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Опис практики: висновки та рекомендації 
 
Назва практики  
Practice tittle  

Безпечна і дружня до дитини школа: моделювання підходу 
трансформації шкіл у контексті реформи системи освіти України 
 

Територія 
моделювання 
Country 

Луганська та Донецька області (підконтрольна уряду країни 
територія, що постраждала внаслідок воєнного конфлікту), Україна 

Посилання 
на суміжні 
дослідження, 
звіти, описані 
практики 
Related links  
 

Міжнародний контекст 
 

- Цілі сталого розвитку (ЦСР). Зокрема, 16.2 — головна мета 
полягає у тому, щоб покласти край наругам, експлуатації, 
торгівлі й усім формам насильства і тортур щодо дітей. 

 

- Глобальна коаліція для захисту освіти від атак. 
 

- Декларація про безпеку шкіл. 
 

- Вказівки із захисту шкіл та університетів від використання 
з воєнною метою під час збройних конфліктів. 

 

- Керівництво ЮНІСЕФ до розбудови шкіл, дружніх до дитини. 
 

- Глобальна кампанія ЮНІСЕФ — Зупини насильство 
в школах (#ENDViolence in schools). 

 

- Уроки війни: воєнне використання шкіл та інших освітніх 
закладів під час конфлікту. 

 

Національний контекст 
 

- Безпечні школи в Україні: концептуальна записка для 
Міністерства освіти і науки України, підготовлена 
Представництвом ЮНІСЕФ в Україні 14 серпня 2016 р. 

 

- Портал превентивної освіти. Модуль «Безпечна і дружня 
школа». 

 

- Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії 
насильству. Міністерство освіти і науки України. Лист 
№ 1/11-5480 від 18.05.2018. 

 

- Нова українська школа. Концептуальні засади 
реформування середньої школи. 

 

Нормативно-
правові 
документи, 
на підтримку 
реалізації яких 
направлено 
впровадження 
моделі БДДШ 
 

- Конвенція ООН «Про права дитини».   
- Цілі сталого розвитку 2016–2030. 
- Конституція України. 
- Закон України «Про освіту». 
- Закон України «Про загальну середню освіту».  
- Закон України «Про дошкільну освіту». 
- Основи законодавства України про охорону 

здоров’я. 
- Декларація «Про безпеку шкіл».  
- Концепція Державної соціальної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 
на період до 2021 року. 

- Лист № 1/9-204 від 04.04.2018 МОН України «План заходів 
щодо реалізації спільного проекту «Безпечна і дружня 
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до дитини школа».  
- Про схвалення Концепції реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року (розпорядження 
КМУ від 14 грудня 2016 р. № 988-р).  

- План діяльності ЮНІСЕФ в Україні. 
Контактна 
персона 
від ЮНІСЕФ 
UNICEF Contact 
person  

 
Ольга Долініна, координатор освітніх програм Представництва 
ЮНІСЕФ в Україні (odolinina@unicef.org) 

Партнери 
у впровадженні 
ініціативи  
Partners 
 

Державні 
- Міністерство освіти і науки України (МОН). 

- Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти». 

- Державна наукова установа «Інститут психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України». 

- Обласні департаменти освіти і науки та їхні структурні 
підрозділи (Луганська та Донецька області). 

- Обласні інститути підвищення післядипломної педагогічної 
освіти (Луганська та Донецька області). 

Донорські організації 
- Глобальний фонд підтримки освіти в умовах кризи «Освіта 

не може чекати». 

- Уряд Японії. 

- Національні комітети ЮНІСЕФ Швейцарії та Німеччини. 

- Інструмент сприяння стабільності та миру ЄС. 

Партнери ЮНІСЕФ із впровадження 
- Громадська організація «Дитячий фонд «Здоров’я через 

освіту». 

- Громадська організація «Ла Страда-Україна». 

- Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». 

- Громадська організація «Асоціація фахівців з розв’язання 
конфліктів та соціальної і психологічної підтримки «Слова 
допомагають». 

- Благодійний фонд «Карітас України». 

- Адвентистське агентство допомоги та розвитку (ADRA). 

- Громадська організація «Задзеркалля». 

Громадські організації (національні та міжнародні) 
- ВГО «Всеукраїнська спілка вчителів і тренерів». 

- Громадська організація «Асоціація працівників дошкільної 
освіти України». 

- Відокремлений підрозділ Фонду Terre des Hommes в Україні. 
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- Данська рада у справах біженців/Данська група 
з розмінування.  

- Британська Рада. 

- Чеська гуманітарна організація «Людина в біді». 

- БФ «Арче Нова Україна». 

- Місцеві громадські організації, зокрема шкільні та 
батьківські. 

Короткий опис 
Abstract 

Моделювання підходу «Безпечна і дружня до дитини школа» 
(БДДШ) стало ініціативою ЮНІСЕФ у відповідь на звернення 
Міністерства освіти та науки України щодо підтримки освітньої 
реформи країни, з урахуванням прав усіх дітей на рівний доступ 
до освіти, особливо найбільш уразливих, зокрема тих, хто 
постраждав унаслідок воєнного конфлікту на сході України.  

В основу моделі «Безпечна і дружня до дитини школа» було 
покладено найкращі міжнародні практики, зокрема підхід ЮНІСЕФ 
— Школа, дружня до дітей, а також враховано рекомендації 
Декларації про безпеку шкіл.  

На думку експертів і практиків, які увійшли до робочої групи 
з моделювання підходу БДДШ, освітній заклад стає безпечним і 
дружнім до дитини, якщо в ньому забезпечують такі чотири 
стандарти: 1) захисне та сприятливе для здоров’я і навчання 
фізичне середовище; 2) комфортне психосоціальне середовище; 
3) навчання дітей і дорослих на засадах загальнолюдських 
цінностей і життєво важливих компетентностей; 4) ефективне 
шкільне управління, партнерство та участь. 

З метою моделювання концепції «Безпечна і дружня до дитини 
школа» було створено крос-секторальну робочу групу при 
Міністерстві освіти і науки України (МОН) та регіональні робочі 
групи, що складаються з провідних фахівців, науковців та 
практиків. Завданням членів робочої групи стали адаптація, 
моделювання, моніторинг та оцінка впровадження концепції. 

Моделювання підходу відбулось у 14 навчальних закладах, 
запропонованих членами робочої групи, у Луганській та Донецькій 
областях України, що постраждали внаслідок воєнного конфлікту. 
Обрані навчальні заклади розташовані у міській та сільській 
місцевості, зокрема вздовж лінії воєнного конфлікту. Процес 
моделювання тривав протягом 2018–2019 років та включав таку 
покрокову систему вдосконалення навчального закладу: 

1. Експрес-оцінка навчального закладу за допомогою онлайн-
опитування основних учасників навчально-виховного 
процесу. 

2. Детальний аналіз та планування змін. 

3. Забезпечення ресурсами. 

4. Впровадження, моніторинг і оцінки заходів щодо 
вдосконалення навчального закладу. 

Процес моделювання підходу БДДШ продемонстрував позитивну 
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динаміку змін за всіма чотирма базовими стандартами на рівні 
результатів-продуктів та результатів-наслідків. Зокрема, 
посилилась інституційна спроможність навчальних закладів; 
принципи та стандарти БДДШ були прийняті як базові для 
трансформації навчальних закладів; покращилась інклюзивність 
освітніх просторів та сформувалися нові ненасильницькі моделі 
поведінки учнів, учителів та батьків; посилилась громадянська 
активність учнів; освітнє середовище стало більш готовим 
до сприйняття «інакшості» і дітей, і дорослих; упроваджується 
освітній компетентнісний підхід на основі життєвих навичок; 
навчальні заклади поступово стають осередками активності 
місцевих громад. Очікується, що подальший безперервний процес 
трансформації зробить свій внесок у якісне реформування галузі 
української освіти з урахуванням прав та потреб усіх дітей, 
особливо найбільш уразливих. 

Триває процес приєднання України до міжнародної Декларації про 
безпеку шкіл, до якої вже долучились 54 країни світу. Результати 
моделювання БДДШ можуть бути корисними з огляду 
на можливість вивчення практичного досвіду забезпечення права 
дітей на освіту в умовах збройного конфлікту. 

Методологія та 
обмеження 
дослідження 

Індуктивний та порівняльний методи стали ключовими 
інструментами дослідження результатів моделювання БДДШ. Вони 
дали змогу проаналізувати індивідуальні досвіди покращення 
шкіл/дитячих садків та порівняти отримані результати з еталонною 
моделлю безпечної і дружньої до дитини школи. Аналіз кожного 
із 14 партнерських навчальних закладів відбувся за такою 
структурою:  

- вихідні умови участі школи/дитячого садка у моделюванні 
БДДШ; 

- опис викликів та динаміки змін у числовому та описовому 
вигляді згідно з 4 стандартами моделі БДДШ; 

- висновки та рекомендації для подальшого застосування 
моделі БДДШ. 

Первинні дані було зібрано із застосуванням таких методів, як 
анкетування учасників навчально-виховного процесу (вчителі, 
керівництво закладу, учні, батьки); індивідуальні інтерв’ю учасників 
моделювання; польові візити до модельних закладів; аналіз веб-
ресурсів навчальних закладів; аналіз нормативної бази 
навчальних закладів; аналіз національної та міжнародної 
законодавчої бази, на підтримку реалізації якої спрямоване 
впровадження моделі БДДШ; консультації з експертами робочих 
груп. Результати індивідуального аналізу були відображені 
у профілях навчальних закладів. 

Порівняльний аналіз із еталонною моделлю дав змогу узагальнити 
здобутки навчальних закладів, виокремити тенденції позитивних 
змін та схожих для всіх шкіл викликів, а також надати рекомендації 
щодо подальшого впровадження моделі та адвокації на підтримку 
поширення моделі в інших регіонах України та інших країнах 
зі схожим контекстом. 
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Оскільки це дослідження проводили на фінальній стадії 
моделювання, воно мало певні обмеження. 

- Літній час проведення дослідження ускладнив верифікацію 
отриманих даних від деяких суб’єктів моделювання. 
Зокрема, в деяких випадках не вдалося отримати 
роз’яснення батьків щодо коректного тлумачення їхніх 
відповідей в анкетах (не було можливості поставити 
додаткові запитання). 

- Дизайн онлайн-інструменту експрес-оцінювання не 
передбачав накопичення описової частини якісних змін 
у результаті моделювання БДДШ. Однак інформація була 
накопичена у числовому вираженні. Результати експрес-
оцінювання, за задумом, мали «спровокувати» більш 
детальний аналіз (зовнішній та внутрішній) у перспективі. 
Для зовнішнього оцінювання були важливі і числові 
показники, і опис фактів, які дали змогу досягти якісного 
прогресу. Тому для аналізу числових показників було 
застосовано додаткові методи збирання інформації та 
комунікації з учасниками. В майбутньому, з огляду на 
обмеженість часових та фінансових ресурсів шкіл для 
залучення експертної оцінки якісної та кількісної динаміки 
змін, розробникам рекомендовано додати в онлайн-
інструмент можливість залишати описову частину якісних 
змін у навчальних закладах на підтвердження числових 
значень. 

Національний 
контекст 
Background  

Україна — країна, яка географічно належить до регіону Східної 
Європи та Центральної Азії (згідно з баченням ООН), межує 
з такими країнами, як Російська Федерація, Білорусь, Польща, 
Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова. Отже, Україна має 
унікальне місцеположення між країнами ЄС та пострадянськими 
країнами. Станом на 2019 рік чисельність наявного населення 
в Україні становила 42 079,5 тис. людей. Частка дітей із загальної 
кількості населення становить 20 %, молоді — 27 %. 
 

Уже п’ятий рік поспіль на території східних областей країни триває 
воєнний конфлікт, спричинений політичними причинами. Ключову 
роль в ескалації конфлікту та дестабілізації країни відіграє 
Російська Федерація. За даними Моніторингової місії ООН з прав 
людини, в Україні за період із 14 квітня 2014 року до 15 лютого 
2018 року загинуло щонайменше 2523 цивільні особи (без 
урахування 298 цивільних осіб, які загинули внаслідок падіння 
літака рейсу MH17 17 липня 2014 року). Кількість цивільних осіб, 
які зазнали поранень у зв’язку з конфліктом, оцінюється на рівні 7–
9 тисяч. Щодо офіційних цифр, то в Україні немає єдиної 
державної системи або бази загиблих та поранених цивільних 
осіб.  
 

