
 ВИСНОВКИ 

 У гімназії розроблено систему освіти, що включає принципи, форми, методи, 

критерії, процедури та правіла оцінювання в Положенні про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти в гімназії (схвалено педагогічною радою від 28.05.2021 № 

12/29, затверджено наказом від 10.06.№48)  та Освітньої програмі (схвалено педагогічною 

радою від 30.08.2021 №2, затверджено наказом від 31.08.20-21 №71). 

 Розроблена система ґрунтується на національних критеріях та вимогах оцінювання, 

враховує національну шкалу оцінювання та відображає культуру оцінювання закладу 

освіти. 

 За результатами самоаналізу роботи педагогічного колективу гімназії за 2020/2021 

н.р., Положення про внутрішню систему забезпечення  якості освіти можемо оцінити 

рівень якості освітньої діяльності в гімназії  за допомогою комбінованого підходу, який 

включає в себе описовий та кількісний підходи на достатньому рівні.  

Самоаналіз засвідчив, що більшість педагогічних працівників організовують свою роботу 

на засадах академічної доброчесності (87%), спонукають учнів до самостійної роботи, 

проектної діяльності, в своїй роботі використовують інноваційні, інформаційно-

комунікативні технології, різноманітні форми та методи навчання.  

 Педагогічні працівники постійно підвищують свою кваліфікацію та професійну 

компетентність на різноманітних курсах, беруть участь у міжнародних, міських, районних 

семінарах, конференціях, круглих столах, розповсюджують свій досвід роботи в фахових 

виданнях, за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Річної план 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік затверджено на 

педагогічної раді 15.12.2020 № 4/21. Розроблено Порядок підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників гімназії. 

 Детально проаналізовано та вимірено систему оцінювання здобувачів освіти 

(педагогічні ради від 14.06.2021 № 15/32, від 30.08.2021 №2). Встановлено, що вчителі 

адаптують критерії оцінювання для учнів, користуються рекомендаціями МОН України, 

роз» ясніють, щоб зробити їх доступними та зрозумілими. Критерії оприлюднені в різних 

формах: усній, на сайті гімназії (в Освітньої програмі), на інформаційних стендах у 

навчальних кабінетах. 

 Система оцінювання ґрунтується на компетентнісному підході. Учителі 

використовують та розробляють проблемно-пошукові, компетентнісні завдання для 

проведення оцінювання. У початковій школі застосовують формувальне оцінювання, яке 

відображає розвиток, процеси навчання і результати навчання кожного учні.  

 Суб’єкт-суб’єктна взаємодія ґрунтується на засадах партнерства, особистістно  

орієнтованого підходу. Вчителі намагаються не ставити учнів у визначені ними рамки, 

заохочують їхні думки, допомагають більш точної їх сформулювати, сприймають їх 

відповіді. Завдання, які пропонуються для виконання учням спрямована на розвиток 

критичного мислення, уміння шукати і використовувати різні джерела інформації. 

 У більшій кількості вчителів (90%) домашні завдання відповідають віковим 

можливостям учнів, спрямовані на розвиток ключових компетентностей. 

 Під час проведення уроків спрямовують навчальний матеріал на формування 

суспільних цінностей, таких як повага, гідність, прав і свободи людини, розвиток 

критичного мислення, тощо. Спостереження за проведенням навчальних занять свідчить, 

що більша кількість вчителів розвивають і формують в учнях ключові компетентності, 

використовують наскрізні змістові лінії, міжпредметні зв’язки, які допомагають 

формуванню у  здобувачів освіти уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність 

застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

  Розроблено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в 

гімназії. Застосовується внутрішній моніторинг, що передбачає систематичне відстеження 



та коригування результатів навчання здобувачів освіти, професійної компетентності 

педагогічних працівників, розвиток освітнього середовища.  Педагогічні працівники 

надають здобувачам освіти необхідну допомогу в навчальній діяльності (консультації, 

індивідуальні завдання, допомога у підготовці до участі в олімпіадах, науково-

дослідницькій діяльності, роботі над проектами). 

 Систематично проводяться моніторинги результатів навчання здобувачів освіти з 

усіх навчальних предметів, які заслуховуються на педагогічній раді. Результати ЗНО, 

внутрішніх моніторингів корелюють із результатами семестрового та річного оцінювання. 

За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, 

визначаються чинники впливу на отриманий результат, приймаються рішення щодо їх 

коригування, розробляються рекомендації. Ефективність застосованих заходів регулярно 

оцінюється на всіх рівнях управління. 

 Гімназія створює сприятливі умови для поглибленого вивчення англійської мови та 

двох-трьох романо-германських іноземних мов, що особливо актуально в умовах 

інтеграції нашої держави до європейського освітнього простору. Зміни характеру 

міжнародних зв’язків нашої держави, інтернаціоналізація усіх аспектів суспільного життя 

роблять іноземну мову реально необхідною в різних сферах діяльності людини. Вона стає 

дієвим фактором соціально-економічного, науково-технічного і загальнокультурного 

прогресу суспільства. 

