
Довідка 

за результатами самооцінювання за напрямками внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти школи 

 

На виконання наказу по ліцею № 100 від 01.10.2022 «Про створення 
робочих груп та проведення у ліцеї щорічного самооцінювання якості освіти у 

2022-2023 н.р.» робоча група опрацювала результати анкетування учнів, батьків 

та педагогічних працівників за допомогою Google–форми, заповнили форми 

спостереження за освітнім середовищем, узагальнили критерії оцінювання 
освітніх процесів ліцею, визначили сильні і слабкі  сторони в роботі закладу 

освіти. Під час анкетування було опитано 312 учнів 7-11 класів, 318 

представників батьківської громади 7-11 класів та 59 педагогічних працівників. 
 

Напрям оцінювання 1. Освітнє середовище закладу освіти 

 

1.1. Забезпечення здорових, безпечних і комфортних умов навчання та 

праці. 

1.1.1. Приміщення закладу освіти є безпечними та комфортними для 

навчання та праці, зокрема, забезпечено комфортний повітряно-тепловий 
режим, навчальні приміщення та більшість коридорів ліцею обладнано 

сучасними люмінісцентними лампами. Ретельне прибирання приміщень 

здійснюється технічними працівниками ліцею, у класних кімнатах розміщено 

кулери з питною водою, а у шкільній їдальні є запас кип’яченої води. 
 

Батьки 

 
Учні 

 



Територія та приміщення ліцею чисті та охайні, щоденно здійснюється 
огляд території щодо її безпечності для учасників освітнього процесу. У 

вечірній та нічний час територія закладу освітлюється. Ліцей має чітко 

визначену територію, але вона огороджена частково, через  те, що повз заклад 

проходять пішохідні доріжки, зручні для користування мешканців мікрорайону.  
Зате добре огороджене подвір’я ліцею, що дозволяє випускати учнів на 

перервах на прогулянку, здійснювати навчання в урочний час.  

До ліцею є заїзд для транспорту, який постачає продукти харчування, та 

для працівників закладу. 
Керівництво закладу освіти унеможливлює доступ сторонніх осіб до 

будівлі та приміщень. На вході до ліцею є відповідальна особа - черговий, який 

контролює центральний вхід до закладу. 
На території ліцею є спортивний майданчик зі штучним покриттям для 

гри в футбол, який використовується на уроках фізичної культури. Є велике 

футбольне поле з трав’яним покриттям. Є спортивний майданчик із 

спортивними знаряддями, що використовуються на уроках Захисту України. 
Стаціонарне фізкультурно-спортивне обладнання безпечне для здоров’я та 

життя користувачів, а його використання відбувається з дотриманням вимог 

безпеки життєдіяльності. Бігова доріжка на стадіоні має тверде покриття, яке 
потребує ремонту: місцями є тріщини, поверхня не рівна. 

Кількість учнів ліцею не перевищує його проектну потужність, але усі 

приміщення використовуються в освітньому процесі через поділ учнів на 

групи. 
Кожен педагог має своє робоче місце,  місця учителів обладнані 

необхідним приладдям та, в переважній більшості, комп’ютерною технікою. У 

вестибюлі проводиться впорядкування місця для відпочинку учнів та педагогів, 
діти мають можливість грати у настільний теніс в рекреації, вчителі мають зону 

для відпочинку в учительській. 

 

Рекомендації: 

- реконструювати паркан навколо ліцею; 

- відремонтувати бігові доріжки на стадіоні; 

- здійснити реконструкцію стадіону (обладнати поле для футболу); 
 

Середній бал за критерієм 1.1.1 – 3.48 – достатній рівень. 

