щодо попередження та 

зниження рівня насилля з ними не проводилися. 

У школі забезпечено дотримання етичних норм, 

поваги до гідності, прав і свобод людини, 

визначеними правилами поведінки учасників 

освітнього процесу в закладі освіти, що погодженi з 

учнiвським самоврядуванням, затвердженi 

педагогiчною радою та оприлюдненi на вебсайтi 

закладу освіти. За результатами анкетування 

з’ясовано, що майже всі батьки та учні ознайомлені 

й приймають правила поведінки, що діють у закладі 

освіти. При цьому педагоги відмічають, що частина 

учнів (41%) дотримуються розроблених у закладі 

правил поведінки, але кожен другий учень робить 

це не завжди. В окремих класах розроблені власні 

правила поведінки, що ґрунтуються на 

загальношкільних. 

У закладі освіти здійснюється аналіз причин 

відсутності здобувачів освіти на заняттях: класними 

керівниками ведеться окремий журнал 

відвідування, де вказуються причини відсутності 

учнів у школі. Контроль за відвідуванням учнів 

занять покладено на заступника директора з 

виховної роботи. За результатами аналізу стану 

відвідування проводяться профілактичні заходи та 

заходи реагування в разі виявлення порушень: 

наявні звернення до поліції та служби у справах 

дітей щодо притягнення батьків до відповідальності 

за пропуски занять їхніми дітьми без поважних 

причин. 

У закладі освіти навчається дитина з 

особливими освітніми потребами, але з 01.01.2021 

року, за рекомендацією лікаря, її переведено на 

індивідуальну форму здобуття освіти (педагогічний 

патронаж). У школі не забезпечено архітектурну 

доступність, її приміщення й територія не 

адаптовані до використання всіма учасниками 

освітнього процесу, немає ресурсної кімнати та 

дидактичних засобів для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Заклад освіти забезпечений фахівцями та 

залучав фахівців, необхідних для реалізації 

інклюзивного навчання (представники місцевого 

інклюзивно-ресурсного центру входять до складу 

команди супроводу), забезпечується корекційна 

спрямованість освітнього процесу для дітей з 
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особливими освітніми потребами, налагоджено 

співпрацю педагогічних працівників щодо навчання 

дітей з особливими освітніми потребами. Для 

дитини з особливими освітніми потребами 

розроблено індивідуальну програму розвитку, до  

створення якої залучалися батьки. 

Висота парт регулюється лише в кабінетах 

початкової школи, обладнаних відповідно до вимог 

Нової української школи. 

У процесі спостереження за навчальними 

заняттями експертами встановлено, що в закладі 

освіти формуються навички здорового способу 

життя та екологічно доцільної поведінки здобувачів 

освіти під час викладання окремих предметів. У 

ході анкетування учні вказали на те, що під час 

навчальних занять частково використовується 

лабораторне (50%), мультимедійне обладнання 

(51%), комп’ютерна техніка та програми (46%), 

інтернет (41%), візуалізація корисної інформації 

(47%), наочність (56%), постійно використовується 

спортивна зала/спортивний майданчик (59%), 

спортивний інвентар (64%). 

У бібліотеці закладу освіти є доступ до мережі 

Інтернет (Wi-Fi) та облаштовано зону для роботи з 

літературою та власними гаджетами. У плані 

роботи бібліотеки передбачено бібліотечні уроки та 

залучення ресурсів бібліотеки для проведення 

загальношкільних заходів. За результатами 

анкетування, 13% учнів зазначили, що 

використовують бібліотеку для самопідготовки, 

консультацій та проєктної роботи, 58% – для 

отримання необхідної літератури та підручників, 

35% учнів вказали, що не користується бібліотекою. 

Pівні оцiнювання за вимогами:  

1.1. Забезпечення комфортних i безпечних мов 

навчання та працi – достатній; 

1.2. Створення освiтнього середовища, вiльного вiд 

будь-яких форм насильства та дискримiнацiї – 

достатній; 

1.3. Формування iнклюзивного, розвивального та 

мотивуючого до навчання освiтнього простору – 

вимагає покращення.  

