
ЗВІТ 

за результатами самооцінювання Новоселицького ліцею №3 у 2021/2022 н.р.  
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1. Освітнє 

середовище 

закладу 

освіти 

 

 3,46    Приміщення Новоселицького ліцею №3, введено в 

експлуатацію в 1946 році з контингентом 58 учнів і мав назву 

Залізнодорожня школа №10. У 1953 році перейшла в 

розпорядження Міністерства освіти України і її було названо -  

Новоселицька СШ №3. З січня 2021 року переіменована на 

Новоселицький заклад загальної середньої освіти №3 І-ІІІ 

ступенів-опорний заклад, а з жовтня 2021 року  на   

Новоселицький ліцей №3, розташований в місті Новоселиця 

Чернівецького району Чернівецької області. 

У навчальному закладі навчаються й виховуються 532 учнів 

(проєктна потужність - 600): у початковій школі – 237 учнів, у 

базовій – 240, у старшій школі – 55, з середньою наповнюваністю 

класів - 23,  працює 42 педагогічні працівники. Приміщення 

закладу є нетиповим, в ньому налічується 23 класи, яких в 

початковій ланці – 9, в основній – 11, в старшій – 3. Ліцей працює 

за кабінетною системою: української мови і літератури, 

англійської мови, зарубіжної літератури, хімії, географії, історії, 

трудового навчання, математики, біології, фізики, 2 кабінети 

інформатики, освітній процес організований в одну зміну. На 

центральному вході до закладу встановлений пандус. У ліцеї 

проведено мережу Інтернет та облаштовано відео спостереження.   

Територія та приміщення чисті й охайні, відсутні колючі 

дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними властивостями. 

Територія ділянки закладу частково освітлюється у вечірній та 

нічний час. Огляд території щодо її безпечності для організації 

освітнього процесу здійснюється щоденно. 

Територія закладу недоступна для несанкціонованого 

заїзду транспорту, а у приміщенні школи наявний пост чергового, 

а отже, несанкціонований доступ сторонніх осіб до навчальних 

приміщень неможливий. 

   Обладнано сучасний спортивний майданчик. На території 

ліцею також є старий спортивний майданчик, який  облаштовано 

старими  спортивними конструкціями. За сприяння  міської ради   

матеріальна база ліцею та кабінетів значно покращилася. А  також 

завершено перекриття даху школи та проведено ремонтно-

оздоблювальні роботи з утепленням зовнішніх стін закладу. Ліцей 

перейшов на індивідуальну систему опалення, проте система 

опалення потребує капітального ремонту.  Необхідно доповнити 

спорядженням спортивний зал та майданчики.  
   Більша  частина шкільного двору  викладена бруківкою, що 
дозволило створити безпечний розвивальний простір та для 



2 
 

проведення дозвілля дітей, але частина подвір’я є асфальтованою з 
нерівною поверхнею. 

 Спостереження за освітнім середовищем показало, що в 
закладі освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий 
режим, належне освітлення, прибирання приміщень.     
Провітрювання кабінетів здійснюється під час перерв та після 
завершення навчальних занять.  Питний режим дотримується 
кожним учнем індивідуально, відповідно до вимог здійснення 
протиепідеміологічних заходів. Приміщення прибрані. У ліцеї  
облаштовано внутрішню вбиральню, яка забезпечена гарячою 
водою, милом, рушниками. Санвузли  розділені, окремо 
облаштовані вбиральні для дівчат, хлопців та вчителів.   

У закладі освіти не вистачає приміщень, необхідних для 

якісної реалізації освітньої програми та організації освітнього 

процесу, а саме класних кімнат, майстерні, актової зали. Навчальні 

кабінети  ліцею непрохідні.  Всі  кабінети 1-3 класів мають 

обладнання та засоби навчання для формування ключових 

компетентностей і наскрізних умінь учнів за вимогами НУШ, яке 

практично використовується. Усі вчителі забезпечені робочим 

місцем. 

За результатами анкетування, переважна більшість учнів та  

батьків високо оцінюють комфортність умов навчання:  
облаштування території навколо школи (89% учнів,  94% батьків); 

чистоту навчальних кабінетів (83% учнів,  96% батьків); чистоту 

туалетних кімнат (68% учнів,  86% батьків), чистоту їдальні (83% 

учнів, 84% батьків), чистоту спортивної зали (87% учнів, 95% 

батьків), температурний режим у школі (84% учнів, 92% батьків). 