 

1.1.2. 1.У ліцеї  є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми 
та забезпечення освітнього процесу: 

 обладнано 16 навчальних приміщень для учнів початкових класів згідно з 

вимогами НУШ; 

 у кабінеті хімії є мультиборд, ксерокс, комп’ютер, інтерактивна дошка, 
проектор, планшети для праці у групах під час проведення практичних робіт, 

хімічні реактиви згідно програми;  

 у кабінеті фізики є мультиборд та багато сучасного наочного приладдя для 
проведення практичних і лабораторних робіт; 

 у ліцеї обладнано 2 кабінети інформатики для учнів середніх та старших класів 

та 1 – для учнів початкових класів. у кожному 15+1 робочих місць;  



є лінгафонний кабінет  для вивчення іноземної мови, у якому 10+1 робочих 
місць; 

По 1 мультиборду є у кабінеті історії, математики та початкової школи.  

У кабінеті біології та інформатики є інтерактивні дошки. Практично у кожному 

кабінеті є можливість переглянути навчальні фото чи відеоматеріали.  
Є два спортивних та актовий зал;  

Басейн діючий. 

Навчальні приміщення ліцею забезпечені доступом до мережі Інтернет, однак 

він не забезпечує 100% покриття приміщень, часто відсутній. 
Рекомендації: 

- є потреба у створенні сучасних майстерень для трудового навчання та 

обслуговуючої праці;  
- реконструкції потребують обидва спортивні зали; 

- знайти можливості для покращення мережі Інтернет. 

 

Середній бал за критерієм 1.1.2 – 3.5 – достатній рівень 

 

1.1.3.Інструктажі та навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій з 
працівниками закладу та здобувачами освіти проводиться систематично. До 

проведення інструктажів залучаються працівники Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог 

щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, правил поведінки в умовах 
надзвичайних ситуацій. 
 

Педагоги: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учні: 

 
Рекомендації: 

- частіше залучати працівників Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій до проведення бесід та тренінгів зі здобувачами освіти; 

- посилити контроль за регулярністю проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності для учнів. 

 

Середній бал за критерієм 1.1.3 – 3.53 –  достатній рівень 

 

1.1.4. У закладі проводяться навчання, інструктажі для педагогічних 
працівників з питань надання домедичної  допомоги, реагування на випадки 

травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти  та працівників під 

час освітнього процесу. Усі педагогічні працівники пройшли навчання з 

домедичної допомоги потерпілим та мають сертифікати. Педагогічні 
працівники та адміністрація школи під час нещасного випадку діють у 

встановленому порядку. (Високий рівень) 

Педагоги: 

 
 

Середній бал за критерієм 1.1.4 – 3.9 – високий рівень 

 

 



1.1.5. Організація харчування у закладі освіти сприяє формуванню 
культури здорового харчування: буфетна продукція відповідає прописаним 

стандартам. Меню двотижневе, страви різноманітні, є вибір гарнірів, салатів, 

других страв. Приміщення їдальні, столи, стільці, місця для видачі готових 

страв чисті та регулярно миються. Для учнів наявні рукомийники, вода, мило, 
електричні рушники.  

          На жаль, обладнання харчоблоку потребує заміни. Зусиллями працівників 

воно підтримується у робочому стані.  

           Однак частина батьків та учнів вважають, що організація харчування 
потребує покращення. Наприклад,  

- 38,8% учнів 7-11 класів не можуть оцінити якість харчування, бо не 

відвідують шкільну їдальню. Вважаємо, що такі відповіді зумовлені змішаною 
формою навчання, за якою здійснюється навчання у цьому навчальному році. 

Учні 9-11 класів знаходяться у ліцеї на навчанні офлайн два дні в тиждень, а 

учні 7-8-х класів – 3 рази, причому у другу зміну.  

- 50,6 % учнів, які харчуються, вважають, що їжа в їдальні смачна і корисна.  
- 79,6%  учителів на запитання «Чи  Вас задовольняють умови організації 

харчування у закладі», відповіли так і переважно так. 

- Анкетування батьків виявило, що більшість батьків дітей, які харчуються у 
їдальні, переважно задоволені (71.7%). (Достатній рівень). 