2.Система 

оцінювання 

здобувачів 

освіти 

 +   Здобувачі освіти закладу отримують від 

педагогічних працівників інформацію про критерії, 

правила та процедури оцінювання навчальних 

досягнень. Але у змісті освітньої програми відсутні 

критерії оцінювання, натомість, визначені очікувані 

результати навчання. На вебсайті школи не 

оприлюднено критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів, затверджених Міністерством 

освіти і науки України. Однак у переважній 

більшості навчальних кабінетів критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів, що 
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затверджені Міністерством освіти і науки України, 

висвітлено на стендах. Відповідно до Положення 

про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

закладу керівництвом вивчається напрям 2 

«Система оцінювання здобувачів освіти КСШ №12» 

вкінці кожного семестру, який передбачає 

проведення внутрішнього моніторингу системи 

оцінювання навчальних досягнень учнів шляхом  

анкетування учнів, батьків та вчителів, вивчення 

документації та спостереження за навчальними 

заняттями. Керівництво закладу використовує  

внутрішній моніторинг з метою оцінювання 

індивідуального поступу учнів, що передбачає 

системне відстеження (раз на семестр, рік) та 

коригування результатів навчання кожного 

здобувача освіти. 

За результатами опитування учасників 

освітнього процесу встановлено, що переважна 

більшість учнів та близько половини батьків 

поінформовані про критерії, правила та процедури 

оцінювання результатів навчання. Переважна 

більшість учителів зазначили, що вони 

розповідають учням про критерії оцінювання на 

початку навчального року та перед вивченням теми.  

Результати анкетування вчителів показали, що 

менше половини педагогів для оцінювання 

навчальних досягнень учнів з предметів 

використовують адаптовані ними критерії 

Міністерства освіти і науки України до умов роботи 

закладу освіти. Більшість педагогів, 

використовують критерії, розроблені іншими 

педагогами, і лише 4% вчителів самостійно 

розробляють критерії оцінювання для кожного 

обов’язкового виду роботи. Спостереження за 

навчальними заняттями свідчить, що кожний 

четвертий учитель оприлюднює критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці. 

Близько половини учнів вказали, що вчителі 

завжди пояснюють, за що учні можуть отримати ту 

чи іншу оцінку й після оцінювання завжди її 

обґрунтовують, а 45% опитаних учнів зазначили, 

що на їхнє прохання отримують аргументоване 

пояснення щодо оцінки. 

Результати спостереження за навчальними 

заняттями засвідчили, що переважна більшість 

учителів (86%) надає учням час на обдумування 

відповіді та забезпечує зворотний зв’язок щодо 

якості виконання/виконаного завдання, 

супроводжують відповідь учня уточнювальними 

запитаннями (88%); близько половини вчителів 

відзначають досягнення учнів, підтримують їхнє 

бажання навчатися; менше половини вчителів 

оцінюють результати навчання учнів відповідно до 
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розроблених критеріїв,  використовують прийоми 

самооцінювання і взаємооцінювання учнів, 

добирають домашнє завдання, спрямоване на 

оволодіння ключовими компетентностями, 

озвучують критерії його оцінювання..  

Переважна більшість учнів та батьків вважають 

оцінювання їхніх результатів навчання в закладі 

освіти справедливим і об’єктивним. 

У закладі освіти систематично проводиться 

внутрішній моніторинг результатів навчання 

здобувачів освіти з усіх предметів інваріантної 

складової навчального плану. У Річному плані 

роботи закладу сплановано графік проведення 

моніторингових досліджень на навчальний рік, 

визначені відповідальні, є відмітки про виконання. 

Результати моніторингових досліджень 

розглядаються на засіданнях педагогічної ради, але 

програма моніторингу не затверджена наказами.  

У закладі систематично з 2013 року 

проводиться аналіз рівня навчальних досягнень 

учнів, робиться порівняльна характеристика 

отриманих результатів контрольних робіт 

(порівнюються результати виконання контрольних 

робіт з аналогічним періодом минулих років у 

межах певного класу). За результатами аналізу 

моніторингу здійснюється корегування календарно-

тематичного та поурочного планування вчителями 

базової та старшої школи. 

Заклад освіти щорічно аналізує та порівнює 

річне оцінювання з результатами державної 

підсумкової атестації учнів з подальшим 

обговоренням з учителями базової та старшої 

школи отриманих балів випускниками, аналізом 

допущених помилок та виявленням шляхів 

попередження виявлених недоліків.  

Такі види моніторингу дозволяють педагогам 

володіти інформацією щодо підвищення рівня 

засвоєння навчального матеріалу учнями, а 

керівництву закладу – планувати методичну роботу 

відповідно до отриманих результатів. 