Вимушене переміщення осіб із зони бойових дій стало ще одним 
соціальним явищем, спричиненим воєнним конфліктом на сході 
України. За даними Міністерства соціальної політики України, 
в країні налічується 1 373 675 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 
які покинули свої домівки та переїхали в інші регіони країни 
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у пошуках безпеки. Серед зазначених осіб 60 % людей попередньо 
проживали у Донецькій області, 37 % були вимушені переїхати 
з Луганської області і 3 % осіб покинули свої домівки в Автономній 
Республіці Крим (українській території, анексованій Росією).  
 

Незважаючи на воєнний конфлікт, в Україні було розпочато низку 
реформ, покликаних посилити потенціал країни та позбутись 
наслідків радянської спадщини. Однією зі змістовних та 
масштабних реформ стала реформа галузі освіти, зокрема її 
середньої ланки, відома як Нова українська школа. Концепція 
Нової української школи, затверджена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, передбачає докорінне 
реформування загальної середньої освіти. 
 

Ключовими компонентами підходу є дев’ять основних елементів. 
1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні 

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації 
в суспільстві. 

2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й 
розвивається професійно. 

3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності. 
4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі 

реальну автономію. 
5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, 

учителем і батьками. 
6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, 

дитиноцентризм. 
7. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий 

зміст і набути компетентності для життя. 
8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує 

рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. 
9. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні 

умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, 
батьків не лише в приміщенні навчального закладу. 
 

Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 
за зверненням Міністерства освіти і науки України, в серпні 2016 
року представило МОН концептуальну записку «Безпечні школи 
в Україні», в якій запропонувало можливі компоненти програмного 
підходу до створення безпечних шкіл.  
 

Наслідком цього стало створення міжсекторальної робочої групи 
з питань адаптації та моделювання концепції «Безпечна школа» 
у пілотних закладах Донецької та Луганської областей. Ця група 
розробила концепцію «Безпечної і дружньої до дитини школи», 
деякі учасники робочої групи взяли участь у процесі моделювання 
БДДШ та моніторили його результати. Представництво ЮНІСЕФ 
в Україні забезпечило ресурси для моделювання відповідного 
підходу БДДШ у 14 пілотних навчальних закладах Донецької та 
Луганської областей.  
 

До участі у моделюванні було запрошено 12 шкільних та 2 
дошкільні громади Луганської та Донецької областей, які 
відповідали двом або більше із зазначених критеріїв: 
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- постраждали внаслідок воєнних подій на сході України; 

- прийняли значну кількість дітей — вимушено переміщених 
осіб; 

- опорні навчальні заклади, які розташовані в малих містах та 
в сільських громадах; 

- географічна різноманітність територіальних громад, в яких 
розташовані навчальні заклади, зокрема вздовж контактної 
лінії; 

- представленість дошкільної ланки освіти; 

- попередній досвід співпраці з ЮНІСЕФ; 

- рекомендації партнерів від обласної влади; 

- потужна мотивація навчальних закладів до трансформації. 

У результаті експертного відбору учасниками проекту стали 14 
навчальних закладів, які розташовані на територіях, що 
постраждали внаслідок воєнного конфлікту. 

Стратегія та 
впровадження 
Strategy and 
Implementation 

Процес моделювання складався з таких поступових кроків: 

Крок 1. Експрес-оцінка навчального закладу відбувалася 
шляхом опитування основних учасників навчально-виховного 
процесу — учнів, вчителів, керівництва школи, батьків тощо. 
Результатом такої оцінки стали профілі пілотних навчальних 
закладів «очима всіх її учасників». Профілі формувались на основі 
анонімного анкетування і були представлені у вигляді кругових 
діаграм, осями яких є показники безпечної і дружньої до дитини 
школи. Профілі відобразили сильні і слабкі сторони пілотних 
навчальних закладів (на думку учнів, педагогів батьків, дирекції 
навчального закладу тощо). Особливістю дошкільних закладів 
була відсутність анкетування дітей з огляду на вікові обмеження та 
корегування деяких питань анкетування дорослих з огляду 
на специфіку дошкільної освіти. Моделювання здійснювалося 
за допомогою розробленого онлайн-інструменту: 
http://express.autta.org.ua/. 

Крок 2. Детальний аналіз, розробка планів дій та планування 
змін. Цей етап дав змогу визначити сильні та слабкі сторони 
шкільної політики, спрямованої на створення безпечного і 
дружнього до дитини навчального середовища; розробити план 
дій для покращення ситуації; залучити педагогів, батьків, учнів, 
представників влади та громадськості до процесу вдосконалення 
навчального закладу. Для розробки планів та їх подальшого 
впровадження в кожній школі було створено робочі групи, до яких 
увійшли представники всіх зацікавлених сторін. Результати 
самооцінювання школи в жодному разі не використовували для 
перевірки або покарання співробітників школи. Певні низькі бали 
на початку проекту не свідчили про «низьку ефективність» шкіл, а 
продемонстрували сфери, в яких школа/дитячий садок 
у подальшому вдосконалювались. 
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Крок 3. Забезпечення ресурсами. На підставі сформованих 
планів заходів освітні заклади провели адвокаційні кампанії для 
забезпечення необхідними ресурсами процесу впровадження 
плану. Значну ресурсну підтримку надав навчальним закладам 
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) через партнерів із впровадження 
за фінансової і технічної підтримки: Глобального фонду підтримки 
освіти в умовах кризи «Освіта не може чекати»; уряду Японії; 
Національних комітетів ЮНІСЕФ Швейцарії та Німеччини; 
Інструменту сприяння стабільності та миру ЄС. Інструментами 
підтримки стали навчальні модулі (тренінги) для педагогів, учнів та 
батьків із таких напрямів:  

1) безпечна і дружня до дитини школа (інтерактивні тренінги та 
онлайн-навчання http://scfs.multycourse.com.ua/ua/); 

2) психосоціальна підтримка учасників навчально-виховного 
процесу; 

3) створення послуги медіації на базі навчальних закладів; 

4) створення ненасильницького освітнього середовища; 

5) інклюзивне освітнє середовище; 

6) освіта на основі життєвих навичок; 

7) громадська участь та активізм. 

ЮНІСЕФ також допоміг школам-партнерам покращити становище 
за першим стандартом моделі БДДШ «Захисне та сприятливе для 
здоров’я і навчання фізичне середовище», частково оновивши 
шкільні приміщення (переважно ремонт туалетних кімнат та 
влаштування пандусів) і передавши у користування шкільне 
обладнання (меблі, спортивний інвентар).  

Окрім ЮНІСЕФ, процесу трансформації навчальних закладів 
сприяли й інші державні та недержавні партнери. 

Крок 4. Впровадження, моніторинг і оцінки щодо 
вдосконалення навчального закладу. Цей крок включав 
постійне спостереження за процесом впровадження щодо його 
відповідності узгодженому плану та аналіз причин відхилення. Для 
оцінювання змін, що відбулися в результаті впровадження плану 
школи, доцільною вважалась періодична (раз на три місяці) 
експрес-оцінка навчального закладу. Це дало змогу отримати дані 
щодо змін у вигляді «діаграм прогресу». 

Прогрес та 
результати 
Progress and 
Results  

Як уже зазначалось, процес моделювання підходу БДДШ тривав 
неповні два роки (2018–2019). Згідно з результатами незалежного 
оцінювання, за цей досить обмежений час пілотні навчальні 
заклади продемонстрували позитивну трансформаційну динаміку 
на рівні результатів-продуктів та результатів-наслідків. Очікується, 
що збереження темпу позитивних перетворень у модельних 
навчальних закладах, а також поширення практики на інші регіони 
країни дасть змогу досягти певного змістовного впливу на процес 
реформування освітньої галузі країни. 
 

Аналіз підтвердив, що відповідної динаміки вдалось досягти 
завдяки кільком факторам: 
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- запит на системні зміни у галузі освіти України; 
- добре структурована та візуально представлена модель 

«Безпечної і дружньої до дитини школи», яка базується 
на чотирьох стандартах із детально розробленими 
параметрами та еталонними показниками; 

- широке бачення школи/дитячого садочка як освітньої 
громади, інтегрованої у місцеву територіальну громаду 
через систему взаємозв’язків із місцевою владою, іншими 
державними інституціями, батьками, громадськими 
організаціями тощо; 

- застосування елементів стратегічного планування для 
трансформації освітніх середовищ, зокрема поетапність 
проходження первинної оцінки, аналізу та планування, 
поточного моніторингу та адаптації планів розвитку, 
фінальна оцінка результатів; 

- застосування спрощеного онлайн-механізму експрес-
оцінювання сильних та слабких сторін освітньої громади 
згідно зі стандартами БДДШ із максимальним залученням 
учасників освітнього процесу: учнів, батьків, педагогів, 
технічного персоналу, адміністрації закладу; 

- вдала практика залучення локальних координаторів 
ініціативи від місцевої влади та інститутів підвищення 
кваліфікації, що дало ефект сталості ініціативи 
в перспективі; 

- синергія інструментів підтримки та розвитку шкільних 
громад: регулярність та різноманітність навчальних модулів, 
доступ до онлайн-навчання, менторської підтримки через 
супервізію, застосування «твердого» компоненту підтримки 
(ремонти та оснащення); 

- залучення фахових партнерів із впровадження, які мають 
потужний візіонерський потенціал та значний професійний 
досвід; 

- потужна мотивація освітніх громад до змін; 
- довіра до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та його стала 

позитивна репутація на локальному та національному 
рівнях; 

- підтримка Міністерства освіти і науки України та його 
структурних підрозділів. 

Перелічені фактори дали змогу досягти певних результатів. 
 

Результати-продукти 
 

На національному рівні 
- З урахуванням найкращого світового досвіду розроблено 

модель трансформації освітніх середовищ «Безпечна і 
дружня до дитини школа» із можливістю подальшої 
адаптації для інших національних контекстів. 

- Розроблено онлайн-механізм експрес-оцінки освітніх громад 
із можливістю подальшої адаптації. 

- Здобуто локальний досвід позитивної трансформації 
освітніх громад через застосування моделі «БДДШ». 

- Посилено доказову базу щодо необхідності підписання 
Декларації «Про безпеку шкіл». 
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На рівні освітніх громад 
- Застосовано комплексний підхід до покращення освітнього 

середовища з використанням зручного онлайн-
інструментарію проекту БДДШ (для всіх закладів). 

 

- Створено шкільні команди змін, які стали лідерами процесу 
позитивного перетворення всіх шкільних громад (для всіх 
закладів). 

 

- Розбудовано потенціал учасників освітнього процесу через 
проходження навчальних тренінгів та онлайн-курсів з таких 
тематик: безпечна і дружня до дитини школа, 
психосоціальна підтримка учасників навчально-виховного 
процесу, створення послуги медіації на базі навчальних 
закладів, створення ненасильницького освітнього 
середовища, інклюзивне освітнє середовище, освіта 
на основі життєвих навичок, громадська участь та активізм 
(для всіх закладів). 
 

- Прийнято і впроваджено нові правила поведінки учасників 
навчально-виховного процесу (для всіх закладів). 

 

- Створено шкільні системи протидії насильству та цькуванню 
через започаткування шкільних служб порозуміння та 
вироблення алгоритму реагування на випадки булінгу. 
Розроблено модель системи протидії насильству та булінгу 
для застосування у дошкільному закладі (для всіх закладів). 

- Організовано доступ до питної води (для всіх закладів). 
 

- Регулярно проводяться заходи щодо мінної безпеки (всі 
заклади). 

