
Внутрішня система забезпечення якості освіти. 

Звіт  

моніторингу освітньої діяльності  

за напрямом «Освітнє середовище» 

Цього навчального року у нашому ліцеї була запроваджена Внутрішня система 

забезпечення якості освіти, яка дає змогу шляхом моніторингу визначити рівень 

освітньої діяльності у нашому навчальному закладі. У І семестрі педагогічним 

колективом були обговорені основні шляхи (напрямки) роботи, щодо 

впровадження системи управління якістю освіти. Результатом обговорення стало 

розробка та прийняття «Положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти у ЛІЦЕЇ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ».  

Також прийнята стратегія впровадження внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти на наступні 6 років, яка передбачає моніторинг освітньої діяльності 

за 4-ма напрямками: 

- Освітнє середовище. 

- Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти. 

- Система педагогічної діяльності. 

- Система управлінської діяльності. 

Відповідно до прийнятої стратегії щороку буде проводитись оцінювання по 

одному з напрямків, а наприкінці – комплексне оцінювання. 

Цьогоріч у нашому навчальному закладі було проведено моніторинг за 

напрямом «Освітнє середовище». Опитування проводилось серед учнів, вчителів 

та батьків. До вашої уваги пропонується результат даного дослідження. 

Безпечність приміщень та території ліцею для навчання та праці 

На запитання «Чи комфортно Вам перебувати у нашому ліцеї ?» ми 

отримали наступні відповіді: 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

61%
35%

4% Чи комфортно Вам перебувати у нашому Ліцеї ? 

Так, мені комфортно

Мені не завжди комфортно

Мені не комфортно



 

Відповідь батьків 

 

На запитання «Чи є у нашому ліцеї місця для активного відпочинку на 

перервах?» були дані наступні відповіді: 

Відповіді учнів 

 

На питання «Чи є у нашому ліцеї місця для спокійного відпочинку?» 

отримали наступні відповіді: 

Відповіді учнів 

 

Відповіді вчителів 

83%

17%

Чи комфортно Вам перебувати у нашому
Ліцеї ? 

Так, мені комфортно

Мені не завжди комфортно

Мені не комфортно

79%

20%
1% Чи комфортно Вашій дитині перебувати в нашому ліцеї? 

Так, дитині комфортно

Дитині не завжди комфортно

Дитині не комфортно

37%
31%

32%
Чи є у нашому Ліцеї місця для активного відпочинку на 

перервах (рухливих ігор, занять спортом тощо) ? 

Так, є

Ні, не має

Є, але не достатньо

19%

25%
56%

Чи є у нашому ліцеї місця для спокійного відпочинку ? 

Так, є в достатній кількості

Так, є але не достатньо

Ні, не має



 

Як  бачимо, відповіді і учнів і педагогів свідчать про те, що питання з 

відпочинком від навчання та праці стоїть гостро. 

Велике значення при організації освітнього процесу має приділятись безпеці. 

Тому до уваги наших респондентів було запропоновано наступні питання: 

«Чи безпечно Ви почуваєтесь на подвір’ї нашого ліцею?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

Відповідь батьків  

 

27%

48%

25%

Чи є у нашому ліцеї місця для відпочинку педагогів ? 

Так, є в достатній кількості

Так, є але не достатньо

Ні, не має

63%

32%

5%Чи безпечно Ви почуваєтесь на подвір’ї нашого Ліцею ? 
Так, мені безпечно на подвір’ї

Інколи почуваюсь не дуже 
безпечно

Я не почуваюсь у безпеці на 
подвір’ї

72%

26% 2%

Чи безпечно Ви почуваєтесь на подвір’ї нашого Ліцею ? 

Так, мені безпечно на подвір’ї

Інколи почуваюсь не дуже безпечно

Я не почуваюсь у безпеці на подвір’ї

73%

24% 3%

Чи безпечно Ваша дитина почувається на подвір’ї нашого 
Ліцею ?

Так, дитині безпечно на подвір’ї

Інколи дитина почувається не 
дуже безпечно

Дитина не почувається у 
безпеці на подвір’ї



Зважаючи на великий відсоток дітей, вчителів та батьків, у яких перебування 

на подвір’ї викликає тривогу, були задані уточнюючі питання для батьків 

 

 

 

 

60%
28%

12%

Чи становить небезпеку для учасників освітнього процесу
(учнів, вчителів, батьків) рух транспортних засобів на 

територію ліцею?

Так, становить

Ні, не становить

Не звертав на це уваги

83%

8%
6% 3%

Чи є необхідність облаштування за межами ліцею місць для 
безпечної зупинки при підвезені учнів до ліцею?

Так

Ні

Це не на часі

Мені байдуже

91%

6% 3% 0%

Чи підтримуєте ви ідею встановлення у коридорах ліцею та 
на його подвір'ї відеоспостереження задля безпеки дітей?7. 
Чи підтримуєте ви ідею встановлення у коридорах ліцею та 
на його подвір'ї відеоспостереження задля безпеки дітей?

Так

Ні

Це не на часі

Мені байдуже

8%

57%

35%

Чи готові ви, у разі потреби, допомогти у встановлення
відеокамер в закладі?

Ні, камери не потрібні

Так, готовий частково допомогти фінансово

Категорично проти того, аби батьки 
долучалися до вирішення цього питання 
фінансово



 

Як ми бачимо з відповідей, основну загрозу, на думку учнів, вчителів та 

батьків, становить несанкціонований та безконтрольний в’їзд-виїзд транспортних 

засобів на територію ліцею. Приємно дивує те, що великий відсоток батьків готові 

долучитись до вирішення цієї проблеми. 

Іншими факторами,  що викликають тривогу (особливо у дітей) є: 

- Вільний доступ сторонніх осіб на територію ліцею. 

- Можливість проникнення на територію ліцею бездомних тварин. 

- Надмірна концентрація учнів на перервах на території подвір’я. 

Забезпечення ліцею навчальними та іншими приміщеннями  з відповідним 

обладнанням, необхідним для здійснення освітнього процесу 

Для  якісної організації освітнього процесу велике значення має матеріальне 

забезпечення навчального закладу. Нам дуже важливо знати думку педагогічного 

колективу та батьків, чи достатньо навчальних засобів вони мають у своєму 

розпорядженні. 

Відповіді вчителів 

 

Відповіді батьків  

 

66%
21%

13%

Чи вважаєте ви за необхідне ввести окрему посаду 
охоронця для підтримання порядку у Ліцеї?

Так

Ні

Це не на часі

36%

45%

19%

Чи достатньо укомплектовані навчальні кабінети необхідним 
обладнанням для організації якісного освітнього процесу ? 

Так, для мене достатньо укомплектовані

Хотілося б кращого наповнення кабінетів

Кабінети у переважній більшості не 
укомплектовані

49%44%

7%

Чи достатньо укомплектовані навчальні кабінети необхідним 
обладнанням для організації якісного освітнього процесу ?

Так, достатньо укомплектовані

Хотілося б кращого наповнення кабінетів

Кабінети у переважній більшості не 
укомплектовані



Безпека приміщень ліцею – головне завдання для адміністрації, 

педагогічного та технічного персоналу. 

На питання «Чи безпечно Ви почуваєтесь у «спеціалізованих» навчальних 

приміщеннях?» були отримані наступні відповіді: 

Відповіді учнів 

 

Відповіді вчителів 

 

Відповіді батьків 

 

Результати опитування дозволяють стверджувати, що «спеціалізовані» 

приміщення у нашому навчальному закладі безпечні. Відносно невеликий відсоток 

опитуваних назвали тільки низку окремих приміщень, де вони почуваються не 

зовсім у безпеці – це спортивна зала (основна причина – «м’яч, що літає») та 

майстерні (де необхідно працювати з інструментом). 