Учителі надають підтримку здобувачам освіти 

в навчанні через індивідуальні консультації, 

підготовку до зовнішнього незалежного 

оцінювання, відеозвернення до учнів. Окрім 

поточного та підсумкового оцінювання учителі, за 

результатами анкетування, використовують 

формувальне оцінювання (76%), 

самооцінювання  (62%), взаємоцінювання (66%). 

Натомість спостереження за навчальними 

заняттями показує, що менше половини педагогів 

спрямовує оцінювання навчальних досягнень на 

індивідуальний поступ учня. 
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Більше половини учнів упевнені, що вчителі 

переважно їх підтримують, вірять у їхні успіхи. 

Натомість 11% здобувачів освіти так не вважають.   

Переважна більшість здобувачів освіти 

відповідально ставляться до процесу навчання, 

оволодіння освітньою програмою. Так, 83% учнів 

вважають, що результат навчання залежить 

виключно від їхньої праці та наполегливості; 72% – 

від рівня викладання. Однак під час спостереження 

за навчальними заняттями виявлено, що лише 

кожен четвертий педагог дає учням можливість 

вибору рівня навчальних завдань і напрямів 

навчальної діяльності. 

За результатами спостереження за навчальними 

заняттями, анкетування учнів та педагогів 

встановлено, що близько половини учителів 

систематично використовують прийоми 

самооцінювання і взаємооцінювання учнів.  

 

Рівні оцінювання за вимогами: 

2.1. Наявнiсть вiдкритої, прозорої i зрозумілої для 

здобувачiв освiти системи оцiнювання їх 

навчальних досягнень – вимагає покращення; 

2.2. Застосування внутрiшнього монiторингy, що 

передбачає систематичне вiдстеження та 

коригування результатiв навчання кожного 

здобувача освiти – достатній; 

2.3. Спрямованість системи оцінювання на 

формування у здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до 

самооцінювання – достатній. 

3.Педагогічна 

діяльність 

педагогічних 

працівників 

закладу освіти 

 +   Учителі закладу освіти планують свою 

професійну діяльність. У всіх педагогів наявне 

календарно-тематичне планування, що відповідає 

освітній програмі закладу. За результатами 

анкетування встановлено, що при розробці 

календарно-тематичного планування 97% учителів 

використовують рекомендації Міністерства освіти і 

науки України, близько половини вчителів закладу 

освіти (66%) використовують власний досвід, 55% 

педагогів користуються зразками, що пропонують 

фахові видання. Учителі зазначили, що аналізують 

результати своєї діяльності й відповідно до цього 

аналізу здійснюють корекцію календарно-

тематичного планування. 

Учителі закладу використовують освітні 

технології, спрямовані на оволодіння здобувачами 

освіти ключовими компетентностями та 

наскрізними вміннями, у тому числі технології 

дистанційного навчання. Спостереження за 

навчальними заняттями свідчить про те, що 

93% вчителів формують компетентність 

спілкування державною мовою, 86% педагогів 
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формують під час уроків потребу в учнів у навчанні 

протягом життя, 78% – культурну компетентність, 

46% – громадянську компетентність, 65% – 

інформаційно-комунікаційну компетентність, 51% 

– математичну грамотність, 37%  – ініціативності та 

підприємливості, 24% – спілкування іноземними 

мовами (у тому числі й під час викладання інших 

предметів, крім іноземної мови), 50% – 

компетентність у галузі природничих наук. 

Педагогічні працівники закладу забезпечують 

реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій 

учнів: складання індивідуальних завдань, перевірка 

робіт, індивідуальні консультації, оцінювання 

результатів навчання, визначення очікуваних 

результатів. Однак питання реалізації освітніх 

траєкторій не розглядалося на засіданні 

педагогічної ради закладу освіти. 

Для організації інклюзивного навчання та 

педагогічного патронажу педагоги школи 

складають індивідуальні плани роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. Також учителі 

беруть участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій за власною 

ініціативою для учнів з підвищеною мотивацією до 

вивчення окремих предметів. Педагогами 

розроблені індивідуальні освітні траєкторії для  цих 

учнів, що передбачають проведення індивідуальних 

занять та консультацій, участь у конкурсах та 

олімпіадах, узагальнення досягнень учнів у межах 

навчального року, порівняння отриманих 

результатів з цілями індивідуальних освітніх 

траєкторій.  

