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Особи, які беруть участь у проведенні інституційного аудиту: 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю): 

КАТИНСЬКА Анастасія Вікторівна – головний спеціаліст відділу 

інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у 

Житомирській області (голова); 

Члени експертної групи: 

ПУДРІЙ Наталія Георгіївна – директор, вчитель біології загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №12 м. Бердичева Житомирської області; 

БЕНТКОВСЬКА Алла Альфредівна – заступник директора з навчально-

виховної роботи, вчитель англійської мови спеціалізованої загальноосвітньої 

https://www.google.com/search?q=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%2C+%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%94%D0%90%D0%9D+%D0%86%D0%9C.+%D0%A1.%D0%9F.%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%90%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+4%2F2&oq=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%2C+%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%94%D0%90%D0%9D+++++++++++++++++++%D0%86%D0%9C.+%D0%A1.%D0%9F.%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%90%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+4%2F2&aqs=chrome..69i57.4234j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%2C+%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%94%D0%90%D0%9D+%D0%86%D0%9C.+%D0%A1.%D0%9F.%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%90%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+4%2F2&oq=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%2C+%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%94%D0%90%D0%9D+++++++++++++++++++%D0%86%D0%9C.+%D0%A1.%D0%9F.%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%90%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+4%2F2&aqs=chrome..69i57.4234j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:mvk@zt-rada.gov.ua
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школи з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів №1 ім. Т. Г. 

Шевченка м. Бердичева Житомирської області; 

МАРКІВСЬКИЙ Андрій Петрович  – директор, вчитель історії і правознавства 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 м. Бердичева Житомирської 

області; 

НІКУЛІН Дмитро Олександрович – вчитель-реабілітолог  Інклюзивно-

ресурсного центру Новогуйвинської селищної ради , вчитель хімії Вересівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Житомирського району Житомирської 

області. 

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа: 

 

директор __ЛАВРИНЕНКО Наталія Вілівна_______________ 

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

треті особи:  

__________не залучалися_________ 
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові) 

 

Загальна характеристика закладу освіти 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 м. Житомира (далі - ЗО, заклад 

освіти, ЗОШ, школа) розташована у місті Житомирі. 

Заклад освіти заснований у 1944 році. 

Наразі школа – це триповерхова будівля з ліцензованим обсягом освітньої 

послуги – 888 місць. Фактична наповнюваність закладу освіти на момент 

перевірки становить  879 здобувачів освіти, що  перевищує проєктну 

потужність на 79 осіб.  

Колектив нараховує 100 працівників, з них 73 – педагогічні. У закладі 

навчається 7 учнів з особливими освітніми потребами (далі – діти з ООП), для 

яких утворено 4 інклюзивних класи. Індивідуальний супровід освітнього 

процесу забезпечують 4 асистента учителя. За індивідуальною формою 

здобуває освіту 16 дітей.  Для здобувачів освіти початкової школи  

функціонують групи подовженого дня. 

       Середня наповнюваність 1-4 класів складає 30 осіб, 5-9 класів – 30 осіб, 10-

11 класів-29 осіб.   

       ЗО має фінансову автономію. 

 

 

Джерела інформації для формування висновків: 

 

• Опитувальний аркуш керівника. 

• Інтерв’ю з керівником. 

• Інтерв’ю із заступниками (4) 

• Спостереження за освітнім середовищем. 

• Спостереження за проведенням  навчальних  занять (кількість проведених 

експертною групою спостережень занять: 48) 

• Анкетування учнів (кількість респондентів: 110) 

• Анкетування педагогічних працівників (кількість  респондентів: 54) 

• Анкетування батьків (кількість респондентів: 116) 
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• Вивчення документації (для оцінювання) 

 

За результатами оцінювання освітніх і управлінських процесів 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м. Житомира та внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти  визначено:  

 

За напрямом 1.: Система освітнього середовища 

 

Вимога/правило Опис досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні 

освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти та рівні оцінювання за вимогами 

1.1. Забезпечення 

безпечних і 

комфортних 

умов навчання та 

праці 

Територія загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8                   

м. Житомира (далі-ЗО, школа, заклад освіти, ЗОШ №8) є 

безпечною та комфортною, в основному чистою та 

охайною, проте є нагромадження опалого листя біля 

огорожі. Колючі та сухі дерева відсутні. Щоденно 

заступником директора з адміністративно-господарської 

роботи здійснюється огляд території щодо її безпечності 

для учасників освітнього процесу. Потребує вирівнювання 

асфальтне покриття шкільного подвір’я. Територія ділянки 

ЗО частково освітлюється у вечірній та нічний час. 