На запитання «Чи безпечно Ви почуваєтесь у підсобних приміщеннях?» ми 

отримали наступні відповіді: 

 

74%
9%

17%

Чи безпечно Ви почуваєтесь у «спеціалізованих» навчальних 
приміщеннях (спортзал, майстерня, їдальня тощо) ? 

Так, мені безпечно

Ні, я не почуваюсь у безпеці

Я не почуваюсь у безпеці тільки в 
окремих приміщеннях

92%

8%

Чи безпечно Ви почуваєтесь у «спеціалізованих» навчальних 
приміщеннях (спортзал, майстерня, їдальня тощо) ? 

Так, мені безпечно

Ні, я не почуваюсь у безпеці

Я не почуваюсь у безпеці тільки в 
окремих приміщеннях

88%

12%

Чи безпечно Ваша дитина почувається у «спеціалізованих» 
навчальних приміщеннях (спортзал, майстерня, їдальня тощо)

Так, дитині безпечно

Ні, дитина не почувається у 
безпеці 



Відповіді учнів 

 

Відповіді вчителів 

 

Відповіді батьків 

 

Як  бачимо з відповідей питання безпеки у підсобних приміщеннях гостро 

стоїть для учнів та батьків. Основну тривогу викликають такі приміщення як 

туалети (в основному для учнів молодших класів) та роздягальня, що за своїми 

розмірами не відповідає сподіванням учнів. 

Обізнаність учнів, та працівників ліцею з вимогами охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій та дотримання їх 

Відповідно до законодавства України, охорона праці на будь якому 

підприємстві, установі чи організації має стояти на одному з перших місць. Щоб 

визначити рівень обізнаності у цьому напрямку, були задані наступні питання. 

«Чи знаєте Ви правила поведінки у ліцеї ?» 

56%22%

22%

Чи безпечно Ви почуваєтесь у підсобних приміщеннях (туалети, 
коридори, рекреація, роздягальні тощо) ?

Так, мені безпечно

Ні, я не почуваюсь у безпеці

Я не почуваюсь у безпеці тільки в 
окремих приміщеннях

83%

3% 14%

Чи безпечно Ви почуваєтесь у підсобних приміщеннях 
(туалети, коридори, рекреація, роздягальні тощо) ? 

Так, мені безпечно

Ні, я не почуваюсь у безпеці

Я не почуваюсь у безпеці тільки в 
окремих приміщеннях

64%

36%

Чи безпечно Ваша дитина почувається у підсобних 
приміщеннях (туалети, коридори, рекреація, роздягальні 

тощо) ? 

Так, дитині безпечно

Ні, дитина не почувається у безпеці



Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

Відповідь батьків  

 

Тривогу викликає те, що майже третина учнів не обізнані з правилами 

поведінки у ліцеї. Також за результатами опитування батьків, виявилось, що 

великий відсоток тільки частково ознайомлений з правилами поведінки у ліцеї. 

«Чи обізнані Ви з правилами пожежної безпеки ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

71%
3%

20%
6% Чи знаєте Ви правила поведінки у Ліцеї ? 

Так, знаю

Ні, не знаю

Частково знаю

Мене з правилами ніхто не ознайомлював

98%

2% Чи знаєте Ви правила поведінки у Ліцеї ? 

Так, знаю

Ні, не знаю

Частково знаю

Мене з правилами ніхто не ознайомлював

70%
3%

27%
0% 0%

Чи знаєте Ви правила поведінки у Ліцеї ? 

Так, знаю Ні, не знаю

Частково знаю Мене це не цікавить

Де їх прописали?

81%
2%

15%
2% Чи обізнані Ви з правилами пожежної безпеки ?

Так, обізнаний(на)

Ні, не обізнаний(на)

Частково обізнаний(на)

Мене з правилами ніхто не ознайомлював



 

Відповідь батьків 

 

Майже кожен п’ятий учень не знає правил пожежної безпеки, а кожен 

четвертий з батьків або не обізнаний, або частково обізнаний з цими правилами. 

«Чи проводяться інструктажі з техніки безпеки у кабінетах хімії, фізики, 

інформатики, фізичної культури, трудового навчання ?» 

Відповідь учнів 

 

Найчастіше згадувались наступні предмети, де не проводяться інструктажі: 

інформатика, фізика, трудове навчання. 

«Чи вивчаються питання безпеки життєдіяльності на уроках фізики, хімії, 

географії, біології ?» 

Відповідь учнів 

 

97%

3% Чи обізнані Ви з правилами пожежної безпеки ? 

Так, обізнаний(на)

Ні, не обізнаний(на)

Мене з правилами ніхто не ознайомлював

75%

5%

20% 0%

Чи обізнані Ви з правилами пожежної безпеки ? 

Так, обізнаний(на)

Ні, не обізнаний(на)

Частково обізнаний(на)

Мене це не цікавить

82%

18%

Чи проводяться інструктажі з техніки безпеки у кабінетах хімії, 
фізики, інформатики, фізичної культури, трудового навчання ?

Так, проводяться Ні, не проводяться

71%
29%

Чи вивчаються питання безпеки життєдіяльності на уроках 

фізики, хімії, географії, біології ? 

Так, вивчаються

Ні, не вивчаються



Не вивчаються питання з безпеки життєдіяльності здебільшого на уроках 

фізики, географії та біології. 

«Чи ознайомлені Ви з аварійними виходами та шляхами евакуації у нашому 

ліцеї?» 

Відповідь учнів  

 

Відповідь вчителів  

 

Відповідь батьків 

 

Близько 20% учнів та 48% батьків або не ознайомлені з аварійними виходами, 

або частково з ними ознайомлені. 

«Чи знаєте Ви як поводити себе у випадку надзвичайної ситуації ?» 

Відповіді учнів 

78%

4%

15%
3%

Чи ознайомлені Ви з аварійними виходами та шляхами евакуації 
у нашому Ліцеї ? 

Так, ознайомлений(на)

Ні, не ознайомлений(на)

Частково ознайомлений(на)

Мене ніхто не ознайомлював 

98%

2%

Чи ознайомлені Ви з аварійними виходами та шляхами 
евакуації у нашому Ліцеї ? 

Так, ознайомлений(на)

Ні, не ознайомлений(на)

Частково ознайомлений(на)

Мене ніхто не ознайомлював

52%
21%

27%

0%
0%

Чи ознайомлені Ви з аварійними виходами та шляхами 
евакуації у нашому Ліцеї ? 

Так, ознайомлений(на)

Ні, не ознайомлений(на)

Частково ознайомлений(на)

Мене це не цікавить



 

Відповідь вчителів 

 

Відповідь батьків 

 

Учні, вчителі та батьки обізнані з правилами поведінки у випадку 

надзвичайних ситуацій. 

Обізнаність працівників та учнів ліцею з правилами поведінки у разі 

нещасного випадку з учнем та/або іншим працівником ліцею чи у разі 

погіршення їх здоров’я. Реагування на такі дії. 

Щоб визначити компетентність працівників ліцею у наданні першої 

допомоги у разі нещасного випадку були запропоновані наступні питання: 

«Чи вмієте Ви надавати першу допомогу ?» 