- Активізовано діяльність учнівського самоврядування через 
нові форми роботи. Для різних закладів характерною може 
бути одна чи декілька з таких форм: шкільне телебачення, 
волонтерські загони, дитячі проекти з переробки сміття та 
підвищення екологічної свідомості, участь у міжрегіональних 
молодіжних тренінгах та програмах, залучення додаткових 
коштів на розвиток шкіл; робота шкільних медіаторів, 
проведення шкільних тематичних акцій, зокрема щодо 
ненасильницьких форм спілкування, скриньки довіри, 
шкільні дебати тощо). У закладах дошкільної освіти 
створено та впроваджено систему включення дітей 
дошкільного віку у процес ухвалення рішень (партисипативні 
методи). 

- Створено команди тренерів Нової української школи (для 
деяких закладів). 

- Проведено успішну адвокаційну кампанію та відкрито 
інклюзивні класи/дитячі групи для дітей із особливими 
освітніми потребами (для деяких закладів). 

- Покращено стан пожежної безпеки навчальних закладів (для 
деяких закладів). 

- Покращено вентиляційний режим у навчальних закладах 
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(для деяких закладів). 

- Покращено санітарно-гігієнічні умови в освітніх закладах 
(для деяких закладів). 

- Покращено доступ до спортивних занять у навчальних 
закладах через оснащення спортивним обладнанням, 
ремонт спортивних та ігрових майданчиків, облаштування 
велопаркінгів (для деяких закладів). 

- Покращилась безпека маршрутів до шкіл (для деяких 
закладів: встановлено обмежувачі швидкості руху, 
розроблено нові маршрути до школи та доведено це 
до відома учнів і батьків; проведено інформаційні заходи 
щодо правил безпечного дорожнього руху тощо). 

- Зареєстровано батьківські громадські організації (для деяких 
закладів). 

- Засвоєно навички фандрейзингу та залучено шкільну 
громаду до проектів здоров’язбережувальної та 
розвивальної спрямованості (для деяких закладів). 

- Надано бюджетне фінансування на заробітну платню 
шкільного медичного персоналу (для деяких закладів: 
педіатр, медична сестра). 

- З’явились нові факультативні гуртки (для деяких закладів. 
англійська мова; зоологічний гурток; спортивні секції ушу, 
карате, сучасної хореографії; гурток лего-архітекторів). 

- Покращено умови харчування шляхом урізноманітнення 
меню у шкільній їдальні та ремонту приміщення шкільної 
їдальні (для деяких закладів). 

- Організовано шкільну огорожу та пропускний режим у школу 
(для деяких закладів). 

- Покращено безбар’єрність шкільних споруд (для деяких 
закладів). 

- Розроблено методичні матеріали на теми правового 
виховання дошкільнят (для деяких закладів). 

- Розроблено модель інклюзивного простору закладу 
дошкільної освіти (для деяких закладів). 

- Розроблено низку допоміжних матеріалів для впровадження 
БДДШ в умовах закладу дошкільної освіти (для деяких 
закладів). 

Отримані результати-продукти з часом дали змогу досягти 
результатів-наслідків, до яких учасники моделювання відносять 
такі: 

На рівні дітей 

- Збільшилася громадська активність дітей, їхня 
зацікавленість у житті школи, діти беруть участь в онлайн-
опитуванні щодо безпеки і дружності школи. 

- Практикується дружелюбне ставлення дітей одне до одного 
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в класних колективах. Посилено практику ненасильницької 
комунікації серед учнів. 

- Сформовано розуміння учнів щодо небезпечності 
боєприпасів для здоров’я та життя. 

- Сформовано бачення позитивних змін у школі в учасників 
навчального процесу, зокрема учнів. 

- У шкільному середовищі практикується підхід «рівний 
рівному». 

- Застосовуються навички лідерства та миротворення. 
- Діти відчули, що їхня думка важлива для дорослих і що їхні 

пропозиції не лишаються на папері, а втілюються в життя. 
- Діти навчились домовлятись. 
- Практикуються партисипативні заходи роботи з включення 

дітей дошкільного віку. 
- Підвищено толерантну свідомість вихованців/учнів через 

практики роботи інклюзивних груп/класів. 
- Підвищено екологічну свідомість через практику вторинної 

переробки сировини. 
- Покращились відносини між учнями та вчителями. 
- Покращились взаємини між учнями та батьками. 

На рівні педагогів 

- Педагоги школи доопрацювали плани виховної роботи та 
включили форми роботи з учнями у напрямах інклюзії, 
протидії булінгу, освіти на основі життєвих навичок, 
програми «Я досліджую світ» тощо. 

- Педагоги беруть участь у плануванні розвитку навчального 
закладу через участь в експрес-опитуваннях та залучення 
до шкільної команди змін БДДШ. 

- Сформовано навички проектної діяльності завдяки участі 
у міжнародних проектах. 

- Практикується толерантне ставлення до всіх учнів. 
- Збільшилось використання інтерактивних технологій, обміну 

професійним досвідом. 
- Сформувались довірливі відносини у колективі на рівнях: 

«педагог-педагог», «учень-педагог», «педагог-батьки». 
- Застосовуються уміння розв’язувати конфліктні ситуації 

мирним шляхом. 
- Набуті протягом навчання знання та навички сприяють 

створенню та підтриманню безпечних умов, нейтралізації 
тих ризиків і загроз, які можуть виникнути під час освітнього 
процесу. 

- Серед педагогів спостерігалась зміна підходів до процесу 
навчання — максимальне використання предметів 
інваріантної та варіативної складової для виховання в учнів 
більш толерантного ставлення до себе, оточення, світу 
загалом, бажання навчатися незалежно від віку, здатність 
змінюватися разом із потребами та викликами часу. 

На рівні батьків 
- Батьки стали більш зацікавленими у створенні комфортних 

умов для навчання дітей. Вони намагаються 
використовувати прийоми ефективного спілкування 
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з власною дитиною, позитивні методи виховання без 
фізичних покарань та психологічного тиску на дитину. 
Формуються партнерські стосунки на рівні «батьки-учень», 
«батьки-вчитель». 

На рівні навчального закладу 

- Стандарти БДДШ стали основою та пріоритетом для 
планування розвитку освітніх закладів. 

- Практикуються різні механізми залучення учасників 
навчально-виховного процесу через різноманітні форми 
(онлайн-опитування, участь у робочих групах, скриньки 
довіри, діяльність шкільних громадських організацій тощо). 

- Впровадження нових технологій сприяє створенню та 
підтримці безпечних умов дружнього простору, який 
відчувають всі учасники освітнього процесу. 

Очікується, що тривале практикування зазначених навичок та 
застосування отриманих результатів перших двох рівнів приведе 
до наступного результату-впливу — створення освітніх 
середовищ, близьких до стандартів БДДШ та Нової української 
школи. Зокрема, на прикладі модельних закладів створено освітнє 
середовище, сприятливе для безпеки, здоров’я, соціалізації та 
самореалізації дітей і підлітків. Навчальні заклади практикують усі 
започатковані напрями діяльності, регулярно моніторять їхню 
ефективність та корегують робочі плани відповідно до отриманих 
результатів моніторингу, роблячи свій внесок у реалізацію нової 
освітньої політики держави. 

Логічно, що процес моделювання підходу БДДШ на рівні 
навчальних закладів не був однорідним з огляду на місцеві 
контексти і був ускладнений певними чинниками, які потребували 
додаткових стратегій реагування. Цей досвід є цінним, адже аналіз 
та розробка стратегій превенції їхньому негативному впливу дасть 
змогу в подальшому мінімізувати їхнє значення в інших 
навчальних закладах. Отже, до чинників, які можуть ускладнити 
процес позитивної трансформації навчальних закладів, належать: 

- Слабка мотивація та недостатнє залучення батьків 
до співпраці. 

- Відсутність пріоритету створення безпечного середовища 
на перших етапах моделювання БДДШ. 

- Відсутність проектного досвіду роботи учасників робочих 
груп (на рівні навчальних закладів) із комплексної 
трансформації навчального закладу. 

- Слабка технологічна підготовленість учасників 
до застосування онлайн-механізмів оцінювання та 
планування. 

- Неготовність деяких учасників до сприйняття нового досвіду. 
- Дефіцит часу на впровадження проектної діяльності. 
- Перевантаження педагогічного колективу великою кількістю 

акцій, конкурсів, звітністю. 
- Брак адвокаційних навичок у шкільної громади. 
- Низька зацікавленість місцевої влади. Важкий процес 

залучення громадськості та місцевої влади. 
- Брак фінансування, зокрема на організацію якісних 
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санітарно-гігієнічних умов та заходів щодо доступності 
приміщення для дітей з інвалідністю. 

- Створення в ЗМІ негативного іміджу освітніх закладів і 
образу вчителя. 

- Брак синхронної роботи між усіма учасниками навчального 
процесу. 

- Брак навичок управління часом. 
- Неповна адаптованість моделі БДДШ до потреб закладів 

дошкільної освіти. 

Ключовим фактором успіху підходу в Україні стала, з одного боку, 
велика потреба у змінах, з іншого, значний соціальний запит 
на зміни в галузі освіти. 

Зокрема, посилилась інституційна спроможність навчальних 
закладів; принципи та стандарти БДДШ були прийняті як базові 
для трансформації навчальних закладів; покращилась 
інклюзивність освітніх просторів та сформувалися нові 
ненасильницькі моделі поведінки учнів, вчителів та батьків; 
посилилась громадянська активність учнів; освітнє середовище 
стало більш готовим до сприйняття «інакшості» і дітей, і дорослих; 
упроваджується освітній компетентнісний підхід на основі життєвих 
навичок; навчальні заклади поступово стають осередками 
активності місцевих громад. Очікується, що подальший 
безперервний процес трансформації зробить свій внесок у процес 
якісного реформування галузі української освіти з урахуванням 
прав та потреб усіх дітей, особливо найбільш уразливих. 

Здобуті уроки Аналіз моделювання продемонстрував, що найслабшою ланкою 
у комплексному моделюванні стала співпраця освітніх закладів 
із місцевою владою. Це може бути пояснено кількома причинами. 
По-перше, брак фінансових ресурсів на місцевому рівні традиційно 
спричиняє ситуацію нерівності. Лідери місцевого самоврядування 
обирають різні стратегії їх розподілу. Але найчастіше фінансові 
ресурси слугують меті «реагування на негативні наслідки подій, що 
трапились», аніж їх превенції через підтримку локальної ініціативи 
підпорядкованих освітніх закладів та їхнього лідерства. Тому, 
продовжуючи процеси моделювання БДДШ і на сході України, і в 
інших областях, необхідно приділити окрему увагу розвитку 
адвокаційних навичок у шкільних громадах і навичок прозорого 
партнерства у місцевої влади. 

Усі школи продемонстрували позитивну динаміку розвитку. І дуже 
правильним вважається обраний підхід не порівнювати школи між 
собою, не оцінювати їх і особливо не карати тих, хто досяг 
найменшого прогресу. Ідея партнерства є ключовою ідеєю підходу 
БДДШ. Кожна школа перебуває у своєму особливому локальному 
контексті, тому порівнювати її можна лише з її власним прогресом 
у часовій перспективі. Це має бути прокомуніковано всім школам 
під час оприлюднення результатів незалежної оцінки і взято 
до уваги в подальшому моделюванні підходу БДДШ. 
 

Рекомендації 1. Для участі у моделюванні БДДШ було обрано звичайні 
українські школи та садочки, іноді вони пережили важкі 
наслідки воєнного конфлікту, але змогли знайти внутрішні 
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ресурси та зовнішню підтримку для руху вперед. Це 
свідчить, що підхід є досить універсальним, не потребує 
особливих умов для початку та може бути застосований і 
в інших контекстах із мінімальними адаптаційними змінами. 
Мережування та обмін найкращими практиками між 
закладами-учасниками проекту та іншими закладами 
України є базовою рекомендацію на майбутнє з метою 
популяризації моделі БДДШ та повноцінної її інтеграції 
в освітнє середовище. Колективи модельних закладів готові 
чесно ділитись досвідом, говорити про труднощі та 
здобутки, готові вони й почути нове від інших. Цей ресурс 
заслуговує на те, щоб бути реалізованим задля сталості 
підходу та подальших позитивних змін.  

2. Рекомендовано інтегрувати модель БДДШ у державну 
освітню політику та популяризувати підхід у всіх регіонах 
країни також через проведення освітніх заходів, зокрема 
на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти. 