Територія школи огороджена, огорожа цілісна. Проте є 

доступ  для сторонніх осіб на територію школи та її  

приміщень, оскільки хвіртки постійно відкриті. Перед 

входом до закладу освіти облаштовано острівець безпеки та 

попереджувальний дорожній знак «Діти». 

У 2020/2021 навчальному році сформовано 30 класів, у 

яких навчається 879 учнів, що перевищує проєктну 

потужність закладу освіти, але керівництвом закладу вжито 

заходи для забезпечення належного рівня організації 

освітнього процесу, а саме організовано навчання у дві 

зміни. 

Навчальні кабінети початкової  школи не відокремлені від 

навчальних приміщень для здобувачів базової та 

профільної освіти. Навчальні кабінети початкової школи 

непрохідні. У ЗОШ №8 облаштовано спортивні 

майданчики, один з яких з твердим покриттям (футбольне 

поле). Проте відсутній майданчик для учнів 1-4 класів. У 

приміщеннях школи повітряно-тепловий режим відповідає 

санітарним нормам. Усі приміщення мають природне 

освітлення, на вікнах наявні сонцезахисні засоби-жалюзі. 

Туалети облаштовані відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та утримуються в належному стані. У туалетних 

кімнатах наявні диспенсери з рідким милом, туалетним 

папером та паперовими рушниками. Проте туалети для 

здобувачів освіти початкової та базової школи не 
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розмежовані. 

У закладі освіти дотримано питний режим.  

Приміщення використовуються раціонально. 

Комплектування класів відбувається з урахуванням 

чисельності здобувачів освіти, їх особливих освітніх 

потреб, площі навчальних приміщень. 

У школі облаштовані персональні робочі місця 

(учительська, методкабінет, підсобки), а також місця 

відпочинку для учасників освітнього процесу (на 

коридорах диванчики з пуфами, власноруч декоровані 

парти).  

Навчальні кабінети початкової школи обладнані відповідно 

до вимог НУШ (забезпечені меблями, ТЗН, дидактичним 

обладнанням). У ЗО наявні навчальні кабінети хімії, 

біології, фізики, інформатики, англійської мови, історії, 

географії, математики, проте їх обладнання не відповідає 

Типовому переліку засобів навчання та обладнання для 

навчальних кабінетів та STEM-лабораторій. 

У закладі забезпечено протипожежну безпеку: розміщено 

схеми евакуації, у навчальних кабінетах школи наявні 

вогнегасники, на коридорах – пожежні гідранти. Над 

входами/виходами встановлені світлові позначки. Проте 

існує потреба у встановленні пожежної сигналізації. 

Інструктажі/навчання з працівниками та здобувачами 

освіти проводяться згідно із законодавством. Учасники  

освітнього процесу дотримуються вимог з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, правил поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій; педагогічні працівники пройшли 

навчання та інструктажі щодо надання домедичної 

допомоги, реагування на випадки травмування або 

погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників 

під час освітнього процесу. 

У школі створено умови для формування культури 

здорового харчування у здобувачів освіти. Учні 1-4 класів 

та учні 5-11 класів пільгових категорій забезпечені 

гарячими сніданками та обідам за рахунок міського 

бюджету. За результатами анкетування 63% здобувачів 

освіти, 67% педагогів та 62% батьків задоволені 

організацією харчування у закладі освіти. Переважна 

більшість учнів засвідчила, що їжа в школі завжди смачна й 

корисна. Щоденне меню є у наявності, проте воно 

недоступне для усіх здобувачів освіти, зокрема для учнів 

початкових класів, оскільки розміщено дуже високо. Біля 

їдальні облаштовано місце для миття та обробки рук 

(безконтактні змішувачі, тепла проточна вода, 

безконтактний санітайзер). 