 Гімназія сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до 

навчання. Діє учнівське самоврядування, здійснюється профорієнтаційна робота. Серед 

учнів 7-х класів було проведено анкетування – «Відповідальність за результати навчання». 

Результати анкетування засвідчили, що учні свідомо відносяться до результатів навчання 

та розуміють, що більшість залежить від них. 

 Детально проаналізовано «Систему оцінювання здобувачів освіти та їх освітню 

діяльність», розглянуто на засіданні педагогічної ради від 14.06.2021. 

 Освітня програма, навчальні плани з усіх предметів виконані. Більшість учнів 

мають достатній та високий рівень навчальних досягнень з предметів відповідно до 

Державного стандарту та критеріям освітньої програми, володіють ключовими 

компетентностями, у них сформовані наскрізні вміння на всіх інтегрованих напрямах. Такі 

показники свідчать про послідовну, цілеспрямовану роботу педагогічного колективу, 

створення сприятливих умов для розвитку пізнавальних процесів, інтелекту, ключових 

компетентностей та підвищенню мотивації до навчальної діяльності. 

 Діяльність гімназії будується на принципах доступності, академічної 

доброчесності, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних 

об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, 

рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного 

розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, 

диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання, 

гнучкості і прогностичності, єдності і наступності, безперервності і різноманітності, 

свободи і відповідальності, неприбутковості, поєднання державного управління і 

громадського самоврядування. 

 Освітнє середовище відповідає сучасним вимогам, санітарно-гігієнічним нормами. 

Дизайн шкільних приміщень є достатньо функціональним. Спецкабінети інформатики, 

біології, фізики поповнити наочністю та технічними засобами навчання. Переобладнанні 

спортивні зали, стадіон, ігровий майданчик, проведено різноманітні  ремонтні роботи. 

 Навчальні кабінети початкової школи повністю оснащені наочністю, технічними 

засобами навчання та меблями відповідно до вимог проекту НУШ. Відремонтовано 

стадіон гімназії, душеві у басейні, встановлено дитячий майданчик для відпочинку ГПД. 

Забезпечено раціональне використання приміщень і укомплектування мережі класів. В 

кожному класі є робочі персональні місця для педагогічних працівників.  



 Проводяться інструктажі та навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правил поведінки, з питань надання домедичної допомоги. 

 Створюються умови для харчування та медичного патронажу здобувачів освіти і 

працівників.  Налагоджена система роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти. 

Постійно здійснюється контроль за цим процесом, проводяться педагогічні ради, 

психолого-педагогічні консиліуми. 

 Розроблено план заходів із запобігання та протидії боулінгу. Співпрацюємо з  

представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями з питань запобігання та 

протидії боулінгу.  Розроблена та оприлюднена на інформаційному стенді та на сторінці 

в Інтернеті правила поведінки, Інструкція пропускного режиму в гімназію для учасників 

освітнього процесу. 

Розроблена стратегія розвитку та система планування діяльності гімназії. 

(Стратегічна програма  та робочий план, освітня програма), які спрямовані на підвищення 

якості освітньої діяльності. Діяльність педагогічної ради спрямовувалась на реалізацію 

річного плану і стратегії розвитку гімназії. Адміністрація гімназії вживає заходи для 

створення належних умов розвитку освітнього середовища (вивчає та поповнює стан 

матеріально-технічної бази, звертається з відповідними клопотаннями до засновника, 

здійснює проектну та експериментальну діяльність, вчасно розглядає звернення громадян, 

учасників освітнього процесу). 

 Адміністрація гімназії намагається забезпечувати реалізацію заходів щодо 

формування академічної доброчесності та протидіє факторам її порушення. 

Але поруч з цим є питання, які потребують вдосконалення. Зустрічаються випадки 

завищення або заниження навчальних досягнень (10%), несвоєчасно інформування 

здобувачів освіти про дотримання академічної доброчесності. Не всі педагогічні 

працівники використовують методики самооцінювання і взаємооцінювання учнів під час 

проведення навчального заняття (15%). 10% вчителів перевантажують учнів домашнім 

завданням, пропонують його як набір вправ на перевірку знань або читання та 

переказування параграфу підручника. Частка здобувачів освіти ще не дуже відповідально 

ставиться до процесу навчання, оволодіння освітньою програмою. Потребує модернізації 

робота над проектами «Обдарування» та ПАШ ЮНЕСКО. 

 Потребує додаткового облаштування територія гімназії (встановлення паркану, 

капітальний ремонт фасаду придбання та встановлення сенсорної кімнати тощо). 

 Вдосконалення системи харчування яка має сприяти формування культури 

здорового харчування.  Шляхи удосконалення якості освітньої діяльності на 2021/22 н.р. 

наведені у річному плані роботи та звіті директора. 

 Отримані результати вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та роботи педагогічного колективу за 2020/2021 н.р.  розглядалися на засіданні 

педагогічної ради від 30.08.2021 №2. 
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