
 

 

Самоаналіз 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості освіти СНВК «ПРОЛІСОК» 

за 2019-2020 н.р. 

Напрям 

оцінювання 

Рівні 

Опис результатів оцінювання якості освітньої діяльності 
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1. Освітнє 

середовище 

закладу освіти 

 +   Досягнення закладу освіти.  

СНВК «Пролісок» розміщений у двоповерховому приміщенні, що знаходиться за адресою: 

88000, м. Ужгород, пр.Свободи, 41, 

тел. (03122) 2-6691, e-mail: prolisok.school@gmail.com, prolisok.net 

Заклад введено в експлуатацію в 1965 р. Загальна площа будівлі 2 112.4 кв. метрів.  

Кількість здобувачів освіти не перевищує проектну потужність закладу та ліцензований обсяг.         

Технічний та санітарно–гігієнічний стан будівлі і приміщень закладу відповідає державним санітарним 

правилам та нормам (акт готовності закладу до експлуатації на 2019-2020 н.р.) 

Всі рекреаційні зони і коридори озеленені. Вони мають інформаційну навантаженість, обновлюються стенди, 

виставки. 

Теплопостачання в закладі автономне. Тепловий режим школи відповідає нормі.  Освітлення природне та 

штучне. Світловий режим приміщень школи відповідає нормі.  Система водопостачання – центральний 

водопровід. Система очищення – каналізаційного типу. 

Контроль за станом приміщень із боку керівництва СНВК здійснюється постійно. Санітарний стан приміщень, 

коридорів, рекреацій та шкільної їдальні хороший.  

Основне приміщення навчально-виховного комплексу розміщене на озелененій території, яка по периметру 



 

 

обнесена металевою огорожею.  

На території закладу облаштовано доріжки, які викладені тротуарною плиткою. В наявності спортивний 

майданчик, з міні футбольним полем. Облаштовано другий спортивний майданчик з ямою для стрибків та 

волейбольним майданчиком. Облаштовано 5 ігрових майданчиків для учнів 1-х класів та дошкільних груп. В 

приміщенні закладу розміщена державна символіка. Навколо приміщення у навчальних кабінетах, коридорах, 

рекреаціях багато різних квітів, які за безпечують достатню чистоту повітря. 

У закладі кожна класна кімната облаштована гардеробом і наявне місце для відпочинку здобувачів освіти. 

У закладі  забезпечено   архітектурну   доступність до будівлі для дітей з інклюзивною формою навчання. 

У приміщені їдальні столи, стільці, місця для видачі готових страв чисті та регулярно підлягають санітарній 

обробці. Організація харчування в закладі сприяє культурі здорового харчування у здобувачів освіти. 

Харчування здійснюється без залучення приватних підприємців на базі харчоблоку, який знаходиться на 

балансі закладу. У наявності буфетна продукція. 

Чистота, затишок, хороше освітлення в усіх приміщеннях та достатній температурний режим сприяють 

підвищенню працездатності учнів та дітей дошкільного відділення закладу. Педагогічний колектив та 

обслуговуючий персонал закладу постійно працюють над створенням відповідних умов. 

Всі приміщення відповідають санітарним вимогам. Для дошкільнят та учнів облаштовано зони навчання та 

відпочинку. В наявності є вбиральні, у яких витримано всі санітарні умови. Меблі та необхідне обладнання 

підібрано відповідно до призначення приміщень. Загальні коридори, туалетні кімнати  вкриті керамічною 

плиткою. Оздоблення приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Велика увага приділяється 

озелененню приміщень. 

Будівля школи обладнана приладами обліку споживання електроенергії, теплоенергії та холодної води. 

Система електробезпеки – типу заземлення. Складено і затверджено   план евакуації на випадок пожежі.  

Для поповнення матеріально-технічної бази керівництво школи залучає спеціальні та додаткові  спонсорські 

кошти. 

Площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять ( крім фізкультури та трудового навчання) 

становить 705.9 квадратних метра. 