3. Під час популяризації моделі важливо зауважити, що для 
кожної групи учасників моделювання були пріоритетними 
різні аспекти ціннісної пропозиції, які пропонує комплексна 
БДДШ. Наприклад, для батьків важливішим було знати, що 
їхні діти отримують якісні освітні послуги, які відповідають 
міжнародним та національним стандартам, у комфортних та 
безпечних умовах школи/дитячого садка. Заручитись 
підтримкою місцевої влади, зокрема міських/селищних голів, 
вдалось після наголошування на тому, що, гарантуючи 
безпеку освітніх середовищ, керівники громад гарантують 
безпеку громади в цілому, а отже, і підтримку своїх жителів. 
Для вчителів було важливо знати, що, здобувши досвід 
інтеграції моделі БДДШ у звичайних українських школах, 
вони як фахівці стали більш конкурентоспроможними 
на ринку праці та отримали визнання як спеціалісти 
на національному та локальному рівнях. З огляду 
на здобутий досвід вважається за доцільне будувати 
подальші комунікації щодо адвокації БДДШ з урахуванням 
специфіки потреб кожної цільової групи. 

     Зокрема, ціннісні пропозиції можуть бути такі: 
 

Для батьків 
‐ БДДШ сприяє новій якості освітніх послуг для дітей та 

родин, яка наближена до міжнародного стандарту якості та 
еталону «Нова українська школа». 

‐ Цінність участі батьків у процесі розвитку дитини 
на партнерських засадах може бути реалізована в рамках 
моделі БДДШ. 

 

Для вчителів 
‐ Професійне зростання і професійне визнання на рівні 

громади, області та держави, а також міжнародних структур-
партнерів. 

‐ Конкурентоспроможність учителя на ринку праці приватних 
та бюджетних освітніх послуг. 
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На рівні місцевих середовищ 
‐ Безпека та розвиток дитини дорівнює безпеці громади. 
‐ Громада впізнавана на національному та міжнародному 

рівнях як інноваційна та демократична. 
‐ Підвищення якості освіти шляхом комплексного 

вдосконалення умов і методів навчання відповідно 
до стандартів «Безпечна і дружня до дитини школа». 
 

На рівні держави 
‐ Підтримка освітньої реформи «знизу». 
‐ Виконання зобов’язань щодо імплементації Конвенції ООН 

«Про права дитини». 
4. Залучення закладів дошкільної освіти до процесу 

моделювання стало певним експериментом, адже показники 
стандартів були здебільшого орієнтовані на розвиток шкіл. 
Попри необхідність певної адаптації моделі до специфіки 
закладів дошкільної освіти, експериментальне рішення 
виявилось вдалим, адже обидва дошкільні навчальні 
заклади продемонстрували позитивну динаміку змін. 
З огляду на це вважається за доцільне адаптувати моделі 
БДДШ також до специфіки закладів дошкільної освіти 
з урахуванням попереднього досвіду та рекомендацій двох 
модельних дитячих садків. 

5. Рекомендовано продовжувати практику залучення місцевих 
координаторів ініціативи — осіб, які приймають місцеві 
рішення і можуть якісно підтримати навчальні заклади 
у процесі трансформації. Це дасть змогу посилити 
співпрацю із владою, а також сформувати відчуття 
причетності до позитивних локальних змін у закладах освіти, 
а отже, і відповідальності щодо сталості отриманих 
результатів. 

6. Запит на ненасильницьку комунікацію, інклюзію та медіацію 
продемонстрували всі модельні освітні заклади. Практику 
організації шкільних служб медіації із залученням учнів та 
вчителів відзначили як одну з найбільш результативних усі 
заклади-партнери. Умови воєнного конфлікту, в яких 
перебувають освітні заходи сходу країни, актуалізували сам 
підхід медіації як метод виходу із конфліктних ситуацій. 
Неконфліктна комунікація є життєвою навичкою, яку можна 
розвивати. Інструмент медіації може стати цінним 
надбанням і для навчальних закладів сходу та інших регіонів 
України, і для інших країн. 

7. Задля безперервності процесу трансформації освітніх 
середовищ доцільно надати постійний доступ до онлайн-
інструменту експрес-оцінювання та планування, а також 
продовжити моніторинг сталості отриманих результатів. 
Повторна незалежна оцінка рекомендована через рік після 
завершення програмних інтервенцій з метою 
відслідковування динаміки змін та впливу. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що модель «Безпечна і 
дружня до дитини школа» продемонструвала свій 
трансформаційний потенціал і може стати цінним 
інструментальним надбанням ефективного реформування галузі 
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освіти у різних територіальних контекстах. 
Поширення 
Replicability 

Як зазначалося, моделювання підходу БДДШ відбулось у 14 
навчальних закладах Луганської та Донецької областей. Зокрема, 
у 12 закладах середньої освіти та 2 закладах дошкільної освіти. 
З метою обміну досвідом усі навчальні заклади взяли участь 
у взаємних моніторингових візитах, що дало можливість посилити 
мережування навчальних закладів, ззовні проаналізувати здобутки 
колег та чинники, які ускладнювали процес впровадження. Всі 
учасники відзначили позитивний вплив взаємного моніторингу 
на процеси рефлексії щодо власних здобутків та перспектив 
розвитку. 
 

У моніторингових візитах взяли участь команди шкіл, до складу 
яких увійшли вчителі, адміністрація шкіл, учні та батьки. 
Приймаючим навчальним закладам такий механізм дав змогу 
актуалізувати власні досягнення та проаналізувати здобуті уроки. 
Єдиним застереженням у подальшому застосуванні подібного 
інструменту є необхідність детальніше пояснювати партнерську, 
не контрольну функцію моніторингу, а також нівелювати певний 
рівень конкуренції між навчальними закладами. 

Можливість 
застосування 
в інших 
контекстах 
Potential application 

Підхід щодо покращення освітніх середовищ згідно з моделлю 
«Безпечна і дружня до дитини школа» базується на найкращих 
світових практиках і є дієвим інструментом для дотримання прав 
дітей на доступ до освіти задля повної реалізації їхнього 
потенціалу. Підхід є, з одного боку, досить ґрунтовним і 
системним, з іншого, гнучким і має потенціал для адаптації в різних 
регіональних та національних середовищах. Створену 
концептуальну рамку та онлайн-інструменти після незначної 
модифікації рекомендовано інтегрувати у систему інституційного 
аудиту якості освіти (самооцінювання закладів освіти). 
 

В Україні підхід було запропоновано у відповідь на два фактори: 
воєнний конфлікт та процес реформування галузі освіти. У такий 
спосіб підхід набув універсального характеру та може бути 
застосований і в контекстах надзвичайних ситуацій, і в контексті 
розвитку та поступового реформування. Синергія програмних 
інструментів також стала важливим чинником, який прискорив 
позитивні зміни і надав їм характеру сталості. 
Український досвід моделювання підходу БДДШ підтвердив 
дієвість такого алгоритму трансформації навчальних закладів: 

1. Ознайомитися із концепцією «Безпечної і дружньої 
до дитини школи». 

2. Долучитися до Всеукраїнського руху БДДШ. 
3. Створити групу з однодумців (із залученням батьків) та 

опрацювати стандарти БДДШ. 
4. Ідентифікувати сильні та слабкі сторони закладу. 
5. Підготувати нормативну та методичну документацію. 
6. Скласти план реалізації проекту у закладі. 
7. Пройти відповідне онлайн- та офлайн-навчання. 
8. Провести тренінги з вчителями та обслуговувальним 

персоналом. 
9. Провести тренінги з батьками. 
10. Провести анкетування із залученням якомога більшої 

кількості людей з урахуванням короткотривалої та 
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довготривалої перспективи. 
11. Впроваджувати концептуальні засади БДДШ та керуватися 

моніторинговими результатами для адаптації планів. 
12. Проводити регулярну експрес-оцінку і визначити зміни як 

сильних, так і слабких сторін навчального закладу. 
13. Визначити пріоритетні напрями для подальшого детального 

аналізу окремих питань. 
14. Залучати громаду до процесу вдосконалення навчального 

закладу. 
24.08.2019 
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‐ Є чіткі рекомендації щодо безпечного маршруту до школи. 

‐ Шкільне подвір’я, приміщення і навколишня територія є безпечними для життя і 
здоров’я учнів. 

‐ У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови. 

‐ У школі належний рівень пожежної та електричної безпеки. 

‐ У школі забезпечено доступ до якісного харчування, майданчиків для занять 
фізичною культурою, пункту надання першої домедичної допомоги. 

‐ У школі створено навчальний простір, який забезпечено сучасними технологічним 
засобами та навчально-методичними матеріалами для активного навчання дітей 
з урахуванням особливостей їхнього розвитку. 

‐ У школі забезпечується навчання персоналу закладу і учнів з питань мінної безпеки. 

‐ У школі проводяться практичні тренування персоналу закладу і учнів щодо 
злагодженої дії в екстремальних і надзвичайних ситуаціях. 

 
Стандарт 2 «Комфортне психосоціальне середовище» 

‐ Персонал школи добре обізнаний із концепцією безпечної школи та підготовлений 
з питань створення психосоціального середовища, сприятливого для навчання, 
здоров’я, успішної соціалізації та гармонійного розвитку дитини. 

‐ Школа підтримує дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу для всіх учасників 
навчально-виховного процесу. 

‐ Школа проводить активну політику щодо недопущення всіх видів насильства і має 
чіткі механізми реагування на прояви насильства і знущання. 

‐ У школі створено і забезпечується вільний доступ до позаурочної діяльності, 
сприятливої для здоров’я, безпеки і розвитку життєво важливих компетентностей. 

‐ У школі забезпечено надання психологічних консультацій та психосоціальної 
підтримки, особливо для дітей, які постраждали внаслідок конфлікту, та дітей із 
сімей у складних життєвих обставинах. 

‐ У школі учнів направляють для отримання зовнішньої допомоги в разі потреби. 
 

Стандарт 3 «Навчання дітей і дорослих на засадах загальнолюдських цінностей і 
життєво важливих компетентностей» 

‐ У школі створено систему мотивації до навчання вчителів та учнів життєво 
важливих навичок на засадах компетентнісного підходу. 

‐ Навчання психосоціальних навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної 
соціалізації та самореалізації учнів, визначено одним із ключових завдань школи. 

‐ Теми здоров’я, безпеки, соціальної і громадянської компетентності, розбудови 
миру, підприємливості, екологічної грамотності, надзвичайних ситуацій є 
обов’язковими елементами змісту навчального плану школи. 

‐ У школі учнів усіх класів навчають психосоціальних компетентностей (життєвих 
навичок) в інтерактивній формі. 
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‐ У школі створено систему взаємонавчання і взаємопідтримки вчителів. 
‐ Персонал школи постійно підвищує свою кваліфікацію за дистанційними та очними 

формами навчання. 
 

Стандарт 4 «Ефективне шкільне управління, партнерство і участь» 

‐ Створення безпечної (дружньої до дитини) школи є головним пріоритетом шкільної 
політики. 

‐ Школа має визначену місію і кодекс поведінки, які сприймають усі учасники 
навчально-виховного процесу. 

‐ Управління школою відбувається на засадах самоврядування, демократії, рівного 
доступу, прозорості і поваги до різноманіття культур (включно із системою 
учнівського самоврядування). 

‐ Батьки учнів беруть активну участь у житті школи. 
‐ У школі створена і діє на постійній основі Служба безпеки і здоров’я, яка координує 

всю діяльність, спрямовану на формування і підтримку захисного фізичного та 
комфортного психосоціального середовища. 

‐ Школа активно взаємодіє з громадою та органами місцевого самоврядування 
на засадах відкритості і партнерства. 

‐ Персонал школи вмотивований та отримує постійну підтримку у набутті необхідних 
навичок щодо забезпечення ефективного шкільного управління, партнерства і 
участі. 

‐ Школа забезпечує залучення і рівність для всіх учасників навчально-виховного 
процесу. 