Висновок                                                                                                                                                           

Комп’ютери закладу освіти обладнані технічними засобами 

та інструментами контролю щодо безпечного користування 

мережею Інтернет, проте є вільний доступ до сайтів 

небажаного змісту через Wi-fi. 

У закладі освіти практичний психолог та соціальний 

педагог здійснюють налагоджену роботу з адаптації та 

інтеграції здобувачів освіти, педагогічних працівників до 

професійної діяльності. Переважна більшість батьків 

відзначили, що в дітей не виникало проблем з адаптацією 

до умов закладу освіти. 

1.2. Створення 

освітнього 

середовища, 

вільного від 

будь-яких форм 

насильства та 

дискримінації 

У школі розроблено та оприлюднено на сайті План заходів, 

що спрямовані на запобігання та протидію булінгу. Заходи 

проводяться регулярно відповідно до плану роботи за 

участі представників ювенальної превенції.  

Переважна більшість здобувачів освіти і педагогічних 

працівників вважають освітнє середовище безпечних і 

комфортним, про що свідчать результати анкетування. 

Проте 11 % учнів здебільшого не почуваються в безпеці та 

вказують на те, що з ними на регулярній основі траплялося  

психологічне насильство з боку однокласників, вчителів та 

інших учнів школи. Це свідчить про недостатню увагу, що 

приділяється в закладі освіти до виявлення фактів булінгу 

(цькування) та подолання його наслідків. 

Керівництво та переважна більшість педагогічних 

працівників проходять навчання з протидії булінгу у 

закладі, ознайомлені з нормативно-правовими документами 

щодо виявлення ознак булінгу. На це вказали 100% 

респондентів. 

У ЗО на вебсайті, у навчальних кабінетах оприлюднено 

правила поведінки, які  створені спільно з учасниками 

освітнього процесу, що засновані на правах людини і 

спрямовані на формування позитивної мотивації в 

поведінці учасників освітнього процесу.  

У школі регулярно здійснюється аналіз причин відсутності 

здобувачів освіти та на основі результатів аналізу 

приймаються відповідні рішення, які є результативними. 

Заклад реагує на звернення про випадки булінгу, 

приймаються відповідні рішення. Здобувачі освіти у разі 

потреби отримують необхідну психолого-соціальну 

підтримку. Заклад освіти повідомляє службу у справах 

дітей, правоохоронні органи про факти булінгу та іншого 

насильства. 

Разом з тим, під час проведення інституційного аудиту в 

закладі освіти експертною групою було встановлено, що  

керівництвом закладу не вжито всіх необхідних заходів для 

формування у здобувачів освіти вміння ефективно 



Висновок                                                                                                                                                           

вирішувати конфлікти, бути толерантними до думки інших, 

протистояти насильству, булінгу, дискримінації в 

колективі. Крім того керівництвом закладу не знайдено 

комунікацію з батьками здобувачів освіти, між якими 

виникла конфліктна ситуація, що призвело до бурхливого 

обговорення поведінки керівництва в соціальних мережах 

та створення негативної думки про них у суспільстві. 

1.3. Формування 

інклюзивного, 

розвивального та 

мотивуючого до 

навчання 

освітнього 

простору 

У закладі освіти безбар’єрний доступ до споруди не 

забезпечено. Наявні два пандуси, проте вони не мають 

рельєфного покриття. На вході до приміщення ЗО є два 

пороги, що унеможливлює безперешкодний доступ до 

приміщення. Туалетну кабінку для осіб з ООП не 

облаштовано 

У школі наявна ресурсна кімната, яка знаходиться на 

другому поверсі (зонована за нозологіями), але наявні 

дидактичні засоби у повній мірі не допомагають 

реалізувати корекційну складову освітнього процесу для 

осіб з ООП. 

У закладі освіти наявні 4 інклюзивні класи, у яких є 4 

асистенти вчителя. Також для реалізації інклюзивного 

навчання залучені вчитель-логопед, вчитель-дефектолог,  

практичний психолог, які працюють на підставі цивільно-

правових договорів. 