Згідно вимог  оформлено 21 навчальне приміщення: 

• 8 для класів; 

• 4 дошкільні групи; 

• 5 англійських кабінетів; 



 

 

• кабінет інформатики; 

• кабінет естетичного циклу (музика і малювання); 

• кабінет для групових занять психолога; 

• кабінет для гурткової діяльності; 

✓ 7 допоміжних приміщень: 

• бібліотека; 

• актова зала; 

• 4 спальні дошкільних груп; 

• їдальня; 

• ресурсна кімната. 

Навчальні класи та кабінети закладу забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість 

проводити навчально-виховний процес на належному рівні. Вони мають необхідне обладнання, сучасні 

технічні засоби, таблиці, дидактичний матеріал, методичну й довідкову літературу. 

У СНВК «Пролісок» функціонує два комп’ютерних класи загальною кількістю 24 комп’ютери. 

Один комп’ютерний клас конфігурації 11+1 (11 комп’ютерів для учнів та один для вчителя), а інший (12 

нетбуків). Його активно використовують вчителі англійської мови, так як він легко переноситься із кабінету в 

кабінет. Кабінет інформатики відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. У кабінеті інформатики встановлена 

сучасна оргтехніка: 

✓ Багатофункціональний  кольоровий пристрій: 

• принтер, 

• сканер, 

• ксерокс. 

• сканер; 

• активатор інтерактивної поверхні; 

• мультимедійний проектор. 

Використання у навчально-виховному процесі ІКТ сприяє гармонійному формуванню творчої особистості 

учня та вихованця дошкільної установи. 

У закладі всі навчальні приміщення на 100% забезпечені інтерактивними поверхнями. 

Всі класи, які працюють за програмою «Інтелект України» забезпечені широкоекранними (діагоналлю 



 

 

55 дюймів) телевізорами. 

     Забезпеченість технічними засобами навчання всіх навчальних приміщень закладу 
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1. Молодша дошкільна група № 1 + + + + + +   + 

2. Молодша дошкільна група № 2 + + + + + +   + 

3. Середня дошкільна група + + + + + +   + 

4. Старша дошкільна група + + + + + +   + 

5. 1-А + + +   +    

6. 1-Б + + + 
 

 +    

7. 2-А + + + 
 

 +    

8. 2-Б + + +   +    

9. 3-А + + +   +    

10. 3-Б + + +   +    

11. 4-А + + +   +    

12. 4-Б + + +   +    

13. Кабінет інформатики  

(стаціонарний) 

+ + 12  
 

12 1 1  

14. Кабінет інформатики  

(мобільний) 

  12  
    

 

15. Кабінет англійської мови  

(Молнар Н.В.) 

+ + + + 
 

+ 
  

 

16. Кабінет англійської мови  

(Самойлюк-Рейпаші М.П.) 

+ + + + 
 

+ 
  

 

17. Кабінет англійської мови  + + + + 
 

+ 
  

 



 

 

(Куртанич К.Р.) 

18. Кабінет англійської мови  

(Ерделі А.А.) 

+ + + + 
 

+ 
  

 

19. Кабінет англійської мови  

(Мартон К.А.) 

+ + + + 
 

+ 
  

 

20. Кабінет музики і малювання + + +  
 

+ 
  

 

21. Актовий зал + + + +  +    

22. Спортивний зал    +      

23. Кабінет для гурткової роботи   + +  +    

24. Кабінет для занять психолога + + + +      
 

     Налагоджена система роботи з адаптації та інтеграції учнів, які зараховані до 1-х класів. 

У закладі регулярно проводяться заходи із запобігання і протидії булінгу (цькуванню), а саме: розроблено та 

опубліковано на офіційному сайті СНВК «Пролісок» план заходів, що  спрямовані на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню), алгоритм дій педагогічних працівників, дітей та батьків  у разі виявлення випадків 

боулінгу (форма заяви на випадки булінгу, процедура подання учасниками освітнього процесу заяв або 

повідомлень про випадки булінгу та порядок реагування на них, порядок реагування на доведені випадки 

булінгу). Також на сайті розміщені корисні посилання для батьків, які допоможуть орієнтуватися у питаннях 

виявлення, запобігання та протидії булінгу (цькуванню). Питання булінгу розглядається на засіданнях 

педагогічної ради. 

У закладі встановлено шість камер відеоспостереження (за рахунок коштів спеціального фонду – благодійні 

внески).  