 
 
 
 

 



 
Додаток 2 

 
Динаміка індексів безпечності і дружності 

модельних навчальних закладів Луганської та Донецької областей 
 

Назва закладу 
 
 

Інтегральний показник рівня безпеки і 
комфортності  Зміни за чотирма стандартами 

Самооцінка 
(травень-

червень, 2018) 

Самооцінка 
(червень, 2019) 

Динаміка зміни 
показника 
самооцінки 

 
 

Стандарт 1 Стандарт 2 Стандарт 3 Стандарт 4 

Донецька область 

Іллінівська ЗОШ 87,25 91,67 
4,42 

 
 

1,44 5,22 6,23 5,43 

ДНЗ №31 «МИР» 63,46 80,65 
17,19 

 
 

25,34 11,3 10,54 18,03 

Билбасівська ЗОШ 
 75,8 88,64 

12,84 
 
 

4,49 13,01 12,51 22,51 

ЗОШ №20 м. Торецьк 
 89,29 80,12 

-9,17 
 
 

-10,12 -10,9 -6,64 -9,01 

Добропільська 
ЗОШ 
 

68,48 84,23 
15,75 

 
 

9,5 19,41 18,19 17,43 

ЗОШ №1 м. Бахмут 
 63,08 77,89 

14,81 
 
 

10,42 21,4 15,44 13,5 

ЗОШ № 36 
м. Маріуполь1 
 

68,39 78,7 
10,21 

 
 

7,42 7,62 9,96 
 

16,2 
 

                                                       
1 За даними опитування за січень‐лютий 2019 року. 
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Луганська область 
Петропавлівська ЗОШ 
№ 1 

 
73,6 91,97 

18,37 
 
 

17,18 17,98 20,04 18,39 

Сєвєродонецька ЗОШ 
№ 14 
 

65,94 73,79 
7,85 

 
 

8,54 10,57 7,69 7,99 

ДНЗ «Барвінок» 
смт Троїцьке 
 

84,23 79,17 
-5,06 

 
 

-0,08 0,85 1,53 5,67 

Попаснянська ЗОШ 
 62,11 66,21 

4,1 
 
 

2,27 4,41 4,13 5,57 

Сватівська ЗОШ № 82 
 79,18 76,87 

-2,31 
 
 

- 1,83 -2 -1,89 -3,62 

Лисичанська гімназія 
 87,61 94,81 

7,2 
 
 

2,77 5,73 7,73 12,98 

Лисичанська ЗОШ № 8 
 68,83 74,80 

5,97 
 
 

3,55 7,39 6,38 7,72 

  
Примітка. Негативну динаміку можна пояснити недостатньою обізнаністю учасників щодо засад БДДШ на початку проекту та багаторічним 
впливом попереднього проекту. Люди подумали, що всі питання безпеки і сприяння здоров’ю у їхньому закладі відпрацьовані. А в 
результаті проекту більш критично оцінили свої досягнення, виходячи із багатовимірності моделі БДДШ. 
Схожа динаміка простежується щодо всіх стандартів. Окрім зазначеної вище причини, таку тенденцію можна пояснити також 
розбудованими навичками критичного аналізу учасників освітнього процесу. Здійснюючи експрес-оцінювання на початку проекту, учасники 
могли дещо завищити свої показники, не усвідомлюючи повною мірою комплексності змісту стандартів. Участь у проекті дала можливість 
подивитись на себе більш критично та усвідомити точки розвитку. 

 

                                                       
2 За даними опитування за січень‐лютий 2019 року. 



Додаток 3 
 

Приклад профілю школи-учасниці моделювання 
«Безпечна і дружня до дитини школа»  

 

КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І–ІІІ ст. № 8 Лисичанської міської ради 
Луганської області» 

 

Адреса закладу вул. Шкільна, 5, м. Лисичанськ, Луганська 
область 

Онлайн-сторінки http://93100sch8.co.ua/ 
https://is.gd/iuGCkc 

Код закладу в інформаційній системі 
управління освітою (ІСУО) 

19626 

Кількість дітей, які навчаються у закладі 
У тому числі: 

Дівчат 

Дітей з інвалідністю 

Вимушено переміщених осіб 

1078  
 
538 
22 
99 
9 

Кількість педагогів, які працюють 
у навчальному закладі 

78  

Кількість адміністративного персоналу, 
який працює у закладі 

5 осіб: директор школи, 3 заступники директора 
з НВР, 1 заступник директора з ВР 

Коротка характеристика закладу та громади 

Лисичанська ЗОШ № 8 — одна з найбільших шкіл промислового міста Лисичанська 
Луганської області. Будівлю школи зведено у 1939 році. Навчальний заклад надає освітні 
послуги із поглибленого вивчення іноземних мов. Протягом останніх 10 років школа 
працює у напрямі створення безпечного і дружнього до дитини освітнього середовища, 
що було ускладнено воєнним конфліктом на території Луганської області, зокрема 
м. Лисичанська. 
 

Улітку 2014 року Лисичанськ регулярно зазнавав обстрілів, зокрема житлові райони 
поблизу школи. Унаслідок вибухів будівля школи отримала видимі та приховані 
руйнування. У кількох місцях протікав дах, дев’ять вікон в основній будівлі були 
пошкоджені. Пізніше вікна замінили за підтримки місцевої адміністрації.  

 

Лисичанськ також став одним із міст, що прийняли найбільшу кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО). У школі № 8 навчаються 99 переміщених дітей. З огляду на 
збільшення навантаження шкільна інфраструктура потребувала покращення. Необхідно 
було частково замінити меблі, якими користуються діти, та зробити ремонт у спортивній 
залі. Як негайне реагування на наслідки конфлікту у 2015–2016 рр. школа отримала 
підтримку ЮНІСЕФ за кількома напрямами: 1 015 дітей, зокрема 85 дітей-ВПО, отримали 
шкільні ранці та канцелярію; капітально відремонтовано спортивну залу; замінено 
покрівлю. 

Із серпня 2017 року Лисичанська загальноосвітня школа № 8 стала учасником проекту 
«Безпечна і дружня до дитини школа» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 
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персоналу для 
надання першої 
домедичної 
допомоги.  

Невідремонтовані 
туалетні кімнати 
із застарілим 
обладнанням для 
дівчат та хлопців. 

 

вогнегасниками повністю 
відповідно до норм. 

- У школі діє стабільний доступ 
до мережі інтернет. 

- У школі є 1 інтерактивна дошка 
та 32 мультимедійні 
комплекси. 

- У школі регулярно 
відбуваються тренінги щодо 
злагоджених дій в 
екстремальних ситуаціях. 

Стандарт 2. 
Комфортне психосоціальне 
середовище 

Індекс 
за стандартом 
до проекту: 65,92 

Необізнаність 
персоналу школи 
щодо концепції 
БДДШ та 
професійна 
непідготовленість 
щодо створення 
психосоціального 
середовища, 
сприятливого для 
навчання, 
здоров’я, 
успішної 
соціалізації та 
гармонійного 
розвитку дитини. 

Відсутність 
постійного 
психолога 
у 2017–2018 
навчальному 
році. 

 

Індекс за стандартом після проекту: 
73,31 
 
 

- 36-годинне навчання для 10 
учнів за програмою освітнього 
тренінгу «Базові навички 
медіатора/медіаторки служби 
порозуміння закладу освіти», 
створення шкільної служби 
порозуміння та 8 місяців 
впровадження медіаційних 
практик. 

- Проведено загальношкільний 
урок «Стоп булінг»; тиждень 
права з протидії булінгу; класні 
години з протидії насильству, 
наради за участю заступника 
директора з НВР «Робота 
педагогічного колективу щодо 
захисту прав дитини»; тренінги 
і кола Youth Talks із 
залученням батьківської 
громади. 

- Проведено 4 загальношкільні 
тренінги для класних 
керівників, голів батьківських 
комітетів, дітей-лідерів, 
обслуговуючого персоналу та 
всіх учнів і батьків кожного із 
43 класів зі «Створення 
системи протидії насильству 
та булінгу». 

- Створено Корпоративний 
етичний кодекс, який 
оприлюднено на сайті 
навчального закладу та 
надруковано у щоденнику для 
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учнів школи. 

- Активізовано роботу гуртка 
«Вирішення конфліктів мирним 
шляхом. Базові навички 
медіації» (20 учнів). 

- Активізовано роботу 
соціально-психологічної 
служби закладу освіти. 

 
 

Стандарт 3. 
Навчання дітей і дорослих 
на засадах загальнолюдських 
цінностей і життєво важливих 
компетентностей 
 
 
 

Індекс 
за стандартом 
до проекту: 69,16  

Недостатньо 
застосовувались 
інтерактивні 
форми навчання 
психосоціальних 
компетентностей 
(життєвих 
навичок) для 
учнів усіх класів. 

Індекс за стандартом після проекту: 
75,54 
 
 
Персонал школи постійно підвищує 
свою кваліфікацію з питань реалізації 
стандартів БДДШ. 
 
 
 

Стандарт 4. 
Ефективне шкільне 
управління, партнерство та 
участь 

Індекс 
за стандартом 
до проекту: 69,74 

 
 
Застарілий 
кодекс поведінки. 

Індекс за стандартом після проекту: 
76,94 
 
 

- Створення безпечної школи є 
одним із ключових пунктів місії 
школи та статуту. 

- Активізовано діяльність 
педагогічної ради закладу 
освіти. 

- Створено ГО «Рідна школа 
№ 8 м. Лисичанськ» 
(батьківська спільнота). 
Розроблено «План роботи ГО 
«Рідна школа № 8 м. 
Лисичанськ на 2018/2019 
н. р.». 

- Активізовано діяльність 
дитячої шкільної організації 
«Республіка юних». 

- Напрацьовано та реалізується 
план спільних заходів із 
міським відділом поліції та 
службою у справах дітей щодо 
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запобігання правопорушенням 
серед учнів школи на 
2018/2019 н. р. 

- Реалізовано спільні заходи 
щодо допомоги дітям із сімей 
ВПО за підтримки Товариства 
Червоного Хреста. 

- Напрацьовано та реалізується 
План спільних заходів на 
2018/2019 н. р. із 
Лисичанським центром 
соціально-психологічної 
реабілітації дітей; міською 
бібліотекою; міською 
поліклінікою; ДСНС. 

- Підготовлено та виграно 
шкільний міні-проект щодо 
популяризації практики 
сортування сміття в рамках 
проекту «Молода енергія 
громад» за підтримки 
ЄС/ЮНІСЕФ. 

Головні досягнення навчального закладу в результаті реалізації проекту 

(за трирівневою системою результатів) 

Результати-продукти 

(1-й рівень) 

- Підвищено кваліфікацію всіх учасників освітнього 
процесу, зокрема обслуговуючого персоналу, 
щодо протидії цькуванню через запровадження 
інтерактивних форми навчання (тренінгів). 

- Створено шкільну систему протидії насильству та 
цькуванню через започаткування шкільної служби 
порозуміння. 

- Зареєстровано батьківську ГО «Рідна школа № 8 
м. Лисичанськ». 

- Розбудовано потенціал учасників освітнього 
процесу через проходження навчальних тренінгів 
щодо освіти на основі життєвих навичок та БДДШ 
для вчителів, школярів, батьків. Зокрема, 62 
педагоги пройшли онлайн-курси на Порталі 
превентивної освіти http://autta.org.ua/. 

- Засвоєно навички фандрейзингу та залучено 
шкільну громаду до проектів 
здоров’язбережувальної та розвивальної 
спрямованості, зокрема «Схід сортує. Лисичанськ 
сортує»; «Healthy Schools: заради здорових і 
радісних школярів»; «Компола»; «Посилка успіху»; 
створення мовного ресурсного центру за підтримки 
програми «Активні громадяни» Британської ради; 
загальноукраїнський проект е-підручник для дітей 
5 класів. 
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- Проведено успішну адвокацію перед місцевою 
владою щодо виділення коштів на 0,25 ставки 
шкільного педіатра. 

