
  

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

щодо вдосконалення діяльності закладу освіти 

за результатами проведення позапланового інституційного аудиту 

управлінням Державної служби якості освіти у Житомирській області  
 (назва органу, який здійснював інституційний аудит) 

 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №8 М.ЖИТОМИРА 
майдан Згоди, буд.5, м. Житомир, Житомирська обл. тел: +380412414614  , 

ЛАВРИНЕНКО Наталія Вілівна 
 (найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження, телефон / П.І.Б. керівника) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ідентифікаційний 

код юридичної особи за ЄДРПОУ 
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Засновник юридичної особи 
 

Житомирська міська рада 

Ідентифікаційний 

код засновника юридичної особи за ЄДРПОУ 

 
1 3 5 7 6 9 5 4 

Юридична адреса 
Поштовий 

індекс 
1 0 0 1 4 

Майдан ім. С. П. Корольова, будинок 4/2, Телефон 0412 48-12-12 
м. Житомир Факс  

(область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу) E-mail mvk@zt-rada.gov.ua 

Фактичне місцезнаходження 

Майдан ім. С. П. Корольова, будинок 4/2, 

м. Житомир  
(область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку) 

Поштовий 

індекс 
1 0 0 1 4 

Телефон 0412 48-12-12 

Факс  

Е- mail mvk@zt-rada.gov.ua 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти 
ЛАВРИНЕНКО 

Наталія Вілівна 

Розпорядчий документ, на виконання якого проводився 

інституційний аудит 

Наказ від 

06.05.2021 

№01-11/32 

Реєстраційний номер акта, складеного за результатами проведення 

інституційного аудиту 
№01-11/32-5/4-і 

Строки проведення інституційного аудиту 
13.05.2021-

26.05.2021 
 

 

 

З метою вдосконалення діяльності школи 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ 

 

Керівнику закладу освіти: 
 

1. Проаналізувати на засіданні педагогічної ради результати позапланового 

інституційного аудиту та ухвалити рішення щодо удосконалення 

освітніх та управлінських процесів у закладі освіти. 
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2. Ужити заходів щодо підготовки у новій редакції установчих документів 

закладу освіти із урахуванням змін законодавства у сфері освіти, подати їх на 

затвердження засновнику. 

 

3. З метою покращення освітнього середовища закладу освіти звернутися 

до засновника з клопотанням: 

3.1. про необхідність заміни асфальтного покриття на території закладу 

освіти; 

3.2. щодо вивезення з території закладу освіти торішнього опалого 

листя; 

3.3. щодо виділення коштів на забезпечення обладнанням навчальних 

кабінетів відповідно до наказу МОН №574 від 29.04.2020 «Про затвердження 

Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і 

STEM-лабораторій»; 

3.4. стосовно виділення додаткового фінансування на поповнення 

ресурсної кімнати дидактичними засобами, передбаченими корекційно-

розвитковими заняттями для дітей з особливими освітніми потребами з 

урахуванням індивідуальних програм розвитку; 

3.5. щодо встановлення на персональних комп’ютерах закладу освіти 

Інтернет-фільтрів та забезпечення технічних засобів ліцензованими 

інструментами з метою фiльтрування несумісного з освітнім  процесом  

контенту в Інтернеті під час навчання; 

3.6. щодо облаштування спортивного майданчика для учнів початкової 

школи. 

4. Забезпечити належну організацію інклюзивного навчання в закладі освіти 

для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до нозологій, створити 

архітектурну доступність та безбар’єрність, облаштувати окрему туалетну 

кімнату з пристосуваннями для маломобільної групи дітей. 