Практичний психолог СНВК «Пролісок здійснює роботу щодо виявлення,  реагування, запобігання булінгу та 

іншому насильству. Проводить тематичні заняття з учнями закладу, спеціальні бесіди та тренінги з 

педагогами.  

З учнями та працівниками проводяться інструктажі щодо алгоритму дій у разі виникнення надзвичайної 

ситуації.  Учні поінформовані щодо правил охорони праці, техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, 

правил поведінки під час НС. 

За результатами опитування: 

• переважна більшість здобувачів освіти поінформовані щодо безпечного використання мережі Інтернет. 



 

 

• переважна більшість  учасників  освітнього  процесу задоволені умовами харчування;     

• переважна більшість опитаних учасників освітнього процесу вважають освітнє середовище закладу 

безпечним  та психологічно комфортним . 

Водночас   потребою   для   вдосконалення освітнього середовища  закладу є:  

• Забезпечення тренажерами спортивної зали; 

• Облаштування сучасного спортивного майданчика 

• Поповнення оснащення ресурсної кімнати 

• Проведення гарячої води у вбиральні закладу 

Досягнення закладу освіти.  

У класних приміщеннях оприлюднені та у вільному доступі для здобувачів освіти наявні критерії  оцінювання 

навчальних досягнень учнів,  затверджені МОН. 

Більшість   здобувачів   освіти   отримують інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання їхніх 

навчальних  досягнень  від   педагогічних працівників. 

3 інформацією про критерії оцінювання учні ознайомлюються, як правило, на початку навчального року, 

семестру. 

Результати опитування батьків показали, що переважна їх більшість також володіє інформацію про критерії, 

правила та процедури оцінювання навчальних досягнень їхніх дітей. 

Результати спостереження за проведенням навчальних занять свідчать, що учителі акцентують увагу на 

позитивній динаміці досягнень учнів. Переважна більшість учителів адаптують систему оцінювання 

навчальних досягнень учнів відповідно до компетентнісного підходу. 

Більше половини опитаних здобувачів освіти 3-4 класів вказали, що у більшості випадків вчителі справедливо 

оцінюють їхні навчальні досягнення. Так само відповіли і їхні батьки. Важливо, що ніхто з  батьків  не  

поскаржився на несправедливе  оцінювання. 

У закладі проводиться аналіз тенденцій щодо динаміки навчальних досягнень учнів на основі проведення 

моніторингів їхніх навчальних досягнень ( зрізові контрольні та діагностичні роботи). Такий моніторинг 

проводиться двічі на рік.  Результати моніторингу розглядаються на  засіданнях педагогічної ради. Вони є 

основою   для   прийняття  управлінських рішень щодо подолання проблем і негативних тенденцій.   

Учителі використовують елементи формувального оцінювання під час проведення навчальних занять.Вони 

акцентують увагу на досягненнях учнів,  підтримують бажання  вчитися.  У переважній більшості  педагоги  



 

 

добирають завдання творчого характеру, спрямовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями. 

Учителі забезпечують зворотний   зв'язок   під   час   виконання   учнями  завдань, спрямовують оцінювання 

навчальних досягнень на індивідуальний поступ учня. 

Учні 3-4 класів   під   час   анкетування   відповіли,  що   вони відповідально ставляться до навчання, 

усвідомлюють його важливість для подальшого життя.  Заклад цю відповідальність    розвиває. 

Крім того, вчителі закладу надають необхідну допомогу в навчальній діяльності учнів у різних формах   

(консультації,    індивідуальні  завдання, допомога в підготовці до участі вучнівських олімпіадах). 

Недоліки та потреба для вдосконалення в системі оцінювання:  

Окремі вчителі не витримують розпорядження про не озвучення оцінки учнів на загал класу. 

Недостатньо використовується аспект формувального     оцінювання. 

Педагогічна 

діяльність 

працівників 

закладу освіти 

 +   Досягнення закладу освіти.  