- Реалізовано такі дитячі ініціативи: участь в 
інтернет-олімпіаді «Безпечна дорога до школи» та 
«Безпечний інтернет» на порталі «Всеосвіта»; 
впровадження медіапрактик; участь у 
міжнародному проекті eTwinning Plus; проведення 
ярмарків з метою збору коштів на благодійність 
(допомога хворим дітям, притулкам, Червоному 
Хресту); збір макулатури (двічі-тричі на рік); участь 
в акції «Посади своє дерево»; навчальні поїздки до 
Львова, Тернополя; фестиваль «Зірки XXI 
століття»; участь учнів-медіаторів у семінарі-
консультації «Участь підлітків у прийнятті рішень». 

 
Результати-наслідки  

(2-й рівень) 

 

Діти 

- Практикується активна зацікавленість та участь у 
справах школи. 

- Рівень активного громадянства серед дітей та 
підлітків зріс. 

- Практикується дружелюбне ставлення одне до 
одного в класних колективах. 

- Застосовуються навички лідерства та 
громадського активізму на локальному, 
міжрегіональному та національному рівнях. 

- Підвищено екологічну свідомість через практику 
вторинної переробки (ресайклінгу). 

Педагоги 

- Практикується толерантне ставлення до всіх учнів. 
- Застосовуються уміння розв’язувати конфліктні 

ситуації мирним шляхом. 
- Збільшилось використання інтерактивних 

технологій, проектної діяльності на уроках і в 
позаурочний час. 

- Стандарти БДДШ стали основою для щоденної 
практики шкільного життя та взаємодії. 

Батьки 

- Активізувалась зацікавленість і участь у шкільних 
справах. 

- Посилилась співпраця із педагогічним колективом 
та адміністрацією школи, зокрема через створення 
батьківської ГО «Рідна школа № 8 м. Лисичанськ». 
 

Очікуваний результат — 
вплив  

(3-й рівень) 

 

Створення умов, близьких до стандартів БДДШ та Нової 
української школи (НУШ). Зокрема, на прикладі закладу 
створення середовища, сприятливого для безпеки, 
здоров’я, соціалізації та самореалізації дітей і підлітків. 
Школа практикує всі започатковані напрями діяльності, 
здійснює регулярний моніторинг їхньої ефективності та 
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корегує робочі плани відповідно до отриманих 
результатів моніторингу. 
 

Ключові партнери школи 
у впровадженні проекту 

 

- Міністерство освіти і науки України. 
- Державна наукова установа «Інститут модернізації 

змісту освіти». 
- Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 
- Глобальний фонд підтримки освіти в умовах кризи. 
- Громадська організація «Дитячий фонд "Здоров’я 

через освіту"». 
- Громадська організація «Ла Страда-Україна». 
- Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». 
- Громадська організація «Асоціація фахівців з 

розв’язання конфліктів та соціальної і 
психологічної підтримки «Слова допомагають». 

- Благодійний фонд «Карітас України». 
- Громадська організація «Задзеркалля». 
- ВГО «Всеукраїнська спілка вчителів і тренерів». 
- Департамент освіти та науки Луганської обласної 

державної адміністрації. 
- Відділ освіти Лисичанської міської ради. 
- Громадська організація «Рідна школа № 8 м. 

Лисичанськ». 

Ресурси, які було 
активізовано для вдалої 
реалізації проекту 

 

Розбудова потенціалу через навчання 

- Тренінг «Освіта на основі життєвих навичок у 
контексті Нової української школи» — 1 вчитель. 

- Тренінг «Життєві навички для активного 
громадянства» — 3 вчителі. 

- Тренінговий курс для учнівської молоді основної та 
старшої школи «Життєві навички для активного 
громадянства» 2019 р. — 2 вчителі. 

- Триденний тренінг «Створення системи протидії 
насильству і булінгу» — 2 вчителі. 

- Тренінг «Психосоціальна підтримка. Розвиток 
навичок керування стресом та подолання 
професійного вигорання у вчителів» — 3 вчителі. 

- Тренінги для вчителів та батьків з інклюзивної 
освіти. 
 

- Онлайн-курс «Вчимося жити разом» — 14 
вчителів. 

- Онлайн-курс «Освіта на основі життєвих навичок 
для керівних кадрів закладів освіти» — 4 вчителі. 

- Онлайн-курс «Основи соціальної і 
здоров’язбережної компетентності» — 7 вчителів. 

- Онлайн-курс «Безпечна і дружня до дитини 
школа» — 35 учителів. 

- Тренінг для тренерів курсу «Культура 
добросусідства» в рамках проекту «Розвиток 
громадської освіти в ЗОШ України через розробку 
та пілотування спеціальних курсів і модулів», 2018 
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р. — 4 вчителі. 
- Локальний тренінг «Активні громадяни» для 

учасників НВП та членів громади міста за 
сприяння Британської ради в Україні — 2 вчителі. 

- Участь у Національному заході ЮНІСЕФ у 
партнерстві з МОН України для медіаторів – 
школярів ШСП — 1 учень. 

- Участь у дводенному семінарі за підтримки 
молодіжної ініціатив U-Report та ЮНІСЕФ — 2 учні. 

- Залучення до U-Report 188 учнів 9–11 класів та 
шкільного амбасадора проекту U-Report Дмитра 
Бурака. 

Накази та інші адміністративні регулювання 

- Прийняття шкільних наказів щодо участі в проекті 
та створення творчої групи з реалізації програми 
«Безпечна і дружня до дитини школа»; щодо 
проведення тренінгів та навчань у школі; про 
створення шкільної служби порозуміння; про 
участь у тренінгах. 

Активізовані партнерства 

- Співпраця із Державною науковою установою 
«Інститут модернізації змісту освіти» надала 
можливість реалізовувати проект «Розумники» для 
навчання початкових класів. 

Покращення матеріально-технічної бази 

- Ремонтні роботи з організації туалетної кімнати. 

Умови, які ускладнювали 
реалізацію проекту 

 

- Відсутність системних знань про дії в межах 
реалізації проекту на початку його реалізації. 

- Брак адвокаційних навичок у шкільної громади. 
- Низька зацікавленість місцевої влади. 
- Брак фінансування, зокрема на організацію якісних 

санітарно-гігієнічних умов та заходів щодо 
доступності приміщення для дітей з інвалідністю. 

План школи щодо 
забезпечення 
життєздатності результатів 
проекту на 2019–2020 н. р. 

- Продовжувати навчання обслуговуючого 
персоналу на онлайн-курсах. 

- Систематично впроваджувати в практику систему 
протидії насильству і булінгу. 

- Впроваджувати в практику елементи інклюзивної 
освіти. 

- Продовжити роботу ШСП та гуртків «Вирішення 
конфліктів мирним шляхом». 

- Здійснити ремонт і модернізацію туалетних кімнат 
для дівчаток і хлопчиків. 

- Закупити планшети-трансформери Impression 
110ES для участі у Всеукраїнському проекті 
«Розумники» (Smart Kids). 

- Побудувати огорожу навколо школи. 
 

Рекомендований алгоритм 1. З’ясувати мету впровадження моделі БДДШ у 
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дій щодо запровадження 
моделі в інших навчальних 
закладах 

навчальному закладі. 

2. Обговорити мету із потенційно зацікавленими 
сторонами та отримати попередню підтримку ініціативи. 

3. Зробити оцінку ризиків втілення проекту. 

4. Провести експрес-оцінку і визначити сильні та слабкі 
сторони навчального закладу. 
5. Визначити пріоритетні напрями для подальшого 
детального аналізу. 
6. Розробити план дій для покращення ситуації. 
7. Здійснити моніторинг процесу впровадження та оцінки 
результатів. 
8. Залучити вчителів, батьків, учнів, місцевої влади та 
громадськості до процесу вдосконалення навчального 
закладу. 
9. Провести кампанію із залучення фінансових та інших 
форм ресурсів. 
10. Забезпечити необхідними ресурсами шкільну 
громаду (підготовка вчителів, закупівля навчально-
методичних матеріалів, облаштування навчальних 
приміщень тощо). 
11. Розробити та впровадити у життя окремий план 
взаємодії із місцевою владою та батьківською громадою 
(спільні ініціативи, адвокаційна кампанія тощо). 

 

Відгуки учасників проекту 

 

Вчителі 
- «Проект «Безпечна і дружня до дитини школа» був 

позитивно сприйнятий нашою шкільною громадою. 
Проект допоміг генерувати нові ідеї сучасної 
освіти, що підтримуються і поширюються Дитячим 
фондом ООН (ЮНІСЕФ), а також сприяв 
створенню нового безпечного простору для 
учасників навчально-виховного процесу. Залучені 
до реалізації проекту групи (вчителі, батьки, діти, 
частково місцева влада) змогли удосконалити свої 
теоретичні знання і практичні навички з безпеки 
життєдіяльності школи. Сформувалось відчуття 
підтримки з боку громадських і міжнародних 
організацій». 

Директор школи 
 
- «Наші враження від впровадження проекту 

позитивні. Участь у проекті надала змогу шкільній 
громаді просувати заклад освіти до стандарту 
БДДШ, до реалізації права дітей на якісну освіту у 
сфері особистого здоров’я, безпеки, соціальної 
інтеграції. Беручи участь у всіх стадіях проекту, ми 
змогли детально проаналізувати сильні і слабкі 
сторони закладу; розробити план змін у 
навчальному закладі; покращити навчання учнів 
на основі розвитку життєвих навичок; підвищити 
кваліфікацію педагогів на засадах 
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компетентнісного підходу; наблизитись до 
створення безпечного і дружнього до дитини 
освітнього середовища; а також залучити батьків, 
учнів, місцеву громаду, громадські і міжнародні 
організації до процесу вдосконалення навчального 
закладу».  

Заступник директора школи, відповідальна за 
впровадження проекту БДДШ у Лисичанській школі 
№ 8 

Учні 

- «В результаті проекту ми відчули більше уваги до 
безпечного фізичного середовища з боку 
адміністрації та батьківської спільноти (ремонти 
коридорів, класних кімнат, камери 
відеоспостереження, створення корпоративного 
щоденника із зазначенням основних положень 
безпеки). Вирішення конфліктів мирним шляхом, 
проблеми і захист екології. Вчителі стали більш 
уважними до дітей, менш агресивними, стало 
більше поваги зі сторони дітей до вчителів і 
навпаки, змінилась якість викладання в 
позитивний бік, застосування проектів на уроках, 
опитувальник Кахут».  

Учениця 9 класу ЗОШ № 8 м. Лисичанськ 
- «Конфліктів у школі не поменшало, але 

застосування способів вирішення конфліктів, про 
які ми дізналися на тренінгах, присвячених 
протидії булінгу, дійсно має більш дієвий і 
позитивний результат: сторони більше пізнають 
одна одну та взаємні інтереси, передаючи свій 
досвід іншим; відкриваються очі на проблеми, на 
які раніше менш звертали увагу: проблеми і захист 
екології, вирішення конфліктів мирним шляхом, 
захист прав особистості».  

Учениця 9 класу ЗОШ № 8 м. Лисичанськ 
- «Я вважаю, що цей проект дуже корисний і 

повинен запроваджуватись у кожній школі. Наші 
вчителі тепер проводять більш цікаві уроки 
з іграми. Викладають програму в більш доступній 
формі». 

Учениця 9 класу ЗОШ № 8 м. Лисичанськ 
- «Моє враження позитивне, бо це ще один крок на 

шляху до Європи, забезпечення захисту від 
зловживань та експлуатації учнів, персоналу 
школи, забезпечення якісної базової освіти для 
всіх, впровадження політики та кодексів поведінки, 
які сприяють поліпшенню фізичного, 
психологічного та емоційного стану викладачів та 
учнів».  

Учень 9 класу ЗОШ № 8 м. Лисичанськ 
- «На мою думку, цей проект є дуже важливим, адже 

саме школа — місце виховання дітей та їх 



  36

формування як особистостей. Я рада, що і в нашій 
школі він активно розвивається та вже дає свої 
плоди. Насправді я вважаю свій навчальний 
заклад дуже наближеним до моделі нової сучасної 
школи, але, звісно, як каже народна мудрість: 
немає межі досконалості. Хотілось би, щоб школа 
була пристосована для людей з фізичними і 
психологічними проблемами; щоб кількість та 
різноманітність проектів зростала». 