Більшість учителів мають власні розробки, що 

опубліковані на різних ресурсах: 45% – у матеріалах 

та виступах на конференціях, 10% – на освітніх 

онлайн-платформах, 10% – на вебсайті школи, 

21% – у професійних спільнотах соціальних мереж, 

17% – у фахових виданнях. 

За результатами спостереження за навчальними 

заняттями, близько половини вчителів 

використовують зміст предмета для формування 

суспільних цінностей, виховання патріотизму в 

здобувачів освіти в процесі їх навчання, виховання 

та розвитку, переважна більшість педагогів 

розвивають в учнів загальнолюдські цінності, 

більше половини учителів розвивають в учнів 

навички співпраці та командної роботи.  

На 82% відвіданих занять експерти 

спостерігали, що вчителі використовують 

обладнання та засоби навчання для активізації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, на 35% – 

мережу Інтернет для пошуку навчальної інформації, 

виконання онлайн-завдань, на 71% –інформаційно-
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комунікаційні технології, що сприяють оволодінню 

учнями ключовими компетентностями.  

Результати опитування вчителів свідчать про 

те, що всі педагоги закладу освіти використовують 

інформаційно-комунікаційні технології під час 

підготовки до уроків, проведенні навчальних 

занять, зворотного зв’язку з учнями.  

За результатами анкетування, учні оцінили 

використання технологій дистанційного навчання 

на достатньому рівні, однак під час інтерв’ю 

представники учнівського самоврядування 

зазначили, що надають перевагу очному навчанню.  

У закладі розроблений План підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік, 

схвалений рішенням педагогічної ради, 

затверджений та введений в дію наказом директора, 

яким передбачено проходження курсів підвищення 

кваліфікації на базі Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти та місцевого 

центру професійного розвитку педагогічних 

працівників. Переважна більшість педагогічних 

працівників закладу освіти обирають різні форми та 

види підвищення кваліфікації. За результатами 

анкетування, для підвищення рівня професійного 

розвитку 76% учителів обирають самоосвіту, 70% – 

курси Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, 69% – 

вебінари, 55% – онлайн-курси, 45% – тренінги та 

майстер-класи, 35% – конференції.  

Педагогічні працівники здійснюють 

інноваційну діяльність, реалізують освітні проєкти. 

З 2017 року вчителями початкової школи 

впроваджується технологія навчання учнів 

«Розумники (Smart Kids)». Закладом освіти 

реалізовано етнографічний проєкт «Вічна пісня 

барв і кольорів», у процесі реалізації якого було 

створено п’ять орнаментів вишиванок і оздоблено 

ними коридори школи. У 2018 році учні 7 класу 

разом з учителем іноземної мови взяли участь у 

Міжнародному проєкті «Innovate your dreams», 

метою якого є допомога учням усвідомити свою 

відповідальність за майбутнє планети та 

підготуватися до його викликів. У 2018/2019 

навчальному році заклад освіти взяв участь у 

соціальній програмі «Healthy Schools: заради 

здорових і радісних школярів», яка сприяла 

розвитку здорового харчування, фізичних 

активностей та свідомого ставлення школярів до 

власного здоров’я; за ініціативою учнівського 

самоврядування було реалізовано проєкт «Шкільне 

радіо», що надав можливості для оперативної 

передачі інформації про події із життя школи, міста 

й України, та допомагає виявити активних, 
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талановитих учнів. Шкільне радіо працювало й під 

час перебування експертної групи в закладі освіти. 

У 2019/2020 навчальному році на базі школи 

відкрито філію «Дівчата STEM» – спільноту 

активних дівчат, які захоплюються STEM-освітою. 

Також у 2019/2020 навчальному році школа стала 

учасницею проєкту «Посилка успіху» за підтримки 

фонду Klitschko Foundation, за результатами якого 

спортивна база поповнилась новим обладнанням. У 

2020/2021 навчальному році заклад освіти отримав 

грант для залучення дітей до програми-конкурсу 

FIRST LEGO League, що  надихає учнів вивчати 

освітні STEM-напрями через знання з 

робототехніки. Однак експертної діяльності 

педагогічні працівники не здійснюють. 

