


Процедура інституційного 
аудиту

Інституційний аудит - це зовнішнє оцінювання роботи

школи, під час якого незалежні експерти оцінюють

освітні та управлінські процеси. Аудит є новою для 

України процедурою вивчення діяльності школи, яка 

прийшла на зміну державній атестації шкіл

Що вивчається під час аудиту?

Робота закладу за чотирма 
напрямами:

1. Освітнє 
середовище 

закладу 
освіти 

2. Система 
оцінювання 
здобувачів 

освіти

3.Педагогіч-
на 

діяльність 
педагогічни

х 
працівників

4.Управлін-
ські

процеси



Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне
та комфортне освітнє середовище. Використання Інтернет-
ресурсів – один із інструментів для навчання та викладання, 

однак він може створювати серйозні ризики для 
користувачів, якщо не дбати про безпечний доступ до мережі

та не дотримуватись правил користування нею. 

Напрям 1. Освітнє середовище 
закладу освіти
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Вимога 1.1
•Забезпечення комфортних та 

безпечних умов навчання та праці

Критерій 
1.1.6

•У закладі освіти 
створюються умови для 
безпечного використання 
мережі Інтернет, в учасників 
освітнього процесу 
формуються навички 
безпечної поведінки в 
Інтернеті

Індикатори  
1.1.6.1, 
1.1.6.2

•У закладі освіти застосовуються 
технічні засоби та інші 
інструменти контролю за 
безпечним користуванням 
мережею Інтернет

•Учасники освітнього процесу 
поінформовані закладом освіти 
щодо безпечного використання 
мережі Інтернет



.

Проблема неконтрольованого
користування мережею 

Інтернет

 За даними міжнародного
дослідницького проєкту ESPAD, у 

2019 році лише 6,7% опитаних
підлітків в Україні не користувались
соціальними мережам. Майже 45% 
підлітків проводять у соціальних
мережах до 3 годин на день, а ще
приблизно 50% – 4 та більше годин.

 Діти також використовують
Інтернет для шкільного та 
позашкільного навчання. За 
правильного використання мережа 
привчає до самостійного
розв'язання задач, структурування
великих потоків інформації
(дотримуючись основних правил 
безпеки)

http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/B_Report_ESPAD_2019_Internet.pdf


.

Проблема дитячого суїциду в 
Україні

Види небезпек, з якими можуть зустрітися учні при 
користуванні мережею і які необхідно врахувати у 

політиці закладу

 Поведінка 

(пропонуванн

я дій, які 

можуть 

загрожувати 

безпеці  

дітей, 

шахрайство) 

 Небезпечні 

контакти 

(спілкування 

через чати, 

файлообмін-

ники, 

месенджери)
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Політика закладу освіти щодо
безпечного користування мережею

Інтернет

Наявність контент-фільтрів

Наявність антивірусних програм та їх вчасне 
оновлення

Користування Інтернет-ресурсами під час
навчальних занять під наглядом педагогів

Моніторинг шкільних ресурсів на предмет розміщення 
на них несанкціонованої інформації

Забезпечення і педагогів, і учнів навчанням щодо 
безпечного користування мережею Інтернет.

Збереження персональних даних учасників 
освітнього процесу

Розроблення правил користування мережею Інтернет 
для учнів

1

2

3

4

5

6

7
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Проблема дитячого суїциду в 
Україні

 Особливою проблемою в Україні
є підліткове самогубство. За 
останні роки різко збільшилася
кількість самогубств серед дітей
5-14 років. Надзвичайно високий
рівень самогубств відзначається
серед підлітків та молоді, що
навчається.

 Фахівцями відзначається, що у віці
до 13 років суїцидальні спроби
рідкісні, а починаючи з 14-15 років
суїцидальна активність різко
зростає, досягаючи максимуму у 
16-19 років.