Учениця 9 класу ЗОШ № 8 м. Лисичанськ 

Координатор проекту 
«Безпечна і дружня 
до дитини школа» та 
керівник навчального 
закладу  

Координатор проекту:  
Гаврилюк Антоніна Олексіївна, заступник директора з 
НВР 
КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 8 
Лисичанської міської ради Луганської області»  
електронна адреса: gavrilyukantonina@gmail.com 
Директор школи: 

Никифоренко Галина Миколаївна, директор школи, 
GalynaNyk1958@gmail.com 

Загальні висновки щодо прогресу навчального закладу 
Лисичанська спеціалізована школа І–ІІІ ст. № 8 — один із найбільш мотивованих до 
трансформації навчальних закладів, який брав участь у проекті. Шкільна громада 
здобула попередні вдалі напрацювання щодо впровадження елементів підходу 
«Безпечна і дружня до дитини школа». Підтримка ЮНІСЕФ та партнерів надала 
можливість систематизувати напрацювання, додати комплексності підходу, здійснити 
моніторинг сильних та слабких сторін закладу через призму всіх учасників освітнього 
процесу, а саме школярів, батьків, учителів, адміністрації школи, допоміжного персоналу. 
Такий критичний аналіз дав змогу школі досягнути позитивної динаміки індексу безпеки і 
дружності до дитини з 68,83 до 74,80. 

На думку учасників, найбільш вдалими стали перетворення за Стандартом 2. 
«Комфортне психосоціальне середовище» та Стандартом 4. «Ефективне шкільне 
управління, партнерство та участь». Динаміка індексів за цими двома стандартами 
спостерігається на рівні 7,39 та 7,2 пункту зростання відповідно. Це підтверджується і 
такими прикладами місцевої активності, як започаткування шкільного гуртка «Вирішення 
конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та організація роботи соціально-
психологічної служби закладу освіти, створення шкільної громадської організації, широка 
участь дітей у проектах та ініціативах поза межами навчального закладу, сталі 
партнерські зв’язки зі шкільними громадами інших регіонів країни. 
 

Найнижчою ж є динаміка закладу в рамках Стандарту 1. «Захисне та сприятливе для 
здоров’я і навчання фізичне середовище», де показник прогресу зріс тільки на 3,55 
пункту (з 69,87 на початку моделювання до 73,42 наприкінці проектних інтервенцій). І 
хоча наявність динаміки є позитивним сигналом, її низька інтенсивність може бути 
пояснена жорстким зв’язком із доступністю фінансових ресурсів для якісних перетворень. 
У складних умовах розвитку Лисичанської міської громади цей доступ є досить 
обмеженим, і школа вимушена жорстко конкурувати з іншими навчальними закладами 
міста за виділення коштів на такі потрібні речі, як побудова огорожі навколо школи, 
організація пандусу або ремонт усіх шкільних туалетних кімнат. Одним із механізмів 
покращення цього індикатору є проведення постійних адвокаційних кампаній 
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Профіль актуальний на 24.08.2019 
 

на місцевому рівні, де школа має продемонструвати свої досягнення та стійку мотивацію 
до позитивних перетворень. Доцільною також вважається і розбудова потенціалу 
місцевої влади з питань критичного аналізу і пріоритизації, моніторингу та оцінки, 
залучення додаткових ресурсів та розбудови партнерств. 
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Додаток 4 
Приклад профілю дитячого садка-учасника моделювання 

«Безпечна і дружня до дитини школа»  
Заклад дошкільної освіти № 31 «Мир» управління освіти Костянтинівської міської 

ради Донецької області 
 

Адреса закладу вул. Європейська, 50, м. Костянтинівка, 
Донецька область 

Онлайн-сторінка https://is.gd/zCFe44 
Код закладу в інформаційній системі 
управління освітою (ІСУО) 

43152 

Кількість дітей, які навчаються 
у закладі 
У тому числі: 
Дівчат 
Дітей з інвалідністю 
Вимушено переміщених осіб 
Дітей із родин у складних життєвих 
обставинах 

222 (11 вікових груп, із них 4 інклюзивні групи) 
 
100 
12  
24; 11 діти учасників АТО 
 

Кількість педагогів, які працюють 
у навчальному закладі 

25  

Кількість адміністративного персоналу, 
який працює у закладі 

2 особи: завідувач, вихователь-методист 

Коротка характеристика закладу та громади 

Заклад дошкільної освіти № 31 «Мир» — один із найбільших дитячих садків 
м. Костянтинівки Донецької області. Будівлю садка побудовано у 1979 році. Заклад 
надає сучасні освітні послуги, зокрема в інклюзивному форматі. Протягом останніх 
трьох років садок працює над максимальним розкриттям можливостей дітей 
дошкільного віку у безпечному і дружньому до дитини просторі. Окремою темою роботи 
є підтримка дітей в умовах емоційного напруження (зокрема, дітей-внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО); дітей з інвалідністю). 
 

Костянтинівка є одним із міст, яке прийняло значну кількість ВПО. Для цих дітей було 
створено систему підтримки на базі закладу дошкільної освіти № 31 «Мир». Протягом 
2019 року спостерігається тенденція вибування дітей-ВПО із закладу (у 2017 році дітей 
було 53; у 2019-му — 24), що спричинено певними міграційними процесами. Водночас 
на рівні громади спостерігалось зростання попиту на інклюзивну дошкільну освіту. Для 
задоволення запиту громади на якісну підтримку всіх дітей і, зокрема, дітей уразливих 
категорій інфраструктура садка потребувала певної трансформації. Необхідно було 
частково замінити меблі, якими користуються діти з особливими освітніми потребами, 
та відремонтувати санітарний вузол, встановити пандус, облаштувати систему 
очищення води для приготування їжі та забезпечення якісного питного режиму дітей. 
 

Як реагування на запит громади садок отримав підтримку ЮНІСЕФ за кількома 
напрямами. Так, за 2016 рік за проектом «Вчимося жити разом» садок отримав 
канцелярське приладдя, методичні матеріали, проведено навчання фахівців (зокрема, 
двох регіональних тренерів).  
 

За 2017 рік за проектом «Садочок — простір, дружній до дитини» заклад дошкільної 
освіти отримав канцелярське приладдя, методичні матеріали, ляльок-персон, відбулось 
навчання фахівців (зокрема, двох регіональних тренерів). Садок став базовим 
із зазначеного проекту. У листопаді 2017 року від ЮНІСЕФ садок також отримав 
медичний набір, книжки «Крихітні історії», комп’ютер, ігрові меблі та обладнання, 
килимові покриття. 
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Відсутність доступу 
до чистої питної 
води. 

Невідремонтовані 
туалетні кімнати 
із застарілим не 
доступним для всіх 
устаткуванням. 

 

двері. 
- Встановлено пандус на вході 

в інклюзивну групу. 
- Заклад забезпечено вогнегасниками 

відповідно до норм. 
- Замінено покрівлю. 
- Здійснено протипожежну обробку 

горища. 
- Діє стабільний доступ до мережі 

інтернет. 
- У садку є 1 інтерактивна дошка та 2 

мультимедійні комплекси. 
- У садку регулярно проводять 

тренінги щодо злагоджених дій 
в екстремальних ситуаціях. 

- Територію закладу огороджено 
парканом. 

- Відремонтовано туалетну кімнату 
в інклюзивній групі. 

- Розроблено та впроваджується 5 
технологічних карт для приготування 
їжі для дітей з різними видами 
алергій. 

Стандарт 2. 
Комфортне 
психосоціальне 
середовище 

Індекс 
за стандартом 
до проекту: 70,10 

Необізнаність 
персоналу школи 
щодо концепції 
БДДШ. 

 
Відсутність 
інклюзивних груп та 
ставок асистента 
вихователя. 

 

Індекс за стандартом після проекту: 81,4 
 

- Проведено навчальні заняття для 
педагогічних працівників, персоналу 
закладу, батьків та партнерів щодо 
БДДШ та інклюзії; 

- Розроблено контрольний список для 
батьків щодо успішної адаптації 
дітей до умов закладу. 

- Впроваджено «Простір без прізвищ 
та по батькові». 

- Розроблено систему допомоги 
сім’ям вимушено переміщених осіб. 
Проведено навчання для персоналу 
та батьків. 

- Проведено тренінги для персоналу 
та батьків «Створення системи 
протидії насильству та булінгу». 

- Розширено зміст «Парку професій» 
— розроблено технологічні карти 
ознайомлення дітей з професіями, 
що дбають про безпеку людей. 

- Працює виставка «Не бий дитину». 
- Створено кодекс поведінки для всіх 

учасників освітнього процесу 
закладу. 

 
 

Стандарт 3. 
Навчання дітей і 

Індекс 
за стандартом 

Індекс за стандартом після проекту: 82,18 
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дорослих 
на засадах 
загальнолюдських 
цінностей і життєво 
важливих 
компетентностей 
 
 
 

до проекту: 71,64 

Недостатньо 
застосовувались 
інтерактивні форми  
навчання 
психосоціальних 
компетентностей 
(життєвих навичок).  

 

- Персонал закладу постійно підвищує 
свою кваліфікацію з питань 
реалізації стандартів БДДШ. 

- Відкрито дві інклюзивні групи, 
планується відкриття ще двох 
з 01.09.2018. 

- Працює мотиваційна система 
особистісно-професійного розвитку 
педагогів з розділом оцінювання 
«Безпечний і дружній простір групи». 

- Організовано роботу трьох гуртків 
для дітей та дітей з особливими 
освітніми потребами (гімнастичний 
степ, вокальний гурток, акробатика); 

- У закладі працює «Школа 
самоздійснення» для дітей та 
дорослих. 

Стандарт 4. 
Ефективне шкільне 
управління, 
партнерство та 
участь 

Індекс 
за стандартом 
до проекту: 63,68 

Індекс за стандартом після проекту: 81,71 
 

- Проводиться регулярне онлайн-
опитування з індексу безпеки 
закладу. 

- Розроблено місію, бренд-бук та 
кодекс поведінки учасників 
освітнього процесу. 

- Напрацьовано та реалізується план 
спільних заходів із міським відділом 
поліції та службою у справах дітей 
щодо запобігання насильству та 
булінгу 2018/2019 н. р. 

- Напрацьовано та реалізуються 
плани спільних заходів з міською 
бібліотекою; міською поліклінікою; 
ДСНС. 

Головні досягнення навчального закладу в результаті реалізації проекту 
(за трирівневою системою результатів) 
Результати-
продукти 
(1-й рівень) 

- Підвищено кваліфікацію всіх учасників освітнього процесу, 
зокрема обслуговуючого персоналу, щодо інклюзії в освіті, 
протидії цькуванню, допомоги в складних соціально-
психологічних умовах через запровадження інтерактивних 
форм навчання (тренінгів). 

- Створено систему роботи з дітьми дошкільного віку 
з протидії насильству та цькуванню. 

- 25 педагогів пройшли онлайн-курси з БДДШ на Порталі 
превентивної освіти http://autta.org.ua/. 

- Проведено успішну адвокацію перед місцевою владою 
щодо відкриття інклюзивних груп та надання ставки 
асистента вихователя. 

 
Результати-
наслідки  

(2-й рівень) 

Діти 
- Практикуються партисипативні заходи роботи з включення 

дітей до процесу розвитку дитячого садка. 
- Практикується дружелюбне ставлення вихованців одне до 
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 одного в закладі. 
- Застосовуються навички позитивного спілкування 

(сприйняття оточуючого світу та людей). 
- Підвищено толерантну свідомість через практики роботи 

інклюзивних груп. 
 

Педагоги 
- Практикується толерантне ставлення до всіх дітей. 
- Застосовуються уміння навчати дітей безконфліктній 

поведінці, розв’язувати конфліктні ситуації мирним 
шляхом. 

- Збільшилось використання інтерактивних технологій, 
проектної діяльності у спеціально-організованій діяльності 
дітей. 

- Стандарти БДДШ стали основою для практики роботи 
закладу та взаємодії з партнерами. 
 

Батьки 
- Активізувалась зацікавленість і участь у справах садочка. 
- Посилилась співпраця з педагогічним колективом та 

партнерами. 
- Підготовлено документи для створення батьківської ГО 

«Мир для всіх». 
 