Група фахівців, які здійснюють психолого-педагогічний 

супровід дітей з ООП створена одна для семи дітей з ООП, 

що мають різні нозології, вікові особливості та освітні 

потреби, проте така група має бути створена окремо для 

кожного здобувача освіти з ООП. Для дитини, яка 

навчається на педагогічному патронажі та має ООП, не 

створено групу фахівців, які здійснюють психолого-

педагогічний супровід та не забезпечено корекційно-

розвитковими заняттями Корекційну складову освітнього 

процесу дитини з ООП організовано на основі витягу із 

протоколу ОПМПК, що був виданий у 2015 році, який не 

відображає актуальних освітніх потреб здобувачки освіти.  

Корекційно-розвиткові заняття, які проводяться для осіб з 

ООП не в повній мірі відображають рекомендації ІРЦ та  

недостатньо реалізують індивідуальну програму розвитку.  

Батьки осіб з ООП долучаються до розроблення 

індивідуальної програми розвитку  та ознайомлені із 

графіком проведення корекційно-розвиткових занять. 

Заклад освіти у разі потреби співпрацює з ІРЦ щодо 

психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП: 

проводяться спільні заходи, навчання, здійснюється обмін 

досвідом, надається консультативна допомога. Проте у ЗО 

відсутній договір з ІРЦ про співпрацю, що свідчить про 
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відсутність системності у вищевказаній роботі. 

У школі формуються навички здорового способу життя та 

екологічно доцільної поведінки у здобувачів освіти в 

освітньому процесі, а саме: проводяться заходи із 

здобувачами  освіти на усвідомлення цінності власного 

життя та здоров’я і необхідності його збереження, на 

профілактику шкідливих звичок. 

Простір ЗОШ , обладнання, засоби навчання 

застосовуються при вирішенні навчальних завдань та в 

організації різноманітних видів діяльності, містить 

елементи,що заохочують учнів до пізнавальної діяльності. 

У класах НУШ освітній простір є багатофункціональним, 

містить навчальні осередки відповідно до вимог. 

Результати анкетування здобувачів освіти вказують на те, 

що спортивний інвентар, візуалізація корисної інформації, 

комп’ютерна техніка і програми, наочність,мультимедійне 

обладнання використовуються в освітньому процесі. 

У закладі освіти ресурси бібліотеки не використовуються 

для організації навчально-пізнавальної діяльності учнів та 

проведення освітніх заходів . 53% учнів вказали, що 

відвідують бібліотеку лише для отримання підручників, 

53% - не відвідують взагалі. Проте до наступного 

навчального року у школі заплановано капітальний ремонт 

бібліотеки та переобладнання  її у медіатеку. 

 

Рівні оцінювання: 

 

Вимога/правило Рівень освітньої діяльності   

1.1. достатній 
1.2. вимагає покращення 
1.3. вимагає покращення 

За напрямом 1.:вимагає покращення 

 

За напрямом 2: Система оцінювання навчальної діяльності учнів 

 

Вимога/правило Опис досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні 

освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти та рівні оцінювання за вимогами 

2.1. Наявність 

відкритої, 

прозорої і 

зрозумілої для 

учнів системи 

оцінювання їх 

результатів 

навчання 

У ході спостережень за навчальними заняттями, вивчення 

документації та опитування учасників освітнього процесу 

встановлено, що у закладі освіти переважно забезпечується 

відкритість і прозорість інформації про систему 

оцінювання результатів навчання учнів. Критерії, правила 

та процедури оцінювання результатів навчання 

оприлюднено на сайті закладу освіти, інформаційних 

стендах у навчальних кабінетах. Переважна більшість 
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батьків ознайомлені з критеріями, правилами та 

процедурами оцінювання результатів навчання. Здобувачі 

освіти отримують інформацію про критерії оцінювання 

результатів  навчання отримують у різний спосіб, зокрема, 

під час виконання різних видів робіт на начальних 

заняттях, від учителів на початку навчального року, або 

семестру, у разі звернення до вчителя, через електронну 

пошту, месенджери. Водночас під час спостереження за 

навчальними заняттями, експерти відмітили, що тільки 

незначна частина учнів орієнтується у визначених 

критеріях оцінювання, що свідчить про незрозумілий для 

учнів підхід в оцінюванні.  