За результатами анкетування, переважна 

більшість здобувачів освіти вважають, що їхня 

думка має значення (вислуховується, враховується) 

в освітньому процесі. Спостереження за 

проведенням навчальних занять свідчить про те, що 

переважна більшість педагогічних працівників 

використовують форми роботи, спрямовані на 

формування партнерських взаємин зі здобувачами 

освіти (80%), застосовують особистісно 

орієнтований підхід (80%),вислуховують та 

сприймають думки учнів, їхні погляди (88%). Однак 

на семи з 59 відвіданих навчальних занять експерти 

спостерігали застосування вчителями 

авторитарного підходу. 

У закладі освіти сплановано та реалізуються в 

різних формах заходи, що передбачають 

конструктивну співпрацю педагогів із батьками 

здобувачів освіти на засадах педагогіки 

партнерства. Річний план роботи закладу містить 

розділ «Робота з батьками учнів та громадськістю», 

де заплановані заходи щодо взаємодії з батьками з 

різних питань освітнього процесу. Більшість батьків 

стверджують, що педагоги закладу освіти 

забезпечують зворотний зв’язок із ними. Однак у 

закладі освіти не прослідковується аналіз 

результативності проведених заходів, не вносяться 

корективи задля налагодження партнерства між 

вчителями та батьківською громадою. 

У школі налагоджено професійну співпрацю 

педагогів, є методичні об'єднання, діяльність яких 

характеризується різними формами взаємодії, 

ініціативами щодо забезпечення якості освіти, 

активною участю в педагогічних радах, 

практикується наставництво, школа молодого 

вчителя, неформальні зустрічі (чаювання, 

екскурсії). Річний план роботи закладу освіти 

містить розділ «Робота з педагогічними кадрами», у 

ньому спланована діяльність методичних об'єднань, 
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творчих груп учителів, творчих майстерень, 

психологічних і педагогічних студій, проведення 

семінарів, майстер-класів тощо. Переважна 

більшість учителів (86%) стверджують, що 

психологічний клімат закладу освіти сприяє 

співпраці педагогів. 

Педагогічні працівники переважно діють на 

засадах академічної доброчесності (під час 

оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, 

використанні джерел інформації, результатів 

досліджень, розробленні завдань з метою 

унеможливлення списування), про це зазначили всі 

експерти, які відвідали навчальні заняття. 

Щоб запобігти випадкам порушень академічної 

доброчесності серед здобувачів освіти, педагогічні 

працівники проводять бесіди щодо дотримання 

академічної доброчесності (90%), ознайомлюють 

здобувачів освіти з основами авторського права 

(38%), готують завдання, які унеможливлюють 

списування (38%), про що свідчить анкетування 

вчителів. За результатами анкетування переважна 

більшість учнів зазначили, що педагоги проводять 

бесіди про важливість дотримання академічної 

доброчесності, неприпустимість списування та 

плагіату, необхідність указувати джерела 

інформації, які використовуються. 

 

Pівні оцінювання за вимогами: 

3.1. Ефективнiсть планування педагогiчними 

працiвниками своєї дiяльностi, використання 

сучасних ocвітнix пiдходiв до органiзацiї освiтнього 

процесу з метою формування ключових 

компетентностей здобувачів освiти – достатній; 

3.2. Постiйне пiдвищення професійного рiвня i 

педагогічної майстерності педагогічних 

працiвникiв – достатній; 

3.3. Налагодження співпраці зi здобувачами освiти, 

ix батьками, працівниками закладу освiти – 

високий; 

3.4. Органiзацiя педагогiчноi дiяльностi та навчання 

здобувачів освiти на засадах академiчної 

доброчесностi – достатній. 

4.Управлінські 

процеси 

закладу освіти 

 +   У закладі освіти наявна Стратегiя розвитку на 

2020-2025 роки, у розробці якої брали участь 59 % 

педагогічних працівників, про що свідчать 

результати їх анкетування. Стратегія затверджена 

засновником закладу освіти, містить окремі 

проєкти, які містять конкретні цілі та завдання, для 

розвитку матеріально-технічної бази закладу, 

методичної роботи, системи управління школою, 

академічної доброчесності, шкільної медіації, 

удосконаленню роботи з учнями, які виявляють 

цікавість до творчої діяльності. Перед формуванням 
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стратегічних завдань керівництвом закладу освіти 

було проведено SWOT-аналіз. Однак заходи 

реалізації окремих проєктів уже проведені у 

2018/2019 навчальному році, хоча Стратегія 

затверджена на початку 2020 року.  