Очікуваний 
результат — вплив 
(3-й рівень) 
 

Створення умов, близьких до стандартів БДДШ. Зокрема, 
на прикладі закладу створення середовища, сприятливого для 
безпеки, здоров’я, соціалізації і самореалізації дітей. Заклад 
практикує всі започатковані напрями діяльності, здійснює 
регулярний моніторинг їхньої ефективності та корегує робочі 
плани відповідно до отриманих результатів онлайн-опитування. 
 

Ключові партнери 
освітнього закладу 
у впровадженні 
проекту 
 

- Міністерство освіти і науки України. 

- Державна наукова установа «Інститут психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України». 

- Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 

- ТОВ «Українська академія дитинства». 

- Громадська організація «Дитячий фонд «Здоров’я через 
освіту». 

- Громадська організація «Ла Страда-Україна». 

- Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». 

- Громадська організація «Асоціація працівників дошкільної 
освіти України». 

- Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти. 

- Управління освіти Костянтинівської міської ради. 

- Громадська організація «Впевнені серця» 
(м. Костянтинівка). 

- Державна установа «Науково-методичний реабілітаційно-
діагностичний центр МОЗ України». 
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Ресурси, які було 
активізовано для 
вдалої реалізації 
проекту 
 

Розбудова потенціалу через навчання 
 

- Триденний тренінг «Створення системи протидії насильству 
і булінгу» — 2 вихователі. 

- Тренінг «Психосоціальна підтримка. Розвиток навичок 
керування стресом та подолання професійного вигорання 
у вчителів» —1 вихователь та 1 психолог. 

- Тренінги для персоналу та батьків з інклюзивної освіти. 
- Онлайн-курс «Безпечна і дружня до дитини школа» — 25 

педагогів. 
- Локальний тренінг «Активні громадяни» для учасників НВП 

та членів громади міста за сприяння Британської ради в 
Україні — 5 батьків. 
 

Накази та інші адміністративні регулювання 
 

- Створення наказів щодо участі у проекті та створення 
команди розвитку з реалізації програми «Безпечна і 
дружня до дитини школа»; наказу про проведення тренінгів 
та навчань.  

- Внесення змін до Статуту, Правил внутрішнього 
розпорядку, до Колективного договору та до посадових 
інструкцій; розроблено систему роботи з протидії 
насильству та булінгу в ЗДО; створено та затверджено 
єдині правила поведінки в ЗДО для всіх учасників 
освітнього процесу; в Річний план роботи ЗДО внесено 
розділ з протидії насильству та булінгу; оформлено 
Журнал реєстрації фактів виявлення (звернення) про 
вчинення домашнього насильства та насильства 
за ознакою статі; видано наказ про створення комісії 
з огляду приміщень та території закладу з метою 
виявлення потенційно небезпечних місць.  

- Складено модель системи протидії насильству та булінгу 
та практико-орієнтовані етапи її формування. А саме: 
перший етап — «Важелі можливостей», другий етап — 
«Можливості навчання», третій етап — «Впровадження», 
четвертий етап — «Дружній простір», п’ятий етап — 
«Дитина-лідер», шостий етап — «Підсумки», сьомий етап 
— «Перспективи».  
 

Активізовані партнерства 
 

- Співпраця з ДНУ «Інститут психології ім. Г. С. Костюка 
НАПН України» (лабораторія психології дошкільника) дала 
можливість реалізовувати проект «Радість розвитку» та 
науково-методичну розробку для підтримки дітей в умовах 
емоційного напруження. 

- Співпраця з ДНУ «Науково-практичним методичним 
реабілітаційно-діагностичним центром МОЗ України» дала 
змогу впровадити науково-методичну систему підтримки 
дітей в умовах емоційного напруження.  

- «Програма розбудови миру», ПРООН. 
 

Покращення матеріально-технічної бази 
- Здійснено ремонтні роботи з організації туалетної кімнати 

за підтримки ЮНІСЕФ. 
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- Встановлення пандусу за підтримки ЮНІСЕФ. 
- Встановлення очистки питної води, ЮНІСЕФ. 
- Встановлення огорожі, покрівлі, заміна вікон та дверей, 

міська влада за підтримки ДФРР. 
- Придбання обладнання для інклюзивних груп ГО «Впевнені 

серця» за підтримки ПРООН, державна субвенція. 
Умови, які 
ускладнювали 
реалізацію проекту 
 

- Відсутність у батьків та педагогів системних знань про дії 
в межах реалізації проекту на початку реалізації проекту; 

- Низька активність батьків. 
- Брак часу. 
- Завжди важко сприймати щось нове. 

План закладу осіти 
щодо 
забезпечення 
життєздатності 
результатів 
проекту 

- Продовжувати навчання персоналу на онлайн-курсах. 
- Систематично впроваджувати в практику систему протидії 

насильству і булінгу. 
- Розширювати практику інклюзивної освіти. 
- Здійснити благоустрій території закладу з урахуванням 

вимог універсального дизайну та доступності. 
- Створити Школу безпеки малят при садочку. 
- Розширити сервіси для сімей дітей з інвалідністю. 
- Завершити зміни матеріально-технічного характеру: 

теплова санація будівлі, запуск басейну, побудова 
сучасних та безпечних майданчиків. 

- Навчати нових педагогів підходів, дружніх до дітей. 
- Здійснити ремонт і модернізацію туалетних кімнат для 10 

груп (зокрема, 3 інклюзивних). 
- Закупити інтерактивну підлогу для занять із дітьми. 
- Закупити меблі для двох інклюзивних груп. 
- Модернізувати харчоблок закладу. 
- Продовжувати регулярне використання системи експрес-

оцінювання з подальшою адаптацією робочого плану. 
- Продовжити розробку партисипативних заходів, які 

сприяють участі дітей у процесі ухвалення рішень. 
- Включити питання БДДШ та знання його основ у вступний 

інструктаж для працівників закладу. 
- Включити у рейтинг вихователів розділ «дружність 

до дитини». 
- Побудувати Універсальний майданчик. 
- Організувати відеоспостереження. 

 
Рекомендований 
алгоритм дій щодо 
запровадження 
моделі в інших 
навчальних 
закладах 

1. Пройти онлайн-курс БДДШ всім учасникам освітнього 
процесу. 

2. Відвідати один із пілотних закладів БДДШ. 
3. Відвідати тренінг БДДШ. 
4. Створити команду, до якої входять, окрім педагогічних 

працівників, міська влада і батьки. 
5. Описати свої поточні досягнення та індикатори розвитку і 

скласти концепцію розвитку на тривалий час та 
на найближчий рік. 

6. Впроваджувати план дій та доопрацьовувати його 
відповідно до моніторингових результатів. 

7. Проводити регулярну експрес-оцінку безпеки і дружності 
до дитини і визначити зміни як сильних, так і слабких 
сторін навчального закладу. 
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8. Визначити пріоритетні напрями для подальшого 
детального аналізу окремих питань. 

9. Залучати громаду до процесу вдосконалення навчального 
закладу. 

Відгуки учасників 
проекту 

 

«Радіємо, що проект виявився дуже близьким до наших 
спрямувань і надав можливість упорядкувати наші дії у струнку 
концепцію: це і інклюзія, і дружній простір і сумісне управляння 
закладом, психічний комфорт дітей (з 2003 року працюємо над 
проблемою). Але тільки завдяки проекту всі ці напрями стали 
послідовними і логічними у ланцюжку, створеному БДДШ».  
Завідувач садка 
 

«Дякуємо всім причетним до нашого розвитку. Небайдужі люди 
взялися за справу, тому всі радіють результату. Звісно, є і 
неочікувані результати. А є і результати, які невиправдані. Але 
головне, що відбувся розвиток колективів і зупинити його 
неможливо. Крокуємо разом далі». 
Методист 
 

«Проект «Безпечна і дружня до дитини школа» дав можливість 
розпочати роботу з дітьми, педагогами та батьками 
на справжньому особистісному сучасному рівні. Відійшли від 
радянської педагогіки «робіть всі, як я сказала». 
Психолог 
 

«Безпечна школа дала можливість побачити недоліки закладу та 
спонукає до розробки плану дій розвитку на тривалий час». 
Вихователь 
 

«Наші враження від впровадження проекту — що у закладі стало 
більш позитивно та дружелюбно». 
Батьки 
«Велика подяка від батьків закладу організаторам проекту».  
Батьки  
 

Діти також помітили результати: 
https://is.gd/hEgDEt 
 

Координатор 
проекту «Безпечна 
і дружня до дитини 
школа» та керівник 
навчального 
закладу 
 

Координатор проекту:  
Корнєєва Оксана Леонідівна, завідувач ЗДО № 31 «Мир» 
електронна адреса: korneeva.31mir@gmail.com 
 

Загальні висновки щодо прогресу навчального закладу 
 

Костянтинівський дитячий садок № 31 «Мир» — достатньо мотивований до 
трансформації навчальний заклад дошкільної освіти. Колектив педагогів, батьків та 
партнерів закладу має потужний досвід участі у проектах розвитку, тому підхід БДДШ 
було сприйнято позитивно. Учасники проекту продемонстрували здатність самостійно 
аналізувати позитивні результати та виклики в рамках моделювання підходу «Безпечна 
і дружня до дитини школа». Підтримка ЮНІСЕФ у рамках моделювання стала 
стимулювальним чинником розвитку. Розбудова потенціалу учасників і моніторинг 
результатів проекту дали змогу колективу закладу структурувати результати за рівнями: 
продукти, наслідки та вплив проекту згідно з 4 стандартами. В майбутньому важливо 
узагальнити отримані результати для якісного впровадження підходу у дошкільній ланці 
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освіти. І в цьому ЗДО «Мир» може слугувати гарним прикладом та партнером.  
 

За результатами експрес-оцінювання, спостерігається позитивна динаміка індексу 
безпеки і дружності до дитини від 63,46 до 80,65 пункту.  
 

Найвищої ефективності заклад досяг за Стандартом 1 «Захисне та сприятливе для 
здоров’я і навчання фізичне середовище» (25,34 пункту зростання). Це може бути 
пояснено вдало проведеною адвокаційною кампанією і, як результат, залученим 
бюджетним та донорським фінансуванням на ремонтні роботи та оснащення дитячого 
садка. 
 

Слід зазначити, що за Стандартом 4 «Ефективне управління, партнерство і участь» 
індекс є також досить високим (81,71) з огляду на те, що колективу вдалося знайти певні 
інструменти включення дітей до процесу ухвалення рішень. Висока динаміка за цим 
стандартом (18,03 пунктів зростання) стала можливою і завдяки активізованим 
партнерствам, розробці місії, бренд-буку та кодексу поведінки учасників освітнього 
процесу.  
 

Зрушення у рівні безпеки та комфортності закладу освіти показали динаміку 
до підвищення за 4 стандартами та показниками стандартів. Найбільші показники змін 
спостерігаються за Стандартами 2 та 3 — «Комфортне психосоціальне середовище» та 
«Інклюзивне навчання дітей і дорослих на засадах життєвих навичок». Позитивна 
динаміка індексів підтверджується такими прикладами поступу, як започаткування 
посиленої роботи щодо успішної адаптації дітей до умов закладу; впровадження 
«Простору без прізвищ та по батькові»; реалізація кодексу поведінки для всіх учасників 
навчання «Системи протидії насильству та булінгу»; організація виставки «Не бий 
дитину» з обговоренням об’єктів.  Цінним внеском у досягнення змістовних результатів 
також стало відкриття вперше в місті Костянтинівці двох інклюзивних груп; навчання 
персоналу в онлайн-режимі основ реалізації стандартів БДДШ; реалізація мотиваційної 
системи особистісно-професійного розвитку педагогів; організація роботи трьох гуртків 
для дітей та дітей з ООП; започаткування роботи «Школи самоздійснення» для дітей і 
дорослих. 
 

У досить складних умовах розвитку Костянтинівської міської громади закладу 
дошкільної освіти вдалось досягти позитивних змін за всіма стандартами БДДШ. 
Запорукою таких змін стали активна підтримувальна позиція батьків та колективу 
закладу перетворень; стимулювальна конкуренція з іншими навчальними закладами 
міста; участь садочка в кількох проектах розвитку.  
 