 

Батьки: 

 
 

 



 

Учні: 

 
Педагоги: 

 
Рекомендації: 

- розширити асортимент буфетної продукції; 
- осучаснити виробниче обладнання харчоблоку; 

- збільшення тривалості перерв для приймання їжі. 

 

 

Середній бал за критерієм 1.1.5 – 3, 31 достатній рівень 

 

1.1.6. У ліцеї застосовують технічні засоби та інші інструменти контролю 
за безпечним користуванням мережею Інтернет. Учасники освітнього процесу 

поінформовані закладом освіти щодо безпечного використання мережі 

Інтернет. Встановлено обмеження доступу на вебсайти з небажаним змістом у 
шкільній Інтернет-мережі та використовується антивірусне програмне 

забезпечення. 

Класі керівники та учителі інформатики  систематично проводять з 

учнями заходи щодо  попередження кібербулінгу та безпечного використання 
мережі Інтернет.  

 

 



Учні: 

 
Батьки: 

 
 

Середній бал за критерієм 1.1.6 – 3.27 – Достатній рівень 

 

1.1.7. У закладі освіти налагоджена система роботи з адаптації та 

інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу. Більшість батьків (62,3%) 
вважають, що у їхніх дітей ніколи не виникало проблем з адаптацією. 

 

Батьки: 

 



 

 

Учні: 

 
Заклад освіти сприяє адаптації педагогічних працівників до професійної 

діяльності.  

 

Педагоги: 

 

 
 

Середній бал за критерієм 1.1.7 – 3.73 – високий рівень 

 



           Оцінка вимоги  1.1.  – (3.48+3.5+3.53+4=3.9+3.31+3.27+3.73)/7=3.53 – 

Достатній рівень              

 

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

насильства та дискримінації 

 

1.2.1. У ліцеї розроблено, затверджено та оприлюднено на сайті закладу 

план заходів із запобігання та протидії булінгу. Класні керівники та 

психологічна служба реалізують заходи із запобігання проявам дискримінації. 
91.3% учнів вважають, що вони почуваються у закладі освіти безпечно 

(Високий рівень) 

 

Учні: 

 
На думку  96,6 % учителів психологічний клімат сприяє співпраці 

педагогів. (Високий рівень, педагоги) 

 

 

Педагоги: 

 
Керівництво та педагогічні працівники ознайомлені з алгоритмом дій при 

проявах булінгу, іншого насильства та запобігання йому. У ліцеї проводились 

тренінги та бесіди для учнів інспекторами СЮП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській 
області, фахівцями Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, 



дітей та молоді, інспекторами відділу зв'язків з громадськістю патрульної 
поліції Львівської області та сектору ювенальної превенції. 

 

Середній бал за критерієм 1.2.1 – 3.7– високий  рівень 

 
1.2.2.У ліцеї розроблені та розміщені  у класних кімнатах правила для 

учнів. Усі учасники освітнього процесу ознайомлені з ними, більшість 

дотримується їх виконання. 74% учнів відповіли, що вони дотримуються даних 

правил.  
 

Учні: 

 
52,5 % учителів вважають, що учні не завжди дотримуються правил 

поведінки, а 47,5% вважають, що учні правил дотримуються. 

 

Педагоги: 

 
На жаль,  14.2%  батьків нічого не знають про правила поведінки, що прийняті 
у закладі, та їх дотримання  

 

 

 

 



Батьки: 

 
Рекомендації: 

- Ознайомити учасників освітнього процесу із правилами поведінки, які 

прийняті у закладі, обговорити їх та внести пропозиції щодо їх зміни. 
 

Середній бал за критерієм 1.2.2 – 3.54 – достатній рівень 

 
1.2.3.Класні керівники кожного дня контролюють кількість та причину 

відсутності учнів, доповідають заступнику  директора  за  допомогою  Google –

форми.  Результати  моніторингу відвідування учнями навчальних занять 

узагальнюються двічі  на рік наказом по ліцею. 
Заклад освіти відповідним чином реагує на випадки булінгу, це 

засвідчують результати анкетування: 32,2 % учителів стверджують, що 

випадків  булінгу не було, а 54,2 % відповіли, що завжди реагують.  
 