5.  З метою підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення 

системи оцінювання здобувачів освіти спрямувати роботу педагогічних 

працівників на виконання завдань: 

5.1. під час освітнього процесу звертати увагу педагогічних працівників 

та здобувачів освіти на дотримання принципів академічної доброчесності; 

проводити індивідуальні роз’яснювальні бесіди для учнів щодо необхідності 

дотримання правил академічної доброчесності; 

5.2. надавати учням можливість вибору рівня виконуваних завдань під 

час навчальних занять та у змісті домашніх завдань; 

5.3. під час навчальних занять та у змісті домашніх завдань 

використовувати творчі, диференційовані завдання та завдання прикладного 

спрямування, орієнтовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями 

та реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти; 

5.4. розробляти власні освітні ресурси та використовувати їх в освітній 

діяльності, у тому числі при використанні технологій дистанційного навчання; 

 

6. Для покращення управлінських процесів у закладі:; 



  

 
 

6.1. організувати проведення в повному обсязі визначених фахівцями 

корекцiйно-розвиткових занять для дітей з ООП; 

6.2. привести Положення про ВСЗЯО у відповідність до вимог наказу 

Міністерства освіти і науки України від 30.11.2020 року №1480 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти» та 

затвердити його у новій редакції;  визначити в документі механізми, критерії та 

індикатори, інструментарій оцінювання напрямів освітньої діяльності, порядок 

проведення самооцінювання освітніх та управлінських процесів, періодичність 

оцінювання якості освітніх та управлінських процесів, форми узагальнення, 

методи збору інформації, відповідальних за виконання осіб та способи 

прийняття рішень за наслідками самооцінювання; 

6.3.  провести комплексне самооцінювання якості освітньої діяльності; 

результати самооцінювання відобразити у річному звіті керівника закладу 

освіти;    
6.4. скерувати діяльність педагогічної ради на розгляд питань: 

- про удосконалення освітньої діяльності закладу освіти щодо компетентнісного 

та особистісно орієнтованого підходу в організації  освітньої діяльності;  

- щодо впровадження системи формувального оцінювання в освітній процес з 

метою відстеження індивідуального поступу здобувачів освіти в навчальній 

діяльності, формування в учнів позитивної мотивації та відповідального 

ставлення до навчання, здатності до самооцінювання;  

- про доцільність та ефективність використання ІКТ під час навчального 

заняття. 

6.5.  рішення, прийняті на засіданні педагогічної ради, вводити в дію 

наказами керівника, конкретизувати їх, надавати адресності, встановлювати чіткі 

терміни виконання з метою належного контролю за їх виконанням;  

6.6 залучати педагогічних працівників до проходження сертифікації та 

експертної діяльності, до різних форм методичної роботи. 

7. Вжити заходів щодо недопущення конфліктних ситуацій між 

учасниками освітнього процесу та для формування у здобувачів освіти вміння 

бути толерантними до думки інших, протистояти насильству, булінгу, 

дискримінації в колективі з метою  ефективного формування відносин довіри, 

прозорості, дотримання етичних норм. 

 

Засновнику закладу освіти: 

 

1. Ужити заходів щодо підготовки у новій редакції та затвердження 

установчих документів закладу освіти із урахуванням змін законодавства у сфері 

освіти. 

 

2. З метою фiльтрування несумісного з освітнім процесом контенту в 

Інтернеті під час освітнього процесу, забезпечити встановлення на персональних 

комп’ютерах закладу освіти Інтернет-фільтрів та забезпечити технічні засоби 

ліцензованими програмами.  
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3. Забезпечити обладнанням навчальні кабінети відповідно до наказу МОН 

№ 574 від 29.04.2020 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та 

обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій». 

 

4. Дообладнати ресурсну кімнату та забезпечити її дидактичними засобами, 

передбаченим корекційно-розвитковими заняттями для дітей з особливими 

освітніми потребами з урахуванням індивідуальних програм розвитку. 

 

5. Укомплектувати фізкультурно-спортивним обладнанням майданчик для 

здобувачів освіти початкової школи та забезпечити його тіньовим навісом. 

 

6. Вжити заходів щодо недопущення керівником закладу освіти порушення 

Закону України «Про освіту»  в частині виконання обов’язків з дотримання 

педагогічної етики, поваги гідності, прав, свобод і законних інтересів всіх 

учасників освітнього процесу. 

   

 

 

Голова експертної групи                                       
  головний спеціаліст відділу                              

  інституційного аудиту управління 

Державної служби якості освіти  

У Житомирській області                                                КАТИНСЬКА А.В.     
        (посада)                                                                                                                  (прізвище, ініціали) 

 
  

09.07.2021 
       (дата) 
  


