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З метою вдосконалення діяльності закладу освіти 
 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ 
 

Виконувачу обов’язків директора закладу загальної середньої освіти:  
1. Проаналізувати на засіданні педагогічної ради результати 

інституційного аудиту, розробити план заходів, спрямованих на вдосконалення 
освітніх та управлінських процесів.  

Удосконалити Стратегію розвитку Вижницької спеціалізованої школи: 
конкретизувати бачення майбутнього статусу закладу освіти відповідно до 
Закону України «Про повну загальну середню освіту»; конкретизувати заходи, 
що плануються до виконання, у тому числі й щодо розвитку матеріально-
технічного стану закладу;  визначити профіль навчання (зокрема в освітній 
програмі зазначити предмети, що викладатимуться за профільними освітніми 
програмами) в старшій школі закладу освіти, урахувавши освітні потреби учнів, 
регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу тощо; 
подати оновлений варіант Стратегії розвитку Вижницької спеціалізованої школи 
на затвердження засновнику.  

2. Узгоджувати річний план роботи, освітню програму зі Стратегією 
розвитку закладу освіти. Під час планування враховувати результати 
самооцінювання.  

3. Удосконалити внутрішню систему забезпечення якості освіти: 
конкретизувати терміни та способи узагальнення інформації за окремими 
напрямами під час здійснення самооцінювання; залучити учасників освітнього 
процесу до вдосконалення Положення про внутрішню систему забезпечення 
якості освіти. 

4. Ужити заходів, за потреби звернувшись до засновника, щодо: 
4.1. демонтажу аварійної будівлі, розташованої на території закладу освіти, 

вивезення будівельного сміття; 
4.2. облаштування фенами приміщення з душовими кімнатами, що 

розташоване в окремій будівлі закладу; 
4.3. облаштування майданчиків для учнів 1-4 класів; спортивних 

майданчиків для занять фізичною культурою, футбольного та волейбольного 
полів;  

4.4. облаштування додаткових санітарних вузлів відповідно до Санітарного 
регламенту та потреб учасників освітнього процесу з особливими освітніми 
потребами;   

4.5. облаштування предметних кабінетів, у тому числі навчальним 
обладнанням, серед іншого мультимедійними пристроями, швидкісним інтернетом, 
навчальними інтерактивними комплексами для інтерактивних панелей, необхідними 
для реалізації освітньої програми; 

4.6. облаштування приміщень закладу освіти з урахуванням основних 
принципів інклюзивного навчання відповідно до норм Санітарного регламенту, 
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зокрема забезпечити архітектурну доступність та розумне пристосування 
закладу освіти; 

4.7. облаштування місць відпочинку для здобувачів освіти 5-11 класів; 
4.8. установлення програмного та/або технічного обладнання, зокрема 

ліцензованого антивірусного забезпечення, яке унеможливить доступ 
користувачів до небезпечного контенту; 

4.9. організації  лабораторного контролю рівня освітленості в навчальних 
кабінетах та заміни освітлювальних приладів за його результатами, а також 
забезпечення постійного контролю за режимом освітлення класних кімнат; 

4.10. реконструкції тепломереж і налагодження температурного режиму в 
навчальних корпусах закладу освіти.  

5. Забезпечити питний режим здобувачів освіти. 
6. Забезпечити оприлюднення щоденного та перспективного меню в 

їдальні закладу освіти, а також сприяти формуванню культури харчування у 
здобувачів.  

7. Оприлюднити критерії, правила і процедури оцінювання учнів 1-3 класів 
на основі положень відповідних наказів МОН України щодо оцінювання 
навчальних досягнень учнів 1-3 класів у системі загальної середньої освіти. 

8. Удосконалити систему моніторингів навчальних досягнень здобувачів 
освіти із предметів профільного (спеціалізованого) навчання, передбачивши їх 
періодичність. 

9. На засіданнях педагогічної ради розглянути питання щодо: 
9.1.  шляхів формування в учнів здатності до самоаналізу, самоконтролю, 

самооцінювання, взаємооцінювання. 
9.2.  планування моніторингів навчальних досягнень учнів за незалежними 

завданнями, об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів, визначення 
чинників, що можуть позитивно вплинути на результати навчальних досягнень 
учнів;  

9.3.  правил  та процедур  оцінювання навчальних досягнень учнів, адаптації 
загальних критеріїв оцінювання до особливостей різних предметів, вікової 
категорії учнів, видів та форм контролю, використання формувального 
оцінювання; 

9.4.  реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі через 
розроблення компетентнісних завдань, упровадження сучасних інформаційно-
комп’ютерних технологій під час організації навчального заняття тощо; 

9.5.  розширення можливостей для самореалізації педагогічних працівників 
шляхом їхньої участі в проєктній, експериментальній, експертній діяльності;  

9.6.  відповідального ставлення педагогів до перевірки робіт ДПА та 
дотримання ними критеріїв оцінювання. 

10. Удосконалити систему оцінювання: 
10.1.  практикувати на засіданнях педагогічної та методичної рад, 

методичних об’єднань, круглих столів, майстер-класів тощо обговорення 
можливих підходів до розробки та використання в освітньому процесі критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; адаптувати загальні  
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критерії оцінювання, рекомендовані МОНУ, до обраних учителем інструментів, 
видів та форм оцінювання.  