Відповідь вчителів 

 

90%

4%

6%Чи знаєте Ви як поводити себе у випадку надзвичайної ситуації 

(послідовність дій, наприклад) ? 
Так, знаю

Ні, не знаю

Не знаю, бо мене ніхто не інструктував з 
даного питання

98%

2%

Чи знаєте Ви як поводити себе у випадку надзвичайної ситуації 
(послідовність дій, наприклад) ? 

Так, знаю

Ні, не знаю

Не знаю, бо мене ніхто не інструктував з даного питання

83%

16% 0% 1%

Чи знаєте Ви як поводити себе у випадку надзвичайної 
ситуації (послідовність дій, наприклад) ?

Так, знаю Ні, не знаю

Мене це не цікавить Частково

34%

2%64%

Чи вмієте Ви надавати першу домедичну допомогу ? Так, вмію

Ні, не вмію

Не впевнений(на), що вмію 
правильно це зробити



Як бачимо величезний відсоток педагогів не впевнені у своїх знаннях з 

надання першої домедичної допомоги 

«Чи знайомі Ви з алгоритмом дій у разі нещасного випадку ?» 

Відповідь вчителів 

 

Кожен п’ятий учитель не знає алгоритму дій у разі нещасноговипадку. 

«Чи отримували Ви травму у стінах ліцею ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

Відповідь батьків 

 

Великий відсоток учнів вважає, що вони отримували травми у ліцеї, в той же 

час відповіді батьків дещо протирічать цій інформації. 

80%

14%
5%

1%

Чи знайомі Ви з алгоритмом дій у разі нещасного випадку з 
учнем ? 

Так, я знаю алгоритм дій

Ні, я не знаю алгоритм дій

Ніколи цим не цікавився(лась)

Мене з алгоритмом дій ніхто не ознайомлював

57%
43%

Чи отримували Ви травми у стінах Ліцею ? 

Так, отримував(ла)

Ні, не отримував(ла)

9%

91%

Чи отримували Ви травми у стінах Ліцею ? 

Так, отримував(ла)

Ні, не отримував(ла)

25%

75%

Чи отримувала Ваша дитина травми у стінах Ліцею ? 

Так, отримувала

Ні, не отримувала



«Якщо отримували травму, то чи надали Вам необхідну допомогу ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь батьків 

 

Відповідь батьків  

 

«Чи дотримуєтесь Ви вимог та правил з охорони праці та техніки безпеки на 

уроках ?» 

Відповіді учнів 

 

Відповіді вчителів  

56%

44%

Якщо отримував(ла), то чи надали Вам необхідну 
допомогу

Так Ні

88%

12%

Якщо отримував(ла), то чи надали Вам необхідну допомогу

Так

Ні

76%

24%

Якщо отримував(ла), то чи надали Вам необхідну допомогу 

Так

Ні

68%

1%

28%

2%

1%

Чи дотримуєтесь Ви вимог та правил з охорони праці 
та техніки безпеки на уроках ? 

Так, дотримуюсь

Ні, не дотримуюсь

Переважно дотримуюсь

Переважно не дотримуюсь

Не дотримуюсь, бо це мені не потрібно



 

Майже всі педагоги та переважна більшість учнів дотримуються правил 

техніки безпеки на уроках. 

«Чи траплялись Вам у ліцеї несправності, які могли б призвести до травми ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

Серед найпоширеніших пошкоджень називались пошкодження меблів у 

класах. 

«Як часто Ви звертаєтесь за допомогою до медичної сестри ?»  

Відповідь учнів 

 

95%

5%
Чи дотримуєтесь Ви вимог та правил з охорони праці та 

техніки безпеки на уроках ? 

Так, дотримуюсь

Ні, не дотримуюсь

16%

48%

36%

Чи траплялись Вам у Ліцеї будь-які несправності (інвентарю, 
обладнання, меблів) що могли б призвести до травм ?

Часто таке бачу

Ні, не траплялись

Час від часу трапляються

2%

63%

35%

Чи траплялись Вам у Ліцеї будь-які несправності (інвентарю, 
обладнання, меблів) що могли б призвести до травм ? 

Часто таке бачу

Ні, не траплялись

Час від часу трапляються

8%

31%
48%

13%

Як часто Ви звертаєтесь за допомогою до медичної сестри ? 

Часто

Не дуже часто

Дуже рідко

Ніколи не звертаюсь



Відповідь вчителів  

 

Відповідь батьків 

 

Переважна більшість опитаних рідко звертається за допомогою до сестри 

медичної. 

«Чи отримали Ви допомогу при зверненні до медичної сестри ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

6%

36%
49%

9%
Як часто Ви звертаєтесь за допомогою до медичної сестри ? 

Часто

Не дуже часто

Дуже рідко

Ніколи не звертаюсь

5%
30%

60%

5% Як часто Ваша дитина звертається за допомогою до шкільної 
медичної сестри ? 

Часто

Не дуже часто

Дуже рідко

Не володію інформацією

14%

61%

25%

Якщо Ви звертались до медичної сестри, то чи отримали Ви 
необхідну допомогу ?

Я не звертався(лась) до медсестри

Так, я отримав(ла) необхідну 
допомогу
Ні, я не отримав(ла) необхідну 
допомогу

9%

88%

3%
Якщо Ви звертались до медичної сестри, то чи отримали Ви 

необхідну допомогу ?

Я не звертався(лась) до 
медсестри

Так, я отримав(ла) необхідну 
допомогу

Ні, я не отримав(ла) необхідну 
допомогу



Кожен четвертий учень не отримав необхідної допомоги при зверненні до 

медичної сестри. 

Організація харчування у ліцеї 

Задля моніторингу якості харчування у нашому ліцеї були запропоновані 

наступні питання: 

«Чи знайомі Ви з поняттям як «здорове харчування»?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

Вчителі та учні знають основи здорового харчування. 

«Чи харчуєтесь Ви у нашій їдальні ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

Відповідь батьків 

95%

3%
2%

Чи знайомі Ви з таким поняттям як «здорове харчування» ?

Так

Ні

Ніколи не чув(ла) про таке

97%

3%0%
Чи знайомі Ви з таким поняттям як «здорове харчування» ?

Так

Ні

Ніколи не чув(ла) про таке

20%

22%21%

37%

Чи харчуєтесь Ви у нашій їдальні ? 

Так, постійно
Так, інколи
Так, але дуже рідко
Ні, не харчуюсь

5% 32%

36%

27%

Чи харчуєтесь Ви у нашій їдальні ? 

Так, постійно Так, інколи

Так, але дуже рідко Ні, не харчуюсь



 

З відповідей можна зробити висновок, що якість харчування у шкільній 

їдальні не відповідає сподіванням та вимогам учасників освітнього процесу. 

«Чи користуєтесь Ви послугами буфету у нашій їдальні ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

Відповідь батьків 

 

Висновок: асортимент у шкільному буфеті не влаштовує переважну 

більшість учнів, вчителів та батьків. 

«Чи подобається Вам їжа у нашій їдальні ?» 

Відповідь учнів 

49%

19%

14%

18%

0% Чи харчується Ваша дитина у шкільній їдальні ? 

Так, постійно

Так, інколи

Так, але дуже рідко

Ні, не харчуюсь

24%

32%
27%

17%

Чи користуєтесь Ви послугами буфету у нашій їдальні ? 

Так, постійно
Так, інколи
Так, але дуже рідко
Ні, не користуюсь

5%
28%

27%

40%

Чи користуєтесь Ви послугами буфету у нашій їдальні ? 