Переважна більшість педагогів використовує виключно 

критерії оцінювання результатів навчання, рекомендовані 

МОН.  

Результати спостереження за навчальними заняттями 

свідчить, що система оцінювання у ЗО не враховує всіх 

вимог компетентнісного підходу. Лише  частина вчителів 

застосовують різні прийоми формувального оцінювання, 

переважно у початковій школі.  Незначна частина вчителів 

спрямовують оцінювання на вирішення таких навчальних 

завдань як розв’язання проблем і прийняття рішень; 

оцінювання умінь, які визначають здатність працювати в 

команді, вирішувати дискусійні питання і проблеми; 

надання можливості вибору рівня навчальних завдань і 

напрямів діяльності відповідно до можливостей та рівня 

набутих знань. Як результат, реалізація підходів до 

оцінювання у закладі освіти не враховує всіх вимог 

компетентнісного підходу. 

Тому є необхідність пошуку закладом освіти відповідних 

засобів для вимірювання набутих компетентностей 

здобувачів освіти та розроблення критеріїв оцінювання для 

виконання завдань різного типу та спрямування. 

Більшість опитаних учнів вказують на те, що вони 

вважають справедливим оцінювання їх навчальних 

досягнень. 

2.2.Систематичне 

відстеження та 

коригування 

результатів 

навчання 

кожного учня 

За результатами інтерв’ю та вивчення документації 

встановлено, що моніторинги проводяться два рази 

навчальний рік із визначених закладом освіти навчальних 

предметів , відповідно до річного плану. Результати 

моніторингу розглядаються на педагогічній раді, однак не 

здійснюється коригування результатів навчання кожного 

учня.  

За результатами опрацьованого переліку тверджень для 

самоаналізу вчителем/вчителькою власної професійної 

діяльності всі педагоги відмітили, що використовують у 
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роботі формувальне оцінювання, яке реалізується через, 

аналіз результатів діагностичних робіт, самооцінювання, 

портфоліо. Проте під час спостереження за навчальними 

заняттями експерти відмітили, що лише  окремі вчителі 

використовують у своїй роботі формувальне 

оцінювання(відстежують особистісний поступ здобувачів 

освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають 

досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають 

побоюванням помилитися). 

Переважна більшість опитаних учнів, як правило, 

отримують зворотній зв'язок від вчителів щодо навчання у 

формах пояснення та аргументації виставлених оцінок (76 

%), аналізу допущених помилок (65 %), дещо менше – 

визначення шляхів покращення результатів навчання (72 

%) та заохочення до подальшого навчання (68 %). 

У закладі існує потреба у спрямуванні оцінювання 

навчальних досягнень на індивідуальний поступ кожного 

учня та забезпеченні зворотного зв’язку щодо якості 

виконання завдання, відзначенні досягнень учнів та 

підтримці їх бажання навчатися. 

2.3. 

Спрямованість 

системи 

оцінювання на 

формування у 

учнів 

відповідальності 

за результати 

свого навчання, 

здатності до 

самооцінювання 
 

Результати спостереження за навчальними заняттями 

свідчать про те, що вчителі рідко застосовують систему 

оцінювання, що ґрунтується на компетентнісному підході. 

При анкетуванні педагоги вказали, що використовують під 

час навчальних занять самооцінювання, взаємооцінювання. 

Однак під час відвідування навчальних занять було 

виявлено, що тільки  близько половини  учителів 

систематично організовують самооцінювання та 

взаємооцінювання здобувачів освіти. Педагоги надають 

учням час на обдумування відповіді та супроводжують 

відповідь учня уточнювальними запитаннями, 

забезпечують зворотний зв'язок щодо якості виконання 

завдань, використовують прийоми самооцiнювання та 

взаємооцiнювання учнів під час перевірки виконання 

домашніх завдань.   

