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СВЯТЕНКО Олена Володимирівна - начальник відділу базової освіти управління 
роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту іиституційного 
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КОРДОН Людмила Семенівна - заступник директора Броварського навчально- 
виховного комплексу Броварської міської ради Київської області, учитель початкових класів;

КУГІРІЙ Світлана Миколаївна - вчитель української мови та літератури Броварської 
гімназії імені С. І. Олійника Броварської міської ради Київської області.
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треті особи: ____________

(найменування посади, прізвище, ім 'я та по батькові)

За результатами оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти визначено:
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1. Освітнє 
середовище 
закладу 
освіти

+ Досягнення закладу освіти
У ході спостереження за освітнім середовищем 

з’ясовано:
у цілому в закладі створено безпечні умови 

навчання та праці;
у приміщеннях школи дотримується належний 

повітряно-тепловий режим;
територія закладу та приміщення чисті, охайні 

та недоступні для сторонніх осіб;
для учнів облаштовано спортивні майданчики;
освітній простір школи сприяє формуванню в 

учнів ключових компетентностей (функціонує 
шкільний музей, на стінах, підлозі, східцях є 
унаочнення формул, правил правопису, одиниць 
вимірювання кутів, відстані, об’єму, портрети 
учасників Другої світової війни та учасників бойових 
дій, зображень, що популяризують здоровий спосіб 
життя, встановлені контейнери для сортування сміття);

у наявності навчальні кабінети й приміщення 
необхідні для реалізації освітньої програми;

68% навчальних кабінетів обладнані засобами 
навчання відповідно до вимог законодавства та 
освітньої програми;

Аналіз вивчення документації засвідчив:
кількість учнів не перевищує проектну 

потужність школи;



з учнями та працівниками закладу проводяться 
інструктажі щодо алгоритму дій у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій.

За результатами анкетування учасників освітнього 
процесу з’ясовано:

- у школі проводиться належна робота щодо 
адаптації та інтеграції учнів до освітнього процесу. 
Результати відповідей батьків учнів 1 - 2-х класів, які 
навчаються за програмами Нової української школи, та 
4-х класів, засвідчують, що переважна більшість учнів 
1-2-х класів (81%) почувають себе більш комфортно та 
безпечно у школі, ніж учні 4-х класів (47%);

- більшість опитаних здобувачів освіти задоволені 
психологічним кліматом у школі (57%).

Разом з зим є потреба в удосконаленні 
освітнього середовища інколи. А саме:

проведення ремонтних робіт у приміщенні 
майстерні трудового навчання, стіни якої уражені 
грибком (для вирішення проблеми керівництво школи 
неодноразово зверталося до засновника, однак 
відповідні ремонтні роботи не проведено);

встановлення обмежувача швидкості на 
проїжджій частині вулиці перед центральним виходом 
із школи;

забезпеченні питного режиму в закладі 
(відремонтувати наявний питний фонтанчик та 
додатково встановити ще два);

покращенні процесу організації харчування (за 
результатами анкетування смак приготовлених страв 
не подобається більше 25% опитаних учнів);

забезпеченні належного рівня освітлення 
навчальних кабінетів української мови, біології, хімії;

облаштуванні кабінетів хімії, біології, фізики та 
англійської мови. Зокрема, у кабінеті хімії 
використовується застаріле навчально-методичне та 
дидактичне оснащення. Наприклад, таблиця 
«Періодична система хімічних елементів
Д. І. Менделєєва» російською мовою, яка містить 
застарілі назви хімічних елементів. Недостатня 
кількість необхідного лабораторного обладнання, 
хімічного посуду, реактивів для проведення 
лабораторних і практичних робіт.
Кабінети біології та фізики не укомплектовано 
необхідним для навчання дидактичним,
демонстраційним матеріалами та лабораторним 
обладнанням. Є застарілі російськомовні таблиці. 
У кабінеті англійської мови відсутнє лінгафонне 
обладнання;

оснащенні ресурсної кімнати відповідними 
корекційними засобами з урахуванням нозологій дітей 
з особливими освітніми потребами, які навчаються в 
інклюзивних класах;

створенні персональних робочих місць для 
педагогічних працівників, оскільки приміщення 
учительської кімнати замале і не забезпечує всіх 
працівників персональним робфчим місцем;



створенні належного інформаційно-ресурсного 
центру, що використовується для індивідуальної, 
групової, проектної та іншої роботи у рамках 
освітнього процесу (у школі є бібліотека, однак вхід до 
її приміщення проходить через кабінет біології, що 
унеможливлює вільний доступ Дітей)

2. Система 
оцінювання 
здобувачів 
освіти

+ Досягнення закладу освіти
За результатами анкетування учасників освітнього 

процесу з’ясовано:
- більшість опитаних школярів (57%) вважають, що 

вчителі справедливо та об’єктивно оцінюють їхні 
результати навчання, аргументують виставлені оцінки; 
оцінювання здійснюється з метою визначення рівня 
знань, умінь та навичок учнів; вчителі формують 
позитивну самооцінку, мотивують учнів до навчання, 
надають необхідну допомогу;

- 48% опитаних учнів відчувають підтримку 
вчителів у навчанні, педагоги сприяють їхньому 
особистісному розвитку;

- переважна більшість опитаних батьків учнів 
1-2-х класів (81%), які навчаються за програмами Нової 
української школи, відзначають, що діти охоче йдуть 
до школи, навчання в школі є цікавим.