Так, постійно

Так, інколи

Так, але дуже рідко

Ні, не користуюсь

26%

40%
18%

16% 0%

Чи користується Ваша дитина послугами буфету у шкільній 
їдальні ? (учні/вчителі)

Так, постійно

Так, інколи

Так, але дуже рідко

Ні, не користується



 

Відповідь вчителів 

 

Відповідь батьків 

 

«Чи харчуєтесь Ви за межами ліцею ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

11%

12%
36%

16%

25%

Чи подобається Вам їжа у шкільній їдальні ? 

Я не харчуюсь у їдальні

Так, подобається

Не завжди подобається

Часто не подобається

27%

24%26%

16%

7% Чи подобається Вам їжа у шкільній їдальні ?

Я не харчуюсь у їдальні

Так, подобається

Не завжди подобається

Часто не подобається

Зовсім не подобається

6% 21%

43%

16%
13%

1% Чи подобається Вашій дитині їжа у шкільній їдальні ? 

Дитина не харчується у їдальні

Так, подобається

Не завжди подобається

Часто не подобається

Зовсім не подобається

45%

31%

15%

9% Чи харчуєтесь Ви за межами Ліцею ? 

Так, постійно
Так, інколи
Так, але дуже рідко
Ні, не харчуюсь



 

«Чому Ви надаєте перевагу ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів  

 

Тільки трохи більше 60% учасників освітнього процесу харчуються у стінах 

ліцею. Всі інші – за його межами. 

Організація роботи бібліотеки та кімнати школяра 

«Чи знаєте Ви про існування бібліотеки у нашому ліцеї ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

11%

20%

8%
61%

Чи харчуєтесь Ви за межами Ліцею ?

Так, постійно

Так, інколи

Так, але дуже рідко

Ні, не харчуюсь

14%

19%

61%

6%
Чому Ви надаєте перевагу ? 

Шкільна їдальня

Буфет у шкільній їдальні

За межами ліцею

Я взагалі не їм у ліцеї

33%

11%

26%

30%

Чому Ви надаєте перевагу ? 

Шкільна їдальня

Буфет у шкільній їдальні

За межами ліцею

Я взагалі не їм у ліцеї

96%

4% Чи знаєте Ви про існування бібліотеки у нашому Ліцеї?

Так, я про це знаю

Ні, я не знаю, що у нашому Ліцеї є 
бібліотека



 

Відповідь батьків 

 

Дивує, що 4% учнів та 2% педагогів не знають про сам факт існування 

бібліотеки у нашому навчальному закладі. 

«Чи відівідувалт Ви бібліотеку ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів  

 

Відповідь батьків 

 

98%

2%
Чи знаєте Ви про існування бібліотеки у нашому Ліцеї? 

Так, я про це знаю

Ні, я не знаю, що у нашому Ліцеї 
є бібліотека

100%

0%

Чи знаєте Ви про існування бібліотеки у нашому Ліцеї? 

Так, я про це знаю

Ні, я не знаю, що у нашому 
Ліцеї є бібліотека

12%
19%

61%

8%
Чи відвідували Ви бібліотеку? 

Так, я це роблю 
регулярно

Так, я інколи туди 
заходжу

66%

28%
6% Чи відвідували Ви бібліотеку? 

Так, я це роблю регулярно

Так, я інколи туди заходжу

Так, але дуже рідко

25%

36%
29%

7%
3% Чи відвідувала Ваша дитина бібліотеку? 

Так, регулярно

Так, інколи туди заходить

Так, але дуже рідко

Ніколи там не була

Я не володію інформацією



Учні, на відміну від вчителів, не так часто відвідують шкільну бібліотеку, як 

цього б хотілося. 

«Чи подобається Вам у бібліотеці ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

«Чи допомогло Вам відвідування бібліотеки ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

Більшість тих, хто звертався до бібліотеки отримали консультації та 

допомогу. 

«Чи знаєте Ви про існування у нашому ліцеї кімнати школяра ?» 

Відповідь учнів 

31%

58%

11%
Чи подобається Вам  у бібліотеці? 

Я туди не ходжу

Так, мені все подобається

Ні, мені не подобається

2%

98%

Чи подобається Вам  у бібліотеці? 

Я туди не ходжу

Так, мені все подобається

Ні, мені не подобається

36%

43%

17%

4% Чи допомогло Вам відвідування бібліотеки? 

Я туди не ходжу

Так, мені це допомогло

Ні, мені це не допомогло

Нашому Ліцею бібліотека не потрібна

97%

3% Чи допомогло Вам відвідування бібліотеки? 

Я туди не ходжу

Так, мені це допомогло



 

Відповідь вчителів  

 

Відповідь батьків 

 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів  

 

Відповідь бптьків 

96%

4%
Чи знаєте Ви про існування у нашому Ліцеї кімнати школяра? 

Так, знаю

Ні, не знаю

100%

Чи знаєте Ви про існування у нашому Ліцеї кімнати школяра?

Так, знаю

Ні, не знаю

90%

10%

Чи знаєте Ви про існування у нашому Ліцеї кімнати школяра? 

Так, знаю

Ні, не знаю

55%
22%

23%

Чи знаєте Ви для чого у нашому Ліцеї функціонує кімната 
школяра? 

Так, знаю

Ні, не знаю

95%

2% 3%

Чи знаєте Ви для чого у нашому Ліцеї функціонує кімната 
школяра?

Так, знаю

Ні, не знаю

Важко відповісти



 

Тільки трохи більше половини учнів ознайомлені з метою функціонування 

кімнати школяра. 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів  

 

Відповідь батьків 

 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

63%24%
13%

Чи знаєте Ви для чого у нашому Ліцеї функціонує кімната 
школяра? 

Так, знаю Ні, не знаю Важко відповісти

17%

28%
26%

23%

6% Чи відвідуєте Ви кімнату школяра? 

Так, часто там буваю

Так, інколи буваю

Так, але дуже рідко

Ні, не відвідую

49%

42%

6%
3% Чи відвідуєте Ви кімнату школяра? 

Так, часто там буваю

Так, інколи буваю

Так, але дуже рідко

Ні, не відвідую

9%

27%

18%
27%

6%

13%
Чи відвідує Ваша дитина кімнату школяра? 

Так, часто там буває
Так, інколи буває
Так, але дуже рідко
Ні, не відвідує
Ні, ніколи там не була
Не володію інформацією

17%

67%

10%
6%

З якою метою Ви відвідували кімнату школяра? 

Я ніколи там не був(ла)

Приходив(ла) по справах

Приходив(ла) за допомогою

Приходив(ла) із цікавості



 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

Із відповідей можна зробити висновок, що практично всі, хто звертався за 

допомогою до кімнати школяра – її отримали. 

Адаптація учнів та вчителів до освітнього процесу у ліцеї 

Відповідь учнів 

 

Відповідь батьків 

55%
45%

З якою метою Ви відвідували кімнату школяра? 

Я ніколи там не був(ла)

Приходив(ла) по справах

Приходив(ла) за допомогою

30%

8%11%

51%

Чи отримали Ви допомогу під час відвідування кімнати 
школяра? Так, мені допомогли

Так, але не повністю

Ні, мені не допомогли

Я приходив(ла) туди не за допомогою

92%

3%2% 3%

Чи отримали Ви допомогу під час відвідування кімнати 
школяра? 

Так, мені допомогли

Так, але не повністю

Ні, мені не допомогли

Я приходив(ла) туди не за допомогою

47%

20%
20%

13%

Чи отримували Ви допомогу від вчителів та класного 
керівника коли переходили на наступний рівень освіти (у 5кл. 