Проте інша частина педпрацівників не озвучує критерії 

оцінювання та не формує в здобувачів освіти навичок 

самооцінювання і взаємооцінювання результатів 

навчальної діяльності, що призводить до ситуації 

пасивного сприйняття та механічного виконання завдань 

без усвідомлення їх значення та навчальної цілі У школі не 

передбачено ситуацій вибору рівня навчальних завдань і 

напрямів навчальної діяльності. У більшості вчителів 

відсутній диференційований підхід до контролю знань 

учнів та у домашніх завданнях. 

 З метою  мотивації учнівської молоді до науково-
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дослідницької та експериментальної роботи, формування 

активної громадянської позиції учнів, виховання в них 

самостійності, наполегливості, вміння формувати й 

відстоювати власну думку, щорічно учні залучаються до 

участі в обласному етапі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України. 

Система роботи закладу освіти сприяє формyванню в 

здобувачiв освiти вiдповiдального ставлення до результатiв 

навчання. Учнi отримують необхiдну допомогу в 

навчальнiй діяльностi Переважна більшість педагогічних 

працівників надають здобувачам освіти необхідну 

допомогу у формі індивідуальних консультацій, створюють 

сприятливе психологічне середовище, пояснюють 

навчальний матеріал та використовують додаткові джерела 

інформації. 

 

Рівні оцінювання: 

 

Вимога/правило Рівень освітньої діяльності 

2.1. вимагає покращення 

2.2. вимагає покращення 

2.3. вимагає покращення 

За напрямом  2.: вимагає покращення 

 

За напрямом 3: Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу 

освіти  

 

Вимога/правило Опис досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні 

освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти та рівні оцінювання за вимогами 

3.1. Ефективність 

планування 

педагогічними 

працівниками 

своєї діяльності, 

використання 

сучасних освітніх 

підходів до 

організації 

освітнього 

процесу з метою 

формування 

ключових 

компетентностей 

учнів 

 Спостереження за проведенням 48 навчaльних занять,   

результати самоаналізу власної професійної діяльності 

учителів, вивчення документації, анкетування 

педагогiчних працiвникiв, iнтерв'ю iз заступником 

директора засвiдчили, що педагоги школи системно 

придiляють увагу плануванню та прогнозуванню власної 

викладацької дiяльностi. Вчителі планують свою 

професійну діяльність. У них наявне календарно-

тематичне планування, що відповідає освітній програмі 

закладу. Проте частина педагогічних працівників 

використовують готове календарне планування, що не 

сприяє якості освітньої діяльності, тому що не враховує 

умови діяльності закладу та контингент учнів. 

Переважна більшість вчителів аналізують результативність 

власної педагогічної діяльності з урахуванням 
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індивідуальних особливостей учнів, результатів їхнього 

навчання та враховують результати аналізу при 

подальшому плануванні роботи. 

У роботі вчителів відсутній системний підхід до 

формування та реалізації індивідуальних освітніх 

траєкторій, які формуються лише для здобувачів освіти з 

ООП. 

Близько половини педагогічних працівників створюють та 

використовують власні освітні ресурси.  

Переважна більшість учителів використовують зміст 

предмету для формування суспільних цінностей, 

виховання патріотизму у здобувачів освіти в процесі їх 

навчання, виховання та розвитку. 

Учителі використовують різні форми роботи, методи, які 
сприяють формуванню компетентностей (розв’язання 

ситуативних, проблемних завдань, завдань практичного 

характеру, організацію пошукової та аналітичної роботи 

учнів) близько 60% учителів. 

Під час спостереження за навчальними заняттями було 

засвідчено, що менше третини вчителів використовують 

ІКТ в освітньому процесі. 

В процесі навчальної діяльності усі педагоги та учні 

спілкуються державною мовою, більша частка педагогів 

створюють атмосферу довіри, доброзичливості, співпраці 

на засадах взаємоповаги;  розвивають уміння розуміти 

твори мистецтва; формують загальнолюдські цінності, такі 

як повага гідності, прав і свобод людини, визнання 

цінності демократії, власної національної ідентичності, 

уміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягати 

компромісів. 