Спостереження   за   проведенням   навчальних  занять, бесіди  з  учителями, свідчать,  що  вчителі закладу 

приділяють  значну увагу плануванню та прогнозуванню власної викладацької діяльності. Усі вчителі мають 

розроблені ними календарно-тематичні плани, що відповідають освітній програмі закладу та навчальним 

програмам МОН України. Педагоги самостійно визначають кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми (у 

межах програми), змінюють порядок їх вивчення відповідно до освітніх потреб учнів. Теми освітніх занять 

відповідають календарнотематичному плануванню. Аналіз результативності планування роботи вчителя 

здійснюється після закінчення першого семестру та    навчального   року  на   засіданні педагогічної ради 

закладу.  

У ході відвідування навчальних занять спостерігалось формування педагогами в учнів таких ключових 

компетентностей, як спілкування державною мовою, навчання впродовж життя, математична грамотність, 

компетентності у   галузях природничих наук, культурна компетентність та інші.         Спостереження за 

навчальними заняттями показало, що вчителі    розвивають    наскрізні  уміння    учнів,    сприяють 

формуванню суспільних цінностей. Зміст навчальних занять спрямований на  формування  загальнолюдських  

цінностей. У першу чергу це стосується розвитку навичок співпраці та культури командної роботи. Частина 

учителів досить успішно розвивають  в  учнів   соціальну  емпатію  та  толерантність. Серед   наскрізних   

умінь    найбільша  увага   приділяється екологічній безпеці. Є педагоги, які мають публікації у фахових 

виданнях. 

Інформаційно-комунікаційні технології, наявні в закладу, використовуються вчителями  на різних  етапах  

педагогічної діяльності: при підготовці та проведенні навчальних та позакласних занять, для зворотного 



 

 

зв'язку,  інформування здобувачів освіти та їх батьків (вебсайт закладу).  В  основному педагоги застосовують 

у своїй роботі комп'ютерні презентації,    ілюстрації, фото та відео матеріали для демонстрації й розуміння 

навчального матеріалу.           Під час дистанційного навчання, для   виконання  учнями   завдань, педагоги 

використовували вебсайт закладу, різні інтерактивні   платформи.  

Учителі закладу постійно підвищують свою професійну майстерність, кваліфікацію. Станом на 30 червня 

2020 року 73% педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації на базі Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, що на 100 % відповідає графіку проходження курсів 

підвищення кваліфікації, затвердженому рішенням педради. У зв`язку  з карантинними заходами 47% 

педагогів пройшли курсову перепідготовку дистанційно. Окрім навчання на базі ЗІППО (із цим закладом 

підписано угоду на 2020 рік про надання освітніх послуг), учителі підвищували кваліфікацію шляхом участі в 

семінарах та конференціях (на базі Центру прогресивної освіти «Генезум», дистанційно; Інституту проблем 

виховання НАПН України, Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (Київ), особиста 

участь),  в  інтерактивному проекті «На урок» тощо.  

У переважній більшості вчителі працюють на засадах педагогіки партнерства. Значна частина педагогів 

вислуховує та сприймає думки учнів. Викладання здійснюється у відповідності до їхніх вікових та 

інтелектуальних можливостей.  25%  опитаних  учнів вважають, що їхня думка враховується під час 

навчальної діяльності,   59,7 % здобувачів освіти також вважають, що враховується, але не з усіх   предметів. 

Також переважна більшість опитаних батьків (61,9%) вважає, що вчителі створюють умови для зворотного 

зв'язку з учнями, 23,8% батьків під час опитування (анонімні анкети) дали відповідь на це питання – 

«переважно так»,  таким чином загальний відсоток батьків, які вважають, що в закладу налагоджено зворотній 

зв`язок «педагог – учень», досить високий: 85,7%.    

Комунікація в закладу здійснюється через індивідуальну роботу, консультування, спілкування в соцмережах. 

Анкетування батьків засвідчило, що більшість (61,8%) задоволена або переважно задоволена  (35,6%)  

організацією освітнього процесу.     Спостереження за проведенням навчальних занять дають підстави 

вважати, що вчителі діють на засадах академічної доброчесності, запобігають списуванню. Для цього 

педагоги готують завдання, які запобігають списуванню, використовують групові форми роботи. Опитування 

(анкетування) учнів засвідчило, що вчителі інформують   їх   про   необхідність  дотримання   академічної 

доброчесності: 35,4 % опитаних засвідчили, що педагоги регулярно ведуть роз`яснювальну роботу щодо 

важливості дотримання академічної доброчесності, 44,3% учнів вказали, що педагогічні працівники 

інформують їх про дотримання принципів академічної доброчесності, але така роз`яснювальна робота 



 

 

ведеться нерегулярно.  