та у 10кл.) ?
Так, отримував(ла)
Ні, не отримував(ла)
Не пам’ятаю такого
Мені не потрібна була допомога



 
 

Відповіді учнів та їх батьків свідчать про те, що близько 20% дітей при 

переході на наступний рівень освіти потребували допомого, але не отримали її. 

«Чи потребували Ви допомого психолога чи соціального педагога при переході 

на інший рівень освіти ?» 

Відповіді учнів. 

 

З іншого боку тільки 10% здобувачів освіти потребували допомоги фахівців 

при переході га інший рівень освіти. 

Відповідь вчителів 

 

Питання адаптації учнів до освітнього процесу регулярно обговорюється 

серед педагогічного колективу. 

Відповіді вчителів  

 

48%

18%10%
24%

Чи отримували Ви допомогу від вчителів та класного 
керівника коли Ваша дитина переходила на наступний рівень 

освіти (у 5кл. та у 10кл.) ? 
Так, отримував(ла)

Ні, не отримував(ла)

Не пам’ятаю такого

Мені не потрібна була допомога

10%

65%
9%

10%

6%
Чи потребували Ви допомоги психолога та/або соціального 

педагога коли переходили на наступний рівень освіти ? 
Так
Ні
Скоріш за все так
Скоріш за все ні
Важко сказати

97%

1% 2%
Чи обговорюється адаптація учнів, що переходять на наступний 

рівень освіти у нашому Ліцеї ? 

Так, регулярно

Ні, ніколи

Інколи

54%46%

Чи намагаєтесь Ви допомагати новоприбулим та/або молодим 
вчителям ? 

Так, завжди допомагаю

Допомагаю тільки коли мене про це просять

Ні, ніколи не допомагаю

Я не вважаю, що це потрібно



 

У педагогічному колективі завжди готові прийти на допомогу один одному. 

Доступність використання інтернет-ресурсів у нашому ліцеї 

Відповіді учнів 

 

Відповіді вчителів 

 

На жаль, малі потужності встановлених у ліцеї роутерів не дозволяють 

задовольнити всіх бажаючих вільним доступом до мережі Інтернет. 

Безпека у мережі Інтернет 

Відповідь учнів 

 

92%

3% 5%
Чи отримуєте Ви (при потребі) допомогу від своїх колег ? 

Так, мені ніколи і ніхто не відмовляв

Ні, мені завжди (часто/інколи) 
відмовляли(ють)

Мені це не потрібно

12%

82%

2% 4% Чи є у Вас доступ до шкільної мережі інтернет ?

Так, я маю доступ

Ні, я не маю доступ

Доступ є, але інтернет слабкий

Я не знав(ла), що у нашому Ліцеї є інтернет

54%35%

11%

Чи є у Вас доступ до шкільної мережі
інтернет ?

Так, я маю доступ

Ні, я не маю доступ

Доступ є, але інтернет слабкий

Я не знав(ла), що у нашому Ліцеї є інтернет

80%

8% 9% 3%

Чи володієте Ви інформацією про правила безпеки у мережі 
інтернет ? 

Так, володію

Ні, не володію

Щось таке чув(ла)

Вперше про таке чую



Відповідь вчителів 

 

Відповідь батьків 

 

Більшість опитаних ознайомлені з правилами безпеки у мережі Інтернет 

Відповідь вчителів 

 

Відповідь батьків  

 

91%

5% 3%1%

Чи володієте Ви інформацією про правила безпеки у мережі 
інтернет ?

Так, володію

Ні, не володію

Щось таке чув(ла)

Вперше про таке чую

86%

7% 7% 0%

Чи володієте Ви інформацією про правила безпеки у мережі 
інтернет ? 

Так, володію Ні, не володію

Щось таке чув(ла) Вперше про таке чую

83%

9%

6%

2%

Чи володієте Ви інформацією з питань безпеки дітей в 
мережі інтернет ? 

Так, володію

Ні, не володію

Щось таке чув(ла)

Вперше про таке чую

83%

9%
8%

0%

Чи володієте Ви інформацією з питань безпеки дітей в мережі 
інтернет ? 

Так, володію

Ні, не володію

Щось таке чув(ла)

Вперше про таке чую



Тільки незначна кількість вчителів та батьків не володіють інформацією з 

питань безпеки дітей у мережі Інтернет. 

Відповіді учнів 

 

 

Відповіді вчителів 

 

Відповіді батьків 

 

Тільки близько половини учнів та батьків ознайомлені з шкільними 

правилами користування Інтернетом. 

Відповіді учнів 

48%
27%

11%
14%

Чи ознайомлені Ви з шкільними правилами користування 
інтернетом 

Так, ознайомлений(на)

Ні, не ознайомлений(на)

Щось таке чув(ла)

Вперше про таке чую

77%14%

4%

5%
Чи ознайомлені Ви з шкільними правилами користування 

інтернетом ? 

Так, ознайомлений(на)

Ні, не ознайомлений(на)

Щось таке чув(ла)

Вперше про таке чую

44%

41%

9%

6%
Чи ознайомлені Ви з шкільними правилами користування 

інтернетом ? 

Так, ознайомлений(на)

Ні, не ознайомлений(на)

Щось таке чув(ла)

Вперше про таке чую



  

Відповіді учнів свідчать про те, що у нашому ліцеї робота з попередження 

правопорушень у мережі інтернет потребує значного покращення. 

Профілактика та протидія булінгу та будь яких проявів дискримінації 

Щоб проаналізувати стан справ щодо антибулінгової політики у нашому 

навчальному закладі до уваги респондентів були запропоновані наступні питання 

«Чи знаєте Ви про існування антибулінгової політики у нашому ліцеї ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

Відповідь батьків 

 

73%

27%

Чи проводились з Вами бесіди про безпеку у мережі інтернет 
вчителями чи класним керівником ? 

Так, проводились

Ні, не проводились

50%

16%

26%

8%

Чи знаєте Ви про існування антибулінгової політики у нашому 
Ліцеї ? 

Так, знаю
Ні, не знаю
Щось чув(ла) про це
Вперше про це чую

94%

5% 1%
Чи знаєте Ви про існування антибулінгової політики у нашому 

Ліцеї ? 

Так, знаю Ні, не знаю

Щось чув(ла) про це Вперше про це чую

57%29%

9%
5%

Чи знаєте Ви про існування антибуллінгової політики у нашому 
Ліцеї ? 

Так, знаю Ні, не знаю

Щось чув(ла) про це Вперше про це чую



Тільки половина учнів та трохи більше половини батьків знають про 

існування антибулінгової політики у нашому навчальному закладі. 

«Чи ознайомлені Ви з порядком дій при виявленні фактів булінгу ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів 

 

Відповідь батьків 

 

«Чи проводились з Вами бесіди щодо запобігання булінгу ?» 

Відповіді учнів 

 
Відповідь вчителів 

77%

23%

Чи ознайомлені Ви з порядком дій при виявленні фактів 
булінгу? 

Так, я знаю як діяти

Ні, я не знаю як діяти

97%

3% Чи ознайомлені Ви з порядком дій при виявленні фактів 
булінгу? 

Так, я знаю як діяти

Ні, я не знаю як діяти

67%

33%
0%

Чи ознайомлені Ви з порядком дій при виявленні фактів 
буллінгу? 

Так, я знаю як діяти

Ні, я не знаю як діяти

Це не потрібні знання

69%
15%

16%

Чи проводились з Вами бесіди щодо запобіганню булінгу? 