3.2. Постійне 

підвищення 

професійного 

рівня і 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних 

працівників 

Переважна більшість педагогічних працівників школи 

забезпечують власний професійний розвиток, обираючи 

кількість, види, форми та напрями підвищення рівня своєї 

професійної майстерності з урахуванням освітніх 

інновацій, у тому числі щодо методик роботи з ООП. 

Педагоги закладу освіти  мають публікації з професійної 

тематики та беруть участь у педагогічних виставках, 

семінарах та конференціях всеукраїнського, обласного та 

міського рівнів. Упродовж трьох років у закладі освіти 

впроваджується інноваційна діяльність, дослідно-

експериментальні проєкти. На базі ЗО здійснюється 

експеримент інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України «Психолого-педагогічні умови 

становлення ціннісних орієнтацій дітей в ігровій та 

навчальній діяльності освітньої системи «Радість 

розвитку». Педагогічні працівники реалізують освітні 
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проєкти. 4 педагоги закладу освіти пройшли навчання 

експертів, які будуть залучені до проведення інституційних 

аудитів та отримали відповідні сертифікати. 

3.3.Налагодження 

співпраці зі 

учнями, їх 

батьками, 

працівниками 

закладу освіти 
 

Більшість здобувачів освіти вважають, що їхня думка має 

значення. 

У закладі освіти діє учнівське самоврядування, 

представники якого беруть участь у діяльності закладу 

освіти, у тому числі обговоренні питань, що стосуються 

правил поведінки у ЗО, внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти, академічної доброчесності, освітньої 

програми тощо. 

Загалом освітня діяльність у закладі ґрунтується на засадах 

педагогіки партнерства, довіри, доброзичливості. Під час 

відвідування навчальних занять не було виявлено прояву 

авторитарного впливу на здобувачів освіти. 

Педагогічні працівники школи забезпечують комунікацію з 

батьками шляхом індивідуального спілкування та на  

батьківських зборах. Більшість батьків підтверджують, що  

отримують зворотний зв'язок від адміністрації закладу 

освіти. 

Згідно з проведеним анкетуванням батьків встановлено: 

якщо у дитини виникають проблеми, то в першу чергу вона 

звертається до класного керівника, потім до директора. 

У школі впроваджується практика педагогічного 

наставництва. 

За результатами анкетування переважна більшість 

педагогів (93 %) вважають, що психологічний клімат 

закладу освіти сприяє їх творчій співпраці. 

Разом з тим, виникнення конфлікту між батьками 

здобувачів освіти і керівництвом школи з приводу бійки 

між здобувачами освіти та незастосування керівництвом 

ЗО шляхів конструктивного вирішення даного конфлікту, 

наявність звернення від батьків здобувачів освіти щодо 

недотримання педпрацівниками та керівництвом 

педагогічної етики свідчить про недостатню 

налагодженість співпраці з учнями, їх батьками та 

працівниками закладу освіти. 

3.4. Організація 

педагогічної 

діяльності та 

навчання учнів на 

засадах 

академічної 

доброчесності 

У закладі освіти розроблено Положення про академічну 

доброчесність. Педагогічні працівники діють на засадах 

академічної доброчесності. Проте за результатами 

спостереження за навчальними заняттями було 

встановлено, що педагоги не дотримувалися академічної 

доброчесності, а саме: не вживали заходів задля 

унеможливлення списування учнями, не наголошували на 

правилах дотримання академічної доброчесності під час 

контрольних робіт. 
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Під час інтерв’ю учні зазначили, що не володіють 

знаннями про рівень відповідальності у випадку 

порушення норм академічної доброчесності в освітньому 

процесі 

 

Рівні оцінювання: 

 

Вимога/правило Рівень освітньої діяльності 

3.1. вимагає покращення 

3.2. достатній 

3.3. достатній 

3.4. вимагає покращення 

За напрямом 3.:вимагає покращення 

 

За напрямом 4: Управлінські процеси закладу освіти 

 

Вимога/правило Опис досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні 

освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти та рівні оцінювання за вимогами 

4.1. Наявність 

стратегії розвитку 

та системи 

планування 

діяльності 

закладу, 

моніторинг 

виконання 

поставлених 

завдань 

Стратегія розвитку  закладу освіти розроблена та враховує 

всі напрями діяльності. Стратегія розвитку ЗО відповідає 

особливостям та умовам його діяльності, але з 

переважанням загальних положень. У змісті  кожного 

розділу описаний поточний стан справ у закладі, проте 

бачення перспектив, напрямів розвитку в документі чітко 

не окреслено. Крім того, самі завдання потребують 

конкретизації за напрямами діяльності, показниками 

їхнього вимірювання та часовими рамками виконання. 