Така висока оцінка може бути обгрунтована змінами, які відбулися 

в закладі освіти впродовж останніх 3 - 5 років. Крім добудови 

внутрішніх вбиралень, обладнання спортивної зали та їдальні, було  

завершено перекриття  даху ліцею та утеплено зовнішні стіни, а 

також заклад перейшов на індивідуальне опалення. 

Велику увагу приділено безпеці перебування в закладі 

освіти учасників освітнього процесу. Інструктажі з працівниками 

закладу освіти та здобувачами освіти проводяться систематично, 

наявні  акти-дозволи на проведення занять у кабінетах,  записи в 

журналах  інструктажів  з ОПБЖ, інструкції з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в 

умовах надзвичайних ситуацій  затверджено і оприлюднено в 

навчальних   кабінетах. Усі працівники  пройшли навчання, про що 

свідчать  підписи у журналі реєстрації  інструктажів.   Викладачами 

Новоселицького медичного коледжу проводяться  бесіди, 

тренінгові заняття із здобувачами освіти з питань надання 

домедичної допомоги.  

 Педагогічні працівники та керівництво ознайомлені з 
алгоритмом дій у разі  нещасного випадку і чітко знають 
алгоритм  реагування на випадки травмування учнів, що 
підтверджено відповідними документами та результатами  
анкетування вчителів.    

         За результатами анкетування, 100% педагогів відповіли, 
що в закладі освіти регулярно проводяться навчання, інструктажі 
з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, 
правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, інструктажі з 
надання домедичної допомоги;   94% учнів відповіли, що 
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учителі, керівництво ліцею регулярно інформують їх про  
правила охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 
безпеки, в тому числі правил поведінки під час надзвичайних 
ситуацій із залученням спеціальних служб (65,6%). Є 
документальні підтвердження, зокрема  накази,  проведення 
навчання з безпеки життєдіяльності та охорони праці, правил 
поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. 

У закладі освіти створено умови для формування культури 
здорового  харчування у здобувачів освіти. В їдальні чисто й 
охайно, сервірування столів відповідає вимогам, в асортименті 
буфету відсутні заборонені продукти. Для всіх учасників 
освітнього процесу доступне щоденне меню. Дотримано 
санітарно- гігієнічних умов на всіх етапах  реалізації  продукції. 
Переважна більшість учасників освітнього процесу задоволені 
умовами харчування: 89% опитаних батьків учнів; 78% учителів; 
48% здобувачів освіти  відзначили, що харчування, яке пропонує 
шкільна їдальня, є смачним і корисним.  

Новоселицький ліцей №3 забезпечений  комп’ютерною 

технікою на достатньому рівні. Комп’ютери закладу освіти не 

достатньо облаштовані технічними засобами та інструментами 

контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет, 

більшість комп’ютерів   потребують оновлення. 
Більшість здобувачів освіти (89%) та їхніх батьків (62%) 

поінформовані закладом освіти щодо безпечного використання 
мережі інтернет та дотримуються загальноприйнятих правил 
безпечного користування нею. За результатами анкетування    63 % 
учнів   зазначають, що в школі їх інформують  про те, як безпечно 
користуватися інтернетом на тематичних заходах, а 28% учнів 
зазначають, що це здійснюється на уроках інформатики. Батьки 
зазначають в анкетах, що в закладі освіти проводиться робота з 
ними щодо безпечного використання мережі Інтернет та щодо  
попередження кібербулінгу, у тому числі й під час проведення 
батьківських зборів (постійно  – 31%,   часто –  36%, іноді – 30%, 
ніколи – 3%).  Наявні накази директора щодо проведення заходів, 
присвячених безпечному користуванню мережею Інтернет. 

У закладі освіти  проводиться робота з адаптації та 

інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу та педагогічних 

працівників до професійної діяльності. За результатами 

анкетування щодо адаптації до освітнього процесу 74% батьків 

зазначають, що в учнів ніколи не виникало проблем з адаптацією, 

21%  батьків відповіли, що  іноді виникали. Більшість учителів 

(97%)  погоджується,  що в школі здійснюються  заходи, які 

допомагають педагогічним працівникам адаптуватись до змін умов 

праці.   
У закладі освіти здійснюються заходи щодо запобігання 

будь-яким проявам дискримінації та булінгу: питання розглядалося 
на засіданнях педагогічної ради, видано відповідні накази. 
Розроблено, затверджено й оприлюднено на сайті закладу план 
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню), порядок реагування та процедура подання заяв щодо 
випадків булінгу. Заходи проводяться регулярно відповідно до 
визначеного плану роботи, що підтверджується результатами 
опитування    учнів, їхніх батьків та вчителів. Педагогічному 
колективу ліцею вдалося  створити освітнє середовище, вільне від 
будь-яких форм насильства та дискримінації. У закладі освіти 
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панує атмосфера довіри та спільної взаємодії педагогів i учнів. 
Випадки булінгу, насильства та дискримінації відсутні.  