Річний план роботи враховує освітню програму 

закладу, розроблений у співпраці керівництва 

закладу освіти та педагогічних працівників (за 

результатами анкетування, 72% із них указали, що 

були залучені до розроблення Річного плану). План 

реалізує Стратегію розвитку закладу освіти, містить 

аналіз якості освітньої діяльності за минулий 

навчальний рік. Корегування Річного плану 

прослідковується, зокрема у формуванні тематики 

педагогічних рад, у змінах до графіка проведення 

заходів з урахуванням карантинних обмежень. 

Проте внесення змін до Річного плану роботи 

школи не погоджено педагогічною радою та не 

затверджено наказами по школі. 

Під час анкетування 90% педагогічних 

працівників зазначили, що педагогічна рада 

функціонує системно й ефективно, розглядаються 

актуальні питання діяльності закладу, рішення 

приймаються колегіально й демократично. Річний 

план містить орієнтовний перелік тематики 

педагогічних рад на поточний навчальний рік. До 

стандартної тематики педагогічних рад включені 

також питання щодо реалізації Стратегії розвитку 

закладу освіти. Рішення засідань педагогічної ради 

вводяться в дію наказами директора, у Річному 

плані містяться відмітки про виконання пунктів 

плану. 

У закладі освіти розроблене Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості освіти,  

схвалене на засіданні педагогічної ради, 

затверджене наказом директора, оприлюднене на 

вебсайті закладу освіти.  Положення не містить усі 

необхідні складові відповідно до законодавства, а 

саме: забезпечення  необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу, у тому числі для 

самостійної роботи учнів, забезпечення наявності 

інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти. У Положенні про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти передбачено 

залучення учасників освітнього процесу до 

самооцінювання роботи закладу через проведення 

опитування, анкетування. Комплексне 

самооцінювання якості освітньої діяльності та 

якості освіти не здійснювалось, однак керівництвом 

закладу освіти проведено анкетування учнів та 

педагогічних працівників з окремих питань 

діяльності закладу освіти: профілактики булінгу, 

критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, 
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безпеки та комфорту освітнього середовища, 

дотримання академічної доброчесності; двічі на рік 

здійснюється моніторинг рівня навчальних 

досягнень учнів, результати якого розглядаються на 

засіданнях педагогічної ради та методичних 

об’єднань учителів, надаються рекомендації 

педагогічним працівникам щодо внесення змін  до 

календарно-тематичного планування та  форм і 

методів роботи з учнями. 

Керівництво закладу освіти вивчає стан 

матеріально-технічної бази школи та направляє до 

засновника клопотання про потреби в проведенні  

заходів для утримання в належному стані будівель, 

приміщень та обладнання: наявні звернення і 

клопотання до засновника, депутатів міської ради 

щодо поліпшення матеріально-технічного 

забезпечення закладу освіти, виконання ремонтних 

робіт будівель та приміщень, реконструкції 

шкільного стадіону тощо. У Річному плані роботи 

школи  простежується система заходів щодо аналізу 

стану матеріально-технічної бази та її 

вдосконалення. 

Під час анкетування всі педагогічні працівники 

зазначили про співпрацю з керівництвом і 

забезпечення ним зворотного зв’язку щодо їхньої 

праці, вказали, що можуть без побоювань 

висловлювати власну думку, навіть якщо вона не 

співпадає з позицією керівництва, на конструктивне 

вирішення розбіжностей, які виникли між ними та 

керівництвом школи. За результатами анкетування 

61% батьків зазначили, що їм завжди вдається 

поспілкуватися з керівництвом закладу освіти й 

досягти взаєморозуміння, переважна більшість 

учасників освітнього процесу задоволені 

психологічним кліматом у закладі освіти. У журналі 

особистого прийому громадян директором школи 

робляться записи, у змісті яких прослідковується 

вчасна реакція на запити учасників освітнього 

процесу. Усі звернення розглянуті директором 

школи, прийняті рішення щодо порушених питань. 

Заклад освіти забезпечує вчасне оновлення 

інформації про свою діяльність через інформаційні 

стенди, шкільний вебсайт, Viber-спільноти, 

сторінку школи в соціальних мережах, YouTube-

канал «Промінь», шкільне радіо. Усі учасники 

освітнього процесу під час анкетування зазначили, 

що легко можуть отримати інформацію про роботу 

школи. 

Активну участь у формуванні прозорості, 

відносин довіри в закладі освіти приймає учнівське 

самоврядування, яке активно висвітлює інформацію 

про події, що відбуваються в школі, через шкільне 
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радіо, Telegram-канал, сторінки в мережах 

Instagram, Facebook, спілкування в Viber-групах. 