Разом з тим с ряд питань, що потребують 
вирішення та удосконалення. А саме:

- оприлюднення критеріїв, правил та процедур 
оцінювання навчальних досягнень учнів, оскільки вони 
не завжди розуміють критерії виставлення оцінок;

запровадження елементів формувального
оцінювання в 5 - 11-х класах, оскільки переважна 
більшість педагогів не обізнані з його засадами та не 
відстежують індивідуальний прогрес кожного учня, не 
використовують самооцішовання та взаємооцінювання 

здобувачів освіти;
здійснення оцінювання навчальних досягнень дітей 

з особливими освітніми потребами (порушеннями 
інтелектуального розвитку), які навчаються у 
інклюзивних класах, з урахуванням особливостей 
навчально-пізнавальної діяльності учня;

застосування системи оцінювання, спрямованої на 
реалізацію компетентнісного підходу (лише окремі 
вчителі використовують домашні завдання для 
формування в учнів оволодіння ключовими
компетентностями);

реалізації корекційної складової освітнього 
процесу відповідно до індивідуальної програми 
розвитку дитини та індивідуального навчального плану

3. 
Педагогічна 
діяльність 
педагогічних 
працівників 
закладу 
освіти

+ Досягнення закладу освіти (за результатами 
анкетування учасників освітнього процесу,
спостереження за навчальними заняттями (під час 
іиституційного аудиту відвідано 26 уроків) та вивчення 
документації):

- в основному освітня діяльність школи грунтується 
на засадах педагогіки партнерства. довіри,
доброзичливості., взаємної підтримки між учителями і 
учнями;



простежується виховна складова під час 
проведення навчальних занять, педагоги працюють над 
розвитком в учнів суспільних цінностей;

- зміст більшості навчальних занять спрямований на 
формування загальнолюдських цінностей;

учителі планують власну освітню діяльність 
відповідно до навчальних програм та освітньої 
програми закладу. Теми навчальних занять
відповідають календарно-тематичному плануванню.

Разом з тим є потреба в удосконаленні діяльності 
педагогічних працівників. А саме:

забезпечення компетентнісного підходу до 
організації освітнього процесу;

використання особиспгісно орієнтованого
підходу до роботи з учнями;

застосування під час проведення навчальних 
занять наскрізних змістових ліній;

використання педагогами інформаційно-
комунікаційних технологій під час проведення 
навчальних занять;

більш ширшого використання інших форм 
організації освітнього процесу, відмінних від класно- 
урочної (групових форм роботи, освітніх проектів, 
змішаного навчання тощо);

інформування учнів про дотримання принципів 
академічної доброчесності під час проведення 
навчальних занять та у позаурочній діяльності

4.
Управлінські 
процеси 
закладу 
освіти

+ Досягнення закладу освіти в управлінській 
діяльності (за результатами аналізу інформації, 
отриманої під час спостереження за освітнім 
середовищем школи, опитування учасників освітнього 
процесу та вивчення документації):

керівництво школи вживає заходів для 
створення належних умов для її діяльності, вивчає стан 
матеріально-технічної бази, планує її розвиток, 
звертається із відповідними клопотаннями до 
засновника;

на думку більшості учнів (74 %), їхніх 
батьків (73,6 %) та педагогів (73 %) керівництво школи 
відкрите для спілкування з учасниками освітнього 
процесу;

у закладі створені умови для професійного 
розвитку педагогічних працівників;

у школі відсутні вакансії, всі педагогічні 
працівники працюють за фахом;

організація освітнього процесу здійснюється на 
засадах конструктивної співпраці учасників освітнього 
процесу, взаємодії школи з місцевою громадою.

Разом з тим є потреба в удосконаленні 
управлінських процесів. Зокрема у частині: 

створення стратегії розвитку та системи 
планування діяльності школи з подальшим
моніторингом виконання поставлених цілей та завдань; 

спрямування діяльності : педагогічної ради на 
реалізацію річного плану та стратегії розвитку школи;

залучення учасників освітнього процесу до



розроблення річного плану роботи закладу освіти;
створення внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти, запровадження щорічного
самооцінювання освітньої діяльності й управлінських 
процесів та розміщення його результатів на вебсайті 
школи;

приведення структури освітньої програми у 
відповідність до вимог законодавства, додавши 
перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх 
галузей та предметів, логічну послідовність їх 
вивчення, форми організації освітнього процесу;

врахування вікових особливостей здобувачів 
освіти під час складання розкладу навчальних занять;

усунення факту перевищення гранично
допустимого навчального навантаження учнів 10 
класу;

дотримання вимог нормативно-правових актів 
під час проведення атестації педагогічних працівників;

оприлюднення на вебсайті закладу освіти 
інформації та документів, передбачених статтею ЗО 
Закону України «Про освіту»;

забезпечення розгляду звернень учасників 
освітнього процесу відповідно до вимог Закону 
України «Про звернення громадян»;

розроблення Інструкції з діловодства закладу 
освіти та формування номенклатури справ;

дотримання вимог нормативно-правових актів у 
частині ведення ділової документації (оформлення 
посадових інструкцій працівників, ведення книги 
реєстрації наказів);

повідомлення органів та служби у справах дітей, 
правоохоронних органів про факти булінгу та у 
випадках відсутності учнів у закладі освіти більше 10 
днів без поважних причин (у 2018/2019 н. р. такого 
інформування не було щодо відсутності на навчальних 
заняттях однієї з учениць 1 класу)
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