Так, проводились

Ні, не проводились

Не пам’ятаю



 

«Чи стикались Ви з проявами булінгу у нашому ліцеї ?» 

Відповідь учнів 

 

Відповідь вчителів  

 

Відповідь батьків 

 

«Чи знаєте Ви про існування психолога у нашому ліцеї ?» 

Відповідь учнів 

91%

1%
8% Чи проводились з Вами навчання щодо запобіганню булінгу? 

Так, проводились

Ні, не проводились

Не пам’ятаю

25%

34%

3%

8%

30%

Чи стикались Ви з проявами булінгу у нашому Ліцеї? 

Так, з боку вчителів

Так, з боку учнів

Так, з боку батьків інших учнів

Так, з боку технічного персоналу

Ні, не стикався(лась)

16% 5%
9%

70%

Чи стикались Ви з проявами булінгу у нашому Ліцеї? 

Так, з боку учнів

Так, з боку колег

Так, з боку батьків учнів

Так, з боку адміністрації ліцею

Ні, не стикався(лась)

3% 17% 1%

1%

64%

14%

Чи стикалась Ваша дитина з проявами буллінгу у нашому 
Ліцеї? 

Так, з боку вчителів

Так, з боку інших учнів

Так, з боку батьків інших учнів

Так, з боку технічного персоналу

Ні, не стикалась



 

Відповідь батьків 

 

Відповідь учнів 

 

Відповідь батьків 

 

 

Відповіді учнів 

77%

8%

15%
Чи знаєте Ви про існування психолога у Ліцеї? 

Так, знаю

Ні, не знаю

Щось про це чув(ла)

90%

6%

4% Чи знаєте Ви про існування психолога у Ліцеї? 

Так, знаю

Ні, не знаю

Щось про це чув(ла)

6%

53%

41%

Чи звертались Ви за допомогою до психолога? 

Так, звертався(лась)

Ні, не звертався(лась)

11%

79%

10%

Чи звертались Ви чи Ваша дитина за допомогою до психолога? 

Так, звертався(лась)

Ні, не звертався(лась)

Ні, нам це не потрібно



 

Відповіді батьків 

 

Відповіді учнів 

 

Відповіді батьків 

  

Відповіді учнів 

84%

4%
9%

3%
Чи допомогло Вам спілкування з психологом (якщо 

звертались)? 

Я не звертався(лась) до психолога

Так, допомогло

Ні, не допомогло

Ні. Стало тільки ще гірше

86%

11%

3%
0%

Чи допомогло Вам спілкування з психологом (якщо 
звертались)? 

Ми не звертались до психолога

Так, допомогло

Ні, не допомогло

Ні, стало тільки ще гірше

46%

21%

27%

6%

Чи готові Ви (при потребі) звернутись до психолога за 
допомогою? Так, готовий(ва)

Ні, не готовий(ва)

Я не знаю чим він мені може 
допомогти

82%

9% 9% 0%

Чи готові Ви разом з дитиною (при потребі) звернутись до 
психолога за допомогою? 

Так, готовий(ва)

Ні, не готовий(ва)

Я не знаю чим він мені може 
допомогти

Ні, бо з моєї дитини будуть 
глузувати інші учні



 

Відповіді батьків 

 

Відповіді учнів 

 

Відповіді батьків 

 

Відповіді учнів 

52%

27%

21%

Чи знаєте Ви про існування соціального педагога у Ліцеї? 

Так, знаю

Ні, не знаю

Щось про це чув(ла)

54%38%

8% Чи знаєте Ви про існування соціального педагога у Ліцеї? 

Так, знаю

Ні, не знаю

Щось про це чув(ла)

8%

59%
14%

19%

Чи звертались Ви за допомогою до соціального педагога? 

Так, звертався(лась)

Ні, не звертався(лась)

Я не знаю чим займається соціальний 
педагог
Ні, мені це не потрібно

4%

78%

7% 7% 3% 1%

Чи звертались Ви або ваша дитина за допомогою до 
соціального педагога? 

Так, звертались

Ні, не звертались

Я не знаю чим займається соціальний педагог

Ні, нам це не потрібно 

Я не володію інформацією

Ніхто ніколи нам про це не казав



 

Відповіді батьків 

 

Відповіді учнів 

 

Відповіді батьків 

 

Відповіді учнів 

87%

7%
5% 1%

Чи допомогло Вам спілкування з соціальним педагогом (якщо 
звертались) Я не звертався(лась) до 

соціального педагога
Так, допомогло

Ні, не допомогло

Ні. стало тільки ще гірше

88%

4% 1%0% 7% 0%

Чи допомогло Вам спілкування з соціальним педагогом 
(якщо звертались)? 

Ми не звертались до соціального педагога

Так, допомогло

Ні, не допомогло

Ні, стало тільки ще гірше

48%

22%

26%

4%
Чи готові Ви (при потребі) звернутись до соціального педагога 

за допомогою? 

Так, готовий(ва)

Ні, не готовий(ва)

Я не знаю чим він мені може допомогти

Ні, бо з мене будуть глузувати інші учні

74%

6%
20%

0% 0%

Чи готові Ви разом з дитиною (при потребі) звернутись до 
соціального педагога за допомогою? 

Так, готові

Ні, не готові

Я не знаю чим він нам може допомогти

Ні, бо з моєї дитини будуть глузувати інші учні



 

Відповіді батьків 

 

Висновки 

Безпечність приміщень та території ліцею для навчання та праці 

Як бачимо з відповідей, переважна більшість опитаних безпечно почуває себе 

у стінах нашого ліцею. Відсоток, що характеризується як «не завжди комфортно» 

вказує на проблеми, пов’язані з вузькими коридорами, необхідністю навчатись у 

двох корпусах, доступністю території ліцею для сторонніх осіб, невеликим 

подвір’ям ліцею та ін. Дуже приємно, що відсоток тих, кому некомфортно у стінах 

нашого навчального  невисокий. 

Близько третини учнів вважає, що у ліцеї відсутні місця для активного 

відпочинку, ще третина впевнена, що таких місць є недостатньо. У поясненнях діти 

вказували наступні проблеми: перевантаженість ліцею, мала тривалість перерв, 

наявність тільки одного футбольного поля (адже цей вид спорту є 

найпопулярнішим серед учнів), невелика площа шкільного подвір’я. 

В той же час, переважна більшість учасників освітнього процесу вважають, 

що ще гострішою є проблема зі спокійним відпочинком на перервах, адже у зв’язку 

з перевантаженням ліцею, та навчанням лише у першу зміну місць, де можна 

спокійно відпочити, не так вже і багато. 

Неоднозначними виявилися відповіді на запитання «Чи безпечно Ви 

почуваєтесь на подвір’ї нашого ліцею?». Зовсім малий відсоток опитаних відчуває 

тривогу під час перебування на подвір’ї ліцею, але в той же час практично третина 

опитаних інколи почувається не дуже безпечно. Це знову ж таки пов’язано з 

причинами, перерахованими вище. Окрім цього чільне місце у тривожності займає 

несанкціонований заїзд транспортних засобів на територію ліцею. Для цього 

16%

84%

Чи є у Вас на даний час потреба у допомозі психолога та/або 
соціального педагога? 

Так, є така потреба

Ні, не має такої потреби

6%

93%

1%
0%

Чи є у Вас на даний час потреба у допомозі психолога та/або 
соціального педагога? 