На момент проведення інституційного аудиту в 

закладі освіти всі педагогiчні працiвники працюють 

за фахом, не було вакансiй. Директор школи вживає 

заходи щодо формування якісного складу 

педагогічного колективу: сприяє черговій та 

позачерговій атестації, застосовує моральне 

заохочення.  У закладі освіти створено, затверджено 

та оприлюднено План підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. У Плані  серед суб’єктів 

надання послуг з підвищення кваліфікації зазначені 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти та Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Конотопської міської 

ради. В особових справах вчителів наявні 

сертифікати про підвищення кваліфікації, проте 

визнання їх педагогічною радою не проводилося 

через відсутність заяв педагогічних працівників. 

Педагогічною радою закладу освіти схвалений, а 

наказом директора школи затверджений та 

введений у дію Порядок визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

школи.  

Педагогічні працівники не брали участі в 

сертифікації та експертній діяльності. Учителі 

вважають, що керiвництво закладу освіти сприяє 

їхньому професiйному розвитку та створює для 

цього належні умови. За результатами анкетування,  

83% вчителів зазначили, що немає жодних 

перешкод для їхнього професійного розвитку, інші 

вчителі вважають, що недостатнє матеріально-

технічне забезпечення заважає їхньому 

професійному розвитку. 

У закладі освіти створюються умови для 

реалізації прав i обов'язкiв учасникiв освiтнього 

процесу. За результатами анкетування, 61% учнів, 

89% батьків та 83% вчителів вважають, що їхні 

права в закладі освіти не порушуються. Однак 

окремі учні під час анкетування зазначили, що їхні 

права порушуються в частині дотримання 

вчителями режиму роботи закладу, зокрема 

використання частини перерви для закінчення 

уроку. Під час анкетування виявлено, щоб 39% 

батьків та 84% учнів вважають, що їхні пропозицiї 

враховуються пiд час прийняття управлiнських 

рiшень, найчастiше – при оформленні та дизайні 

навчальних кабінетів, інших приміщень (60% 

учнів), при організації дозвілля (29%), визначенні 

курсів за вибором і факультативів (14%) та 

визначенні профілю навчання (19%). Однак 16% 

учнів зазначили, що їхня думка не враховується або 

враховується дуже рідко.  
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У закладі освіти діє учнівське самоврядування 

«Сузір’я лідерів шкільного об’єднання Галактика» 

на чолі з президентом До складу учнівського 

самоврядування входять начальники центрів з 

окремих питань організації діяльності школи. За 

результатами інтерв’ю, учнівське самоврядування 

залучалося до культурно-масових, спортивних 

заходів, покращення умов матеріально-технічної 

бази школи, прийняття загальних правил закладу 

освіти, діяльності шкільного радіо, пропаганди 

принципів академічної доброчесності, надавало 

пропозиції до розкладу занять тощо.   

Керівництво закладу освіти підтримує 

громадські ініціативи учнів, педагогічних 

працівників. За рахунок участі в проєкті «Посилка 

успіху» за підтримки UEFA Foundation та 

благодійного фонду Klitschko Foundation школа 

отримала набір спортивного обладнання. Заклад 

освіти отримав грант Class Pack 2020, розроблений 

спеціально для залучення дітей до програми-

конкурсу FIRST LEGO League та отримала STEM- 

обладнання на основі конструкторів LEGO для 

вивчення робототехніки учнями початкової та 

базової школи. За результатами анкетування учнів, 

серед громадських ініціатив перевага щодо участі 

надається заходам, організованим у класі на 

постійній основі (36%); на рівні школи – іноді 

(48%); на рівні громади – 49% учнів вказали, що 

ніколи не долучалися до таких заходів. Найчастіше 

учні беруть участь у заходах за власної ініціативи 

(68%). Найбільш поширені серед позаурочних 

заходів, відповідно до анкетування учнів, це – 

екскурсії (90%), пікніки на природі (66%), 

спортивні свята (66%), відвідування кінотеатрів, 

театрів, музеїв, виставок  (56%).  

Режим роботи закладу освіти затверджений 

наказом директора, схвалений на засіданні 

педагогічної ради. Він враховує потреби учасників 

освiтнього процесу, особливостi діяльності закладу. 