Педагоги: 

 
 35,9 % учнів під час будь-яких проявів насильства звертаються до класного 

керівника . 

 

 

 

 

 



Учні: 

 
75,8 % батьків відповіли , що вони не зверталися до керівництва закладу з 

приводу булінгу  їхніх дітей, 6,0 % відповіли, що проблема вирішилась 
конструктивно. 

Батьки: 

 



1.9% учнів вважають, що у випадку виявлення проявів булінгу   вони 
можуть звернутися до практичного психолога. 

Заклад освіти у випадку виявлення фактів булінгу та іншого насильства 

повідомляє службу у справах дітей, правоохоронні органи.  

Рекомендації: 

- активізувати роботу психологічної служби ліцею, спрямовану на 

проведення тренінгів серед здобувачів освіти з метою запобігання проявів 

насильства, на індивідуальну психологічну підтримку учнів, які зазнали 

різних проявів насильства. 
 

Середній бал за критерієм 1.2.3 – 3.82 – високий рівень 

 

Оцінка вимоги 1.2 – (3.7+3.54+3,82)/3=3.69 – Достатній рівень 

 

1.3. Формування  інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору 

 

1.3.1. У ліцеї на даний момент немає учнів з ООП. 

 
Середній бал за критерієм 1.3.1 – не визначається (нема учнів) 

 

1.3.2. У ліцеї на даний момент немає учнів з ООП. 

 

Середній бал за критерієм 1.3.2. не визначається (нема учнів) 

 

1.3.3. У ліцеї на даний момент немає учнів з ООП. 
 

Середній бал за критерієм 1.3.3. не визначається (нема учнів) 

 

1.3.4. У закладі освіти систематично працюють над навиками здорового 
способу життя, зокрема, цьому присвячені ранкові зустрічі, фізкультхвилинки, 

участь у проекті ЦППО м. Львова «Навігатор на етикетках», навчальні проекти 

на уроках ЯДС, біології, основ здоров’я, прогулянки. Учні ліцею активні 
учасники екологічних акцій зі збору сміття, сортування відходів, прибирання 

території ліцею, озеленення приміщень. 

Простір, обладнання та засоби навчання сприяють формуванню в учнів 

ключових компетентностей та умінь.  
 

Середній бал за критерієм 1.3.4 – 3.54 – достатній рівень 

 

1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-
культурної комунікації учасників освітнього процесу. 

 

Приміщення бібліотеки нещодавно було відремонтоване: сучасний 
дизайн заохочує учнів до відвідування бібліотеки. До бібліотеки підведена 

мережа Інтернет, є два комп’ютери, що є мало. Педагоги часто використовують 

приміщення бібліотеки для проведення інтерактивних уроків чи дистанційного 

навчання, виховних заходів, класних годин. Бібліотекарі  облаштовують 



тематичні книжкові виставки, проводять знайомство з новою літературою, 
засідання клубу любителів читання,  зустрічі  відомими особами, виховні 

заходи. 

На  жаль, анкетування учнів засвідчує, що 

27.6 % відвідують для отримання підручників та необхідної літератури,  
 10.6% відвідують під час зустрічей та заходів 

61.9% опитаних не користуються шкільною бібліотекою (Зі слів учнів 

книжку легше знайти вдома в гаджеті через Інтернет).   

 

Учні: 

 
Рекомендації: 

- Активізувати роботу шкільних бібліотекарів та учнівського 

самоврядуванняіз залучення школярів  до активного читання. 

 
Середній бал за критерієм 1.3.5 – 3.54– достатній рівень 

 

Середній бал за вимогою 1.3 -  (3.54+3.54)/2=3.54- Достатній рівень 

 

Оцінка  напрямку «Освітнє середовище»=(3.53+3.69+3.54)/3=3.58- 

Достатній рівень 