Так, є така потреба

Ні, не має такої потреби

Працюємо з соцпедагогом



існують об’єктивні причини: розташування навчального закладу в центрі міста, 

відсутність парковок поблизу ліцею, що унеможливлює безпечний підвіз батьками 

своїх дітей до школи. Вирішити питання може реконструкція проїжджої частини 

вулиці, на якій розташований ліцей. Це підтверджується відповідями батьків на 

уточнюючі питання, де 83% позитивно висловились на ідею облаштування таких 

паркомісць за межами ліцею. 

У зв’язку з вищеперерахованим вважаємо за необхідне: 

- Поставити питання перед засновниками, щодо виділення  коштів на ремонт 

та заміну пошкоджених секцій огорожі, що унеможливить проникнення 

сторонніх осіб, та безпритульних тварин на територію ліцею. 

- Порушити клопотання перед місцевою владою щодо облаштування 

(реконструкції) проїжджої частини вулиці паркувальними місцями для 

автомобільного транспорту. 

- Не допускати на територію ліцею сторонніх транспортних засобів. 

- Підписати угоду з охоронною фірмою, щодо взяття нашого навчального 

закладу під охорону, та встановлення засобів відеоспостереження. 

- Зробити ремонт в учительській, передбачити додаткову учительську у 

частині актової зали для педагогів, що матимуть бажання усамітнитись. 

- Облаштувати в рекреаційній зоні корпусу 1, та на подвір’ї ліцею куточки 

відпочинку. 

- Посилити контроль за чергуванням педагогів на подвір’ї ліцею, та на 

коридорах під час перерв. 

Забезпечення ліцею навчальними та іншими приміщеннями  з відповідним 

обладнанням, необхідним для здійснення освітнього процесу 

Питання матеріального забезпечення освітнього процесу завжди традиційно 

гостро стояло перед освітянами, тому 64 % педагогів, учнів та батьків вважають, 

що для якісної організації навчання кабінети ліцею не достатньо укомплектовані. 

Окрім цього необхідно продовжувати роботу над облаштуванням 

«спеціалізованих» приміщень, де на думку опитаних перебування не є безпечним. 

Відносно невеликий відсоток опитуваних назвали тільки низку окремих 

приміщень, де вони почуваються не зовсім у безпеці – це спортивна зала (основна 

причина – «м’яч, що літає») та майстерні (де необхідно працювати з інструментом). 

Не потрібно також забувати про підсобні приміщення, які є необхідною складовою 

в організації освітнього процесу. Адже, як бачимо з відповідей питання безпеки у 

підсобних приміщеннях гостро стоїть для учнів та батьків. Основну тривогу 

викликають такі приміщення як туалети (в основному для учнів молодших класів) 

та роздягальня, що за своїми розмірами не відповідає сподіванням учнів. 

У зв’язку з вищесказаним вважаємо за необхідне: 

- Продовжити роботу над достатньою комплектацією навчальних приміщень 

(особливу увагу приділити засобам ІКТ). 

- Поставити питання перед місцевою владою про ремонт санвузлів. 

- Зробити ремонт в роздягальні. Поставити на порядок денний питання щодо 

виділення приміщення на додаткову роздягальню. 



- Зобов’язати класних керівників 1-11 класів провести роз’яснювальну роботу 

щодо безпечної поведінки у підсобних приміщеннях. 

Обізнаність учнів, та працівників ліцею з вимогами охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій та дотримання їх. 

За результатами опитування у цьому напрямку практично усі педагоги та 

батьки ознайомлені, або частково ознайомлені з правилами поведінки у ліцеї. 

Тривогу викликає те, що майже кожен десятий учень не знає правил поведінки, а з 

них 6 % стверджує. Що з такими правилами його ніхто не ознайомлював. Теж саме 

стосується і правил пожежної безпеки, де 15 % учнів та 20% батьків тільки частково 

обізнані з такими правилами. Також відсоток тих, хто не впевнений, що знає шляхи 

евакуації під час виникнення НС майже ідентичний з показниками обізнаності з 

правилами поведінки та протипожежними правилами. В той же час учні впевнено 

визначились, що вони знають правила поведінки у випадку НС. 

Шляхи вирішення проблем: 

- Зобов’язати класних керівників 1-11 класів регулярно проводити 

просвітницьку діяльність у напрямку правил поведінки та пожежної безпеки.  

- Класним керівникам 1-11 класів провести батьківські збори, де обговорити 

проблемні питання з безпеки життєдіяльності. 

- Зобов’язати вчителів, що викладають предмети природничих наук, фізичної 

культури, інформатики, трудового навчання систематично проводити 

інструктажі з техніки безпеки. 

- Зобов’язати вчителів, що викладають предмети хімія, біологія, географія та 

фізика ввести у навчальний план вивчення питань з безпеки життєдіяльності. 

- Розробити План евакуації під час виникнення НС та розмістити його у 

відповідних місцях. Запланувати заходи з навчальної евакуації. Зобов’язати 

класних керівників 1-11 класів ознайомити учнів з аварійними виходами та 

шляхами евакуації. 

- Провести навчання з персоналом ліцею щодо поводження у випадку НС. 

Обізнаність працівників та учнів ліцею з правилами поведінки у разі 

нещасного випадку з учнем та/або іншим працівником ліцею чи у разі 

погіршення їх здоров’я. Реагування на такі дії. 

Під час опитування у цьому напрямку виявилось, що існує великий відсоток 

педагогів, які не впевнені у своїх знаннях та навичках щодо надання першої 

домедичної допомоги, хоча переважна більшість з них знає послідовність дій при 

нещасному випадкові. 

Турбує той факт, що майже половина учнів отримували травми у стінах 

ліцею, хоча з іншого боку, батьки стверджують, що відсоток таких дітей значно 

менший. На нашу думку це зумовлено тим, що учні і батьки по різному розуміють 

поняття «травма» (наприклад, це коли  для батьків травма – це серйозне 

пошкодження, яке має подальші наслідки, а для учнів це може бути асоційовано з 

поняттям звичайного інциденту, пов’язаного з дискомфортом, наприклад,  при 

падінні. Тому, мабуть, це одна з причин, що серед учнів так багато тих, хто 



стверджує що не отримав необхідної допомоги при травмі. Це припущення 

підтверджує той факт, що на запитання про звернення до медичної сестри більше 

90% учнів відповіли, що або не звертались до неї,  або звертались дуже рідко. 

Цікавим є той факт, що майже всі опитані вказали, що травми були отримані під 

час перерв і тільки зафіксовано декілька випадків травм під час уроків (переважно 

на уроках фізичної культури). 

Що стосується дотримання правил безпеки на уроках, то майже всі учасники 

освітнього процесу ствердно відповіли що правил вони дотримуються. У той же 

час стан інвентарю і меблів у приміщеннях ліцею оцінений як задовільний. Серед 

найпоширеніших пошкоджень називались пошкодження меблів у навчальних 

класах. 

Шляхи вдосконалення: 

- Провести практичні та теоретичні заняття з надання першої домедичної 

допомоги серед працівників ліцею. 

- Акцентувати увагу при плануванні навчального матеріалу на уроках основ 

здоров’я, фізичної культури на те, щоб передбачити заняття з надання першої 

домедичної допомоги. 

- Розробити план дій щодо попередження дитячого травматизму. 

- Наголосити учасникам освітнього процесу на необхідності суворого 

дотримання правил безпеки на уроках та перервах. 

- Посилити контроль за належним утриманням шкільного інвентарю та меблів. 