За результатами анкетування, 47% учнiв повністю 

задоволенi органiзацiєю освiтнього процесу, 47% – 

переважно задоволені. Розклад навчальних занять 

ураховує специфіку закладу освiти, сформований 

вiдповiдно до освітньої  програми та переважно 

задовольняє учасників освiтнього процесу (на що 

вказали 47% опитаних учнiв). Проте через 

перевищення кількості учнів відповідно до 

проєктної потужності, дотримання 

протиепідемічних заходів освітній процес для учнів 

3-7 класів організовано в другу зміну. 

У закладі освіти забезпечено формування та 

реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій, 

зокрема для дітей з особливими освітніми 
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потребами, при організації індивідуальної форми 

здобуття освіти (педагогічний патронаж, екстернат) 

та для дітей з підвищеною мотивацією до вивчення 

окремих предметів за ініціативою педагогічних 

працівників. 

Керiвництво закладу освiти забезпечує 

реалiзацiю заходiв щодо формування академiчної 

доброчесностi. За участі педагогічного колективу 

розроблене Положення про академічну 

доброчесність учасників освітнього процесу, 

затверджене рішенням педагогічної ради, 

оприлюднене на вебсайті закладу освіти. 

Положення визначає заходи для попередження, 

виявлення та встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності, відповідальність за 

порушення академічної доброчесності. Питання 

дотримання академічної доброчесності при 

виконанні письмових робіт розглядалося на 

засіданні педагогічної ради. Звернень щодо 

порушення академічної доброчесності не 

зафіксовано. Адміністрацією школи, педагогічними 

працівниками, представниками учнівського 

самоврядування проводиться інформаційно-

просвітницька робота з учасниками освітнього 

процесу. На вебсайті школи розміщений відеоролик 

про дотримання академічної доброчесності, 

створений представниками учнівського 

самоврядування. Інформаційні матеріали з питань 

дотримання академічної доброчесності розміщені 

також у навчальних кабінетах. За результатами 

анкетування, 92% здобувачiв освiти поiнформованi 

про необхiднiсть дотримання академiчої 

доброчесностi.  

Варто зазначити, що 39% учнів, за 

результатами анкетування, вказали, що педагогічні 

працівники інформують їх про негативне ставлення 

до корупції під час уроків, 54% – під час бесід, 24% 

– під час позаурочних заходів, 21% – через 

електронні ресурси. Водночас 27% здобувачів 

освіти у своїх анкетах вказали, що їх практично не 

інформують про негативне ставлення до корупції. 

При цьому 90% учителів повідомили, що заходи з 

протидії корупції проводяться з усіма учасниками 

освітнього процесу.  

 

Piвні оцiнювання за вимогами: 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи 

планування дiяльностi закладу, монiторинг 

виконання поставлених цілей i завдань – достатній; 

4.2. Формування вiдносин довіри, прозорості, 

дотримання етичних норм – достатній; 
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4.3. Ефективність кадрової політики та 

забезпечення можливостей для професійного 

розвитку педагогічних працiвникiв – достатній; 

4.4.  Органiзацiя освітнього процесу на засадах 

людиноцентризму, прийняття управлінських 

рiшень на ocнові конструктивної спiвпрацi 

учасникiв освітнього процесу, взаємодії закладу 

освiти з мiсцевою громадою – високий; 

4.5. Формування та забезпечення реалізації 

політики академічної доброчесності – високий. 

  
Оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості: 

У закладі освіти розроблено Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти (далі – Положення), яке схвалено на засіданні 

педагогічної ради (протокол №1 від 31.08.2020) та затверджено наказом 

директора. Зазначені в Положенні процедури й інструменти базуються на 

інструментарії інституційного аудиту. Учасники освітнього процесу 

ознайомлені з документом. 

У 2020/2021 навчальному році керівництво закладу освіти почало 

проводити комплексне самооцінювання освітньої та управлінської діяльності 

закладу освіти за напрямами «Освітнє середовище» та «Система оцінювання 

здобувачів освіти».  

Проте, під час самооцінювання заклад освіти використовує лише один 

метод збору інформації – опитування (анкетування) учасників освітнього 

процесу (здобувачів освіти, батьків та педагогів) з питань булінгу, критеріїв 

оцінювання результатів навчання учнів, безпеки та комфорту освітнього 

середовища, дотримання академічної доброчесності. 

При аналізі педагогічної діяльності використана форма спостереження за 

навчальним заняттям, запропонована в «Абетці для директора». 
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