Потребою у вдосконаленні педагогічної діяльності є: 

• раціональне використання часу під час проведення навчального заняття окремими вчителями; 

• використання різнорівневих завдань та надання учням можливості самостійно обирати рівень 

контрольних і домашніх завдань;  

• більше уваги потребує робота педагогів у напрямку роз`яснення норм академічної доброчесності, 

зокрема й законодавчої бази цього питання. 

Управлінські 

процеси закладу 

освіти 

 +   Досягнення закладу освіти.  

Річний  план роботи враховує стратегію розвитку, освітню программу, аналіз виконання плану роботи за 

попередній навчальний рік.  

Діяльність педагогічної ради спрямована на реалізацію річного плану та стратегії розвитку закладу.  

Відповідно до вимог нормативно-правових актів:   

• оформлено документацію з охорони праці;  

• відповідно до вимог Інструкції з діловодства, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України 25.06.2018 року № 676 здійснюється внутрішній документообіг; 

• здійснюється атестація педагогічних працівників.         

У закладі освіти  розроблено, схвалено рішенням педради та оприлюднено на вебсайті Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості освіти.        Керівництво закладу організовує  та сприяє участі   

педагогічного та учнівського колективів у різноманітних проектах, програмах, що дають можливість 

покращити матеріально-технічну базу та сприяють самовдосконаленю педагогів та здобувачів освіти закладу.  

За результатами опитування, у переважній більшості учасники освітнього процесу  задоволені загальним 

психологічним   кліматом  закладу  освіти  (79 %  учнів  та 97 % педагогів).  

88 % опитаних ознайомлені з правилами поведінки та дотримуються їх.  

Керівництво    закладу    вчасно    розглядає  звернення учасників   освітнього   процесу,   вживає  відповідні   

заходи реагування. 

69,4% учнів, опитаних шляхом анкетування, вважають, що керівництво закладу приймає та розглядає 

звернення учасників освітнього процесу, відповідно реагує на них. 53,1% здобувачів освіти вважають, що 

керівництво закладу є доступним та відкритим до спілкування, 44,3% опитаних учнів вважають керівництво 

закладу переважно  доступним та відкритим до спілкування. 



 

 

Інформація про освітню діяльність розміщена на сайті та у приміщенні закладу і систематично оновлюється. 

Усі педагогічні працівники працюють за фахом. 

Наразі  в СНВК «Пролісок» вакантними є лише  0,5 ст. вихователя, що супроводжує учнів під час перевезення 

шкільним автобусом. 

Директор закладу застосовує заходи  матеріального та морального заохочення до педагогів. Створено умови 

для професійного розвитку вчителів. Зазначені питання розглядаються на засіданнях педагогічної ради. 

Керівництво закладу сприяє участі батьківської громадськості у вирішенні питань щодо діяльності закладу, 

підтримує освітні ініціативи учасників освітнього процесу.  

За результатами опитування, переважна більшість учасників освітнього процесу (59,4% учнів, 93,2 %  батьків, 

100 %  педагогів) вважають, що їхні   права  у   закладі   не порушуються,    їхні    пропозиції  враховуються    

під    час прийняття управлінських рішень. 

Режим   роботи   закладу   враховує   потреби  учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу. 

Розклад навчальних   занять   сформований  відповідно   до   освітньої програми. 

Керівництво    закладу   забезпечує    реалізацію  заходів з  формування  академічної доброчесності.  За 

результатами опитування,  більшість   учасників освітнього процесу (79,7 %)   здобувачів   освіти   та  100 % 

педагогічних  працівників  поінформовані  про  необхідність дотримання академічної доброчесності. 

Потреба    в    удосконаленні     окремих управлінських процесів закладу освіти:  

• прийняття управлінських рішень, які стосуються усіх учасників освітнього процесу,  з урахуванням    

їхніх пропозицій; 

• залучення представників учнівського самоврядування до розробки (за потреби внесення змін)  до 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;  

• перегляд стратегії розвитку закладу на 2020 – 2024 рр. 

 