- Удосконалити роботу медичного кабінету, постійно поповнювати його 

медичними засобами. 

Організація харчування у ліцеї 

Також було проведено опитування щодо організації харчування у ліцеї. За його 

результатами можна сказати наступне: 

- Переважна більшість учнів, вчителів та батьків знайомі з таким поняттям як 

«здорове харчування». 

- У шкільній їдальні регулярно харчується тільки кожен п’ятий учень і 

практично не харчується педагогічний колектив. 

- Шкільний буфет також не користується особливою популярністю серед 

учасників освітнього процесу. 

- Основною причиною небажання харчуватись у шкільній їдальні і серед учнів 

і серед вчителів є несмачна та неякісна їжа. 

- Близько 2/3 учнів надає перевагу продуктам, які можна придбати за межами 

ліцею.  

Це означає, що покращення умов харчування є одним з основних напрямків 

роботи адміністрації ліцею. Пропонуємо: 

- Кухарям та сестрі з дієтичного харчування почати працювати над 

урізноманітненням меню, згідно з новими правилами та нормами. 

- Класним керівникам 1-11 класів посилити просвітницьку діяльність за 

напрямком «здорове харчування». 

- Вести роботу над покращенням умов праці кухарів, та інрер’єру зали їдальні. 



- Класним керівникам 1-11 класів на виховних годинах наголошувати на 

перевагах харчування у шкільній їдальні. 

- Вести контроль за асортиментом у шкільному буфеті. 

 

Організація роботи бібліотеки та кімнати школяра 

За результатами опитування тільки 12% учнів  регулярно відвідують 

бібліотеку, а 4% взагалі вважають, що бібліотека не потрібна нашому навчальному 

закладу. Значно більше бібліотека є популярною серед педагогів – 66%. Серед тих, 

хто не любить відвідувати бібліотеку головною причиною цього названо 

відсутність великої читацької зали та відсутність можливості послухати 

аудіокниги. Також багато респондентів вказали, що більшість інформації у наш час 

можна отримати через мережу Інтернет. 

У нашому ліцеї також функціонує кімната школяра, яка є доступною для всіх 

учасників освітнього процесу, але прикро констатувати той факт, що доволі 

великий відсоток учнів та їх батьків не зовсім орієнтуються задля якої мети вона 

працює. Мабуть саме через це відвідують цю кімнату критично малий відсоток 

учнів. 

Виходячи з вищесказаного: 

- Активізувати роботу бібліотекарів та класних керівників 1-11 класів щодо 

популяризації  читацької  активності серед учнів, вчителів та батьків. 

- Розглянути питання про можливість виділення приміщення для читацької 

зали. 

- Розглянути питання про можливість придбання аудіокниг, та апаратури до 

них. 

- Активізувати роботу працівників кімнати школяра щодо надання інформації 

учасникам освітнього процесу про їхню діяльність. 

Адаптація учнів та вчителів до освітнього процесу у ліцеї. 

Ні для кого не секрет, що багато першокласників та  дітей відчувають 

дискомфорт та тривогу при переході на наступний рівень навчання. Це пов’язано з 

багатьма факторами (зміна оточуючого середовища, посилення відповідальності за 

свої вчинки, перехід до іншого кабінету і ін.). І хоча велика кількість опитуваних 

зазначила, що не потребувала допомоги при переході на наступний рівень 

навчання, та у нашому ліцеї ведеться систематична робота у цьому напрямку. 

Згідно опитування питання адаптації учнів до освітнього процесу регулярно 

обговорюється серед педагогічного колективу. Молоді вчителі завжди можуть 

розраховувати на допомогу своїх старших та досвідчених колег. 

Доступність використання інтернет-ресурсів у нашому ліцеї. 

У сучасному світі жодна людина не уявляє своє життя без мережі Інтернет, 

яка допомагає значно спростити їхнє життя. В той же час, мережа Інтернет несе у 

собі багато ризиків та загроз, які у сучасному суспільстві потрібно передбачати та 

при необхідності швидко на них реагувати. 



На жаль, малі потужності встановлених у ліцеї роутерів не дозволяють 

задовольнити всіх бажаючих вільним доступом до мережі Інтернет, тому більшість 

учнів та половина педагогів не мають доступу до шкільної мережі Інтернет. 

Що стосується безпеки, то практично всі учасники освітнього процесу 

ознайомлені з правилами безпеки у мережі Інтернет, хоча 27% учнів заявили, що 

бесіди з ними на цю тему не проводились. 

За результатами опитування: 

- Поставити питання перед засновниками про можливість виділення коштів на 

заміну роутерів на більш потужні, що дасть змогу охопити покриттям WiFi 

всю територію ліцею. 

- Забезпечити доступом до мережі Інтернет кабінети Корпусу № 2 та 

приміщення майстерні. 

- Класним керівникам 1-11 класів вести систематичну виховну роботу щодо 

безпеки у мережі Інтернет як з учнями, так і з їх батьками. 

- Класним керівникам 1-11 класів довести до відома учнів і їх батьків шкільні 

правила користування мережею Інтернет. 

Профілактика та протидія булінгу та будь яких проявів дискримінації 

Заклад освіти відіграє важливу роль у створенні умов для здобуття учнями та 

ученицями знань в безпечному освітньому середовищі, формуванні ставлень та 

навичок, які потрібні, щоб уникнути та запобігти проявам насильства, 

безконфліктного спілкування, ненасильницької поведінки. 

Вирішальна роль у протидії насильству і булінгу належить педагогам. Проте 

впоратися з цією проблемою вони можуть тільки завдяки системному підходу та 

підтримки керівництва школи, батьків, представників місцевих органів влади та 

громадських організацій, а також із залученням та участі дітей та молоді. 

За результатами опитування багато учнів та їх батьків не знають про 

існування антибулінгової політики у нашому навчальному закладі, хоча з іншого 

боку вони знають яким має бути порядок дій при виявленні фактів булінгу. Тільки 

15% учнів заявило, що питання булінгу з ними не обговорювались у класних 

колективах.  

Щодо проявами булінгу у стінах нашого ліцею, то ми маємо наступні 

результати: учні вказали що стикались з проявами булінгу з боку педагогів (30%), 

з боку інших учнів (34%), та з боку технічного персоналу (8%). В той же час 16% 

педагогів також страждали від проявів насилля з боку учнів. 

Для протидії проявам будь якої дискримінації, та надання допомоги при 

зафіксованих фактах булінгу у нашому навчальному закладі існує психологічна 

служба в складі соціального педагога та практичного психолога. І хоча більш ніж 

90% учнів та їх батьків заявили, що не звертались за допомогою у психологічну 

службу, 46% учнів та 82% батьків у разі потреби готові це зробити. 

За результатами опитування: 

- Розробити, та оприлюднити на сайті ліцею документ, стосовно 

антибулінгової політики у нашому навчальному закладі. 



- Класним керівникам 1-11 класів довести до відома учнів та їх батьків про 

існування такої політики. 

- Ознайомити всіх без винятку учасників освітнього процесу з порядком дій 

при виявленні фактів булінгу. 

- Класним керівникам 1-11 класів систематично проводити бесіди з учнями та 

їх батьками щодо запобіганню проявів насилля в освітньому середовищі. 

- Провести навчання з педагогічним колективом та персоналом ліцею щодо 

запобіганню булінгу. 

- Проводити політику недопущення насилля по відношенню до учнів з боку 

педагогів. 

- Психологічній службі активізувати роботу у цьому напрямку. 

 

 

 