Основні мотиви проявів
суїцидальної поведінки

1

•Переживання образи, одинокості, відчуженості, неможливість
бути зрозумілим

2

•Реальна або уявна втрата батьківської любові, нерозділене
кохання (кохання без взаємності), ревнощі

3

•Переживання пов’язані зі смертю одного з батьків, розлучення
батьків

4 •Почуття провини, сорому, образи, незадоволеність собою

5 •Страх перед ганьбою, глузуванням, приниженням (кібербулінг)

6 •Страх перед покаранням

7 •Почуття помсти, погроз, шантажу (кібербулінг)

8 •Бажання привернути до себе увагу, викликати жаль, співчуття

9

•Співчуття або наслідування приятелів, героїв книг, кінофільмів
(“ефект Вертера”)

10 •Насилля в сім'ї

11 •Участь у «суїцидальних»  іграх, челенджах



Попереджувальні прояви 
суїциду

скарги на відсутність
сенсу життя: «Навіщо
мені жити?», «Який

сенс в тому, що я 
живу?»; 

висловлювання
дитини: «Мені усе 

надоїло!», «Не хочу 
нікого бачити, не хочу 

нічим займатися!»; 
скарги на дурні
передчуття: «Я 

відчуваю, що скоро 
помру!»;

підвищений, 
стабільний інтерес
до питань смерті, 
загробного життя; 
словесні натяки на 

смерть, що
наближується: 

«Потерпіть, недовго
Вам залишилося

мучитися!», «Ви ще
пожалієте, але буде 

пізно!»;

зосередженості, що
не було раніше для 

дитини -
характерним, 

відсутність бажання
спілкуватися з 

друзями, родичами, 
ходити в гості, грати, 
вести тривалий стан 

внутрішньої
активний спосіб

життя.

наведення
особливого порядку 

у своїй кімнаті, 
серед своїх

особистих речей, 
роздача деяких

речей товаришам, 
остаточне з'ясування

стосунків;

таємні приготування
до чогось, що дитина

відмовляється
пояснювати;

раптовий, без 
видимих причин 
наступ спокою, 

смиренного стану 
після стресу або
тривалого стану 

депресії;



Система роботи з 
профілактики суїциду

Створення 
позитивного 

психологічног
о клімату в 

навчальному
закладі

Психологічн
а просвіта
педагогів, 

батьків, 
учнів

Психологічна 
та педагогічна

діагностика
суїцидальних

тенденцій

Систематичн
ий контроль 
і врахування

динаміки
змін в 

особистості
та поведінці

учнів

При потребі –
переадресува

ння
суїцидальної

справи
спеціалістам
медичного
профілю



Заходи щодо профілактики 
підліткового суїциду

Підвищення обізнаності 
персоналу про ознаки можливого 

суїциду, фактори ризику та 
шляхи дій в цій ситуації

Класні години, кругли 
столи, наради при 

директору, педагогічні 
ради, стендова 

інформація

Розробка плану дій у 
разі самогубства, в 
якому мають бути 

процедури дії під час 
виявлення учня групи 
ризику, дії при загрозі 

самогубства і після 
нього

Увага до емоційного 
клімату школи, його 
зміни і заходи щодо 

налагодження ситуації

Робота шкільного 
психолога 

(визначення рівня 
тривожності, 

тренінги, 
індивідуальні та 
групові заняття



Поради щодо профілактики
випадків суїциду, запобігання

поширенню суїцидальних нахилів
через мережу Інтернет

1. Під час класних годин включати заняття та завдання по
розвитку критичного мислення. Увагу слід приділити таким
елементам: розпізнання фейків та неправдивої інформації,
оцінка ігор в Інтернеті на рівень безпеки для власного здоров’я
та здоров’я оточуючих

2. Педагогічним працівникам не варто розповсюджувати паніку
(наприклад, кожного уроку обговорювати з дітьми гострі
ситуації, які відбуваються у країні) та не слід наголошувати дітям
на суїциді та називати це слово у розмовах чи під час навчання
(важливо вживати “те, що може завдати шкоди здоров’ю та
життю), а також на назвах “суїцидальних” ігор чи челенджів,

оскільки таким чином дорослі ще більше привертають уваги
дітей до цієї теми та викликають бажання ознайомитись з ними.