Зареєстрованих випадків булінгу в закладі освіти немає, 
проте батьки та учні, які вважають, що потерпають від цькування  
(менше 4%), звертаються до класного керівника, практичного 
психолога,   соціального педагога,  де  отримують відповідну 
підтримку та допомогу (про що також  свідчать   відповіді   учнів  
та їхніх батьків). 

   Учні освітнього закладу відповіли в анкетуванні, що їм 

подобається  перебувати в школі і  вони почуваються  комфортно 

93%.  Батьки зазначають, що 19% учнів йдуть до школи в 

піднесеному настрої, з радістю,  52% – здебільшого охоче,  31,6% 

батьків зазначили, що їхні діти не проявляють особливих емоцій. 

89% вчителів повідомили, що в  ліцеї з метою виявлення ознак 

булінгу (цькування) та запобігання його прояву проводиться 

навчання, просвітницька робота за участі відповідних служб, 

органів для всіх учасників освітнього процесу,  5%  зазначили, що 

таке навчання проводиться регулярно з учнями, 5% вказали,  що 

навчання проводиться один – два  рази на рік.  
Водночас лише 12 вчителів  (із 35 опитаних) назвали конкретні 

заходи, що  проводяться для запобігання проявам дискримінації в 
школі;  відповіді окремих учителів засвідчили нерозуміння 
сутності цієї проблеми.   До того ж, 6% учнів відповіли, що не 
почуваються в безпеці, перебуваючи в школі. У закладі освіти 
систематично (щоденно) здійснюється фіксація  та аналіз причин 
відсутності здобувачів освіти на заняттях і   приймаються 
відповідні рішення, які є результативними. Учні не відвідують 
заняття виключно через поважні причини та/або через хворобу, ïx 
чисельність незначна. 

Щодо дотримання етичних норм, поваги до гідності, прав і 

свобод людини через правила поведінки учасників освітнього 

процесу в закладі освіти, за  результатами анкетування, 95% 

опитаних батьків ознайомлені і приймають  правила поведінки, що 

діють у закладі; 89% учнів зазначають, що правила поведінки в 

школі  розроблені, оприлюднені та всі їх  дотримуються. Педагоги 

відповіли в анкетах, що 67% учнів дотримуються розроблених у 

закладі правил поведінки, 33% учнів ознайомлені із правилами 

поведінки, проте не завжди їх дотримуються. Водночас правила 

поведінки учнів  оприлюднені на веб-сайті школи, але відсутні на 

інформаційних стендах. Відсутні документальні підтвердження 

про обговорення правил поведінки із здобувачами освіти та їхніми 

батьками.   
У ліцеї створені умови для інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами: розроблено індивідуальні 
програми розвитку дитини та індивідуальні навчальні плани; 
створено команди психолого-педагогічного супроводу та умови 
для залучення асистентів вчителя до освітнього процесу, 
корекційну спрямованість якого в тому числі забезпечують 
практичний психолог, соціальний педагог, фахівці   інклюзивного 
центру. У закладі наявна ресурсна кімната. 

В інклюзивних класах асистенти вчителя надають дитині 
необхідну підтримку та допомогу, створюють сприятливу 
психологічну атмосферу під час взаємодії з учнем, постійно 
аналізують  результативність своєї роботи та вносять відповідні 
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корективи. 
У приміщенні бібліотеки створено медіатеку. Простір i 

ресурси бібліотеки використовуються для індивідуальної i 
групової роботи (переважно з учнями 1-8-x класів) та як читальна 
зала. У ліцеї облаштовано куточок з поличку для буккросингу.  

 Водночас існують потреби у вдосконаленні освітнього 
середовища закладу: 

   - потребує ремонту асфальтоване покриття подвір’я; 

       - необхідно капітально відремонтувати опалювальну систему; 

       - кабінет географії  потребує сучасного обладнання; 
          - недостатнє  необхідне технічне забезпечення навчальних 
кабінетів  (комп’ютер, ноутбук), що створює перешкоди для 
організації якісного, зокрема дистанційного,  освітнього процесу). 

Рівні оцінювання за вимогами: 

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

– достатній рівень; 

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких 

форм насильства та дискримінації – високий рівень; 

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору – достатній рівень. 

 

 

 

Директор    Сергій КОКА 
 