10.2.  організувати навчання педагогів базової школи особливостям 
застосування формувального оцінювання учнів, зокрема з питань: 
диференціювання оцінювання, розроблення різнорівневих завдань, корегування 
спільно з учнями методичних підходів до організації навчання з урахуванням 
результатів оцінювання тощо. 

11. Голові та членам атестаційної комісії забезпечувати об'єктивність 
оцінювання робіт державної підсумкової атестації. 

12. Керівництву закладу освіти:  
12.1.  спрямувати методичну роботу на розвиток та застосування 

технологій та методик викладання, що сприяють оволодінню учнями ключовими 
компетентностями;  

12.2. організувати навчальні семінари для педагогічних працівників щодо 
використання різних прийомів формувального оцінювання; 

12.3. організувати навчання педагогічних працівників щодо розроблення 
та адаптації критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.  

13. Мотивувати та заохочувати педагогів до участі в експериментальній, 
науково-дослідницькій роботі, в освітніх проєктах, а також у сертифікації та 
експертній діяльності.  

14.  Оновити правила поведінки учнів у закладі освіти з урахуванням 
формування позитивної мотивації в поведінці школярів. 

15.  Сприяти поширенню педагогічними працівниками їхнього 
професійного досвіду у фахових інформаційних ресурсах. 

16. Реалізувати ідею сучасного універсального дизайну та розумного 
пристосування «Стіни – дітям», зокрема організовувати змінні виставки творчих 
робіт з мистецтва (рисунок, живопис, композиція) усіх учнів закладу освіти. 

17. Рекомендувати педагогічним працівникам: 
17.1. ознайомлювати здобувачів освіти з критеріями оцінювання їхніх 

навчальних досягнень під час виконання різних видів робіт; 
17.2. створювати власні освітні ресурси, поширювати свій 

інтелектуальний продукт серед колег, оприлюднювати його на фахових 
інформаційних ресурсах; 

17.3. урізноманітнити види, форми та суб’єктів підвищення кваліфікації 
вчителів з метою вдосконалення фахової майстерності з питань: організація 
роботи з учнями з особливими освітніми потребами; застосування 
формувального оцінювання; компетентнісний підхід в організації навчального 
заняття, зокрема під час розроблення домашніх завдань та оцінювання; 
застосування сучасних освітніх комп’ютерних технологій; методика 
дистанційного навчання; розвиток цифрової грамотності тощо; 

17.4. під час складання календарно-тематичних планів ураховувати 
навчальні можливості та індивідуальний поступ кожного учня; 

17.5. надавати завдання для самостійної роботи, зокрема домашні 
завдання,  що унеможливлюють списування; 
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17.6. під час проведення уроків у базовій та старшій школі практикувати 
диференційований підхід до вибору завдань, надавати учням можливість 
самостійного вибору рівня навчальних завдань, практикувати творчі завдання; 

17.7. застосовувати ІКТ не тільки для демонстрації матеріалів уроку, а й 
для проведення тестування, пошуку інформації, виконання творчих завдань 
тощо. 

 
Засновнику закладу освіти: 

1. Проаналізувати результати інституційного аудиту, розробити план 
заходів, спрямованих на виконання зобов’язань засновника щодо Вижницької 
спеціалізованої школи. 

2. Ужити заходів для призначення директора Вижницької 
спеціалізованої школи, зокрема провести конкурс на заміщення вакантної 
посади. 

3. Забезпечити фінансування: 
3.1.  демонтажу аварійної будівлі, розташованої на території закладу освіти; 
3.2.  облаштування ігрових майданчиків для учнів 1-4 класів; спортивних 

майданчиків для занять фізичною культурою, футбольного та волейбольного 
полів;   

3.3.  облаштування додаткових санітарних вузлів відповідно до Санітарного 
регламенту та потреб учасників освітнього процесу з особливими освітніми 
потребами; 

3.4.  забезпечення архітектурної доступності та розумного пристосування 
закладу освіти; 

3.5.  облаштування приміщень закладу освіти з урахуванням основних 
принципів інклюзивного навчання відповідно до норм Санітарного регламенту; 

3.6. облаштування предметних кабінетів, у тому числі навчальним 
обладнанням, серед іншого мультимедійними пристроями, швидкісним інтернетом, 
навчальними інтерактивними комплексами для інтерактивних панелей, необхідними 
для реалізації освітньої програми; 

3.7.  реконструкції тепломережі; 
3.8.  установлення програмного та/або технічного обладнання, яке 

унеможливить доступ користувачів до небезпечного контенту; 
3.9.  забезпечення організації  лабораторного контролю рівня освітленості в 

навчальних кабінетах та заміни освітлювальних приладів за його результатами; 
3.10. облаштування місць відпочинку для здобувачів освіти 5-11 класів. 

 

Голова експертної групи 
заступник начальника управління – 
начальник відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби 
якості освіти у Чернівецькій області  

О. В. ГРИГОР’ЄВА 

 