Поради щодо профілактики
випадків суїциду, запобігання

поширенню суїцидальних нахилів
через мережу Інтернет

3. Як тільки педагогічний працівник помітить будь-які зміни у
фізичному, психологічному, психічному чи соціальному стані
дитини, слід у невимушеній обстановці поговорити з дитиною і

сказати, що ви готові допомогти їй/йому у будь-якій ситуації. А
також можете разом повідомити батьків, якщо дитина боїться

це зробити самостійно.

4. Якщо педагогічний працівник дізнався, що дитина є
постраждалою від домашнього насильства, то слід звернутися
до Гарячої лінії з протидії торгівлі людьми, запобігання та
протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі
та насильству стосовно дітей за номером 1547.



Поради щодо профілактики
випадків суїциду, запобігання

поширенню суїцидальних нахилів
через мережу Інтернет

5. Якщо педагогічний працівник дізнався, що дитина зазнала
онлайн-ризикованого спілкування в Інтернеті чи її булять,
шантажують в мережі, слід звернутися до Урядової
консультаційної лінії з питань безпеки дітей в Інтернеті – 1545*3
(далі обрати 3).

6. Якщо дитина має психологічні проблеми та немає з ким ними

поділитись, то варто звернутись до організації Teenergizer, де
надають психологічні консультації рівний-
рівному, https://teenergizer.org/ чи зателефонувати на

Національну дитячу “гарячу лінію” 0 800 500 225 або 116 111.

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://teenergizer.org/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1614237099286000%26amp;usg%3DAOvVaw2ttehzQaWeFTKz75KXbB5_&sa=D&source=editors&ust=1614237099292000&usg=AOvVaw2vq_8g2dkJTb_MHXZuGsB9


Поради щодо профілактики
випадків суїциду, запобігання

поширенню суїцидальних нахилів
через мережу Інтернет

7. Практичному психологу разом з класними керівниками

проводити опитування щодо психосоціального стану учнів для 
виявлення групу ризику чи тих дітей, які наразі відчувають
тривогу.

8. Класним керівникам включити тему онлайн-безпеки під час
батьківських зборів, а саме родинні правила використання
гаджетів та Інтернету, створення спільного онлайн-простору,

налагодження довірливих стосунків.



Корисні посилання з даного
питання

1. ТОП-5 правил: як впевнитись, що те, що ми бачимо в 
мережі, є правдою?
https://stop-sexting.in.ua/top-5-pravyl-yak-vpevnytys-shho-te-shho-my-bachymo-v-
merezhi-ye-pravdoyu/

2. Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності

https://osvita.diia.gov.ua/courses/very-verified%20

3. Довідник “Рекомендації щодо онлайн-безпеки для
педагогічних працівників” за посиланням https://stop-

sexting.in.ua/guide-for-teachers/

4. Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті»

https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-dlya-batkiv-onlayn-
bezpeka-ditey

5. «Створюємо онлайн-простір разом з дітьми»: довідник
для батьків та вихователів https://stop-
sexting.in.ua/guide-for-parents/

https://stop-sexting.in.ua/top-5-pravyl-yak-vpevnytys-shho-te-shho-my-bachymo-v-merezhi-ye-pravdoyu/
https://osvita.diia.gov.ua/courses/very-verified
https://stop-sexting.in.ua/guide-for-teachers/
https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-dlya-batkiv-onlayn-bezpeka-ditey
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://stop-sexting.in.ua/guide-for-parents/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1614237099287000%26amp;usg%3DAOvVaw07o2pJMZ2fWqketQB3Xtjb&sa=D&source=editors&ust=1614237099292000&usg=AOvVaw17gXZENOqQ1VOgEsFCXK3i