Річний план роботи закладу освіти містить аналіз роботи 

за попередній навчальний рік та враховує освітню 

програму. Розробляється в співпраці керівництва ЗО, 

педагогічних працівників та за участі представників 

учнівського самоврядування школи. 

Діяльність педагогічної ради переважно не враховує 

річний план роботи закладу освіти, а спрямовує свою 

діяльність на вирішення поточних питань. Протоколи 

педагогічної ради ведуться з порушенням вимог 

інструкції з діловодства. Питання порядку денного 

розглядаються . але рішення не приймаються. Майже всі 

опитані педагогічні працівники (94 %) вважають роботу 

педагогічної ради системною та ефективною, відмічають, 

що рішення на засіданнях приймаються колегіально і 

демократично, до уваги беруться актуальні питання 

діяльності закладу.  

Положення про ВСЗЯО розроблено та оприлюднено. Для 

проведення самооцінювання у закладі створена робоча 
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група. 

У ЗО було здійснено самооцінювання за напрямом 

«Освітнє середовище», проте критерії не розроблені, 

управлінські рішення за результатами не були прийняті. 

Вивчення та аналіз документації, проведені інтерв’ю 

засвідчують, що директор школи щорічно звітує про 

проведену роботу упродовж навчального року, здійснює 

заходи щодо утримання у належному стані будівель, 

приміщень, обладнання, вивчає стан матеріально-

технічної бази, планує її розвиток. Керівник закладу готує 

та доводить до відома засновника об’єктивну й актуальну 

інформацію про нагальні потреби, пропозиції щодо 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення, 

запити для задоволення потреб закладу 

4.2. Формування 

відносин довіри, 

прозорості, 

дотримання 

етичних норм  

Переважна більшість учасників освітнього процесу 

задоволені загальним психологічним кліматом закладу 

освіти. Результати опитування засвідчили, що керівництво 

та педагогічні працівники забезпечують зворотний зв'язок 

щодо їхньої праці, розбіжності, які виникли між 

педагогами і керівництвом школи вирішуються 

конструктивно. 

Керівництво закладу  має графік особистого прийому . У 

закладі освіти ведеться журнал особистого прийому 

громадян, проте у цьому ж журналі ведеться запис 

перевірок.  

Відсутність комунікації між здобувачами освіти та 

педагогічними працівниками та між деякими батьками 

здобувачів освіти та керівництвом закладу 

підтверджується також надходженням звернення до 

управління Державної служби якості освіти у 

Житомирській області після закінчення проведення 

позапланового інституційного аудиту та під час 

підготовки висновку про якість освітньої діяльності 

закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості 

освіти (10.06.2021) від батьків здобувачів освіти даного 

закладу освіти в якому йдеться про порушення 

педагогічними працівниками та керівництвом ЗО Закону 

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

дотримання педагогічної етики, поваги гідності, прав, 

свобод і законних інтересів всіх учасників освітнього 

процесу. 

Крім того, наявність звернення батьків здобувачів освіти 

якому порушується питання недотримання 

педпрацівниками та керівництвом ЗО педагогічної етики 

та несвоєчасної реєстрації звернення свідчить про 

недостаню ефективність у формуванні відносин довіри, 
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прозорості, дотримання етичних норм 

У школi забезпечується наповнення та перiодичне 

оновлення iнформацiйних pecypciв (вебсайт, iнформацiйнi 

стенди в примiщеннях тощо). Наявний власний вебсайт 

ЗЗСО  , де оприлюднена інформація відповідно до ст. 30 

Закону України «Про освіту». 

4.3. Ефективність 

кадрової політики 

та забезпечення 

можливостей для 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

Кадровий склад укомплектовано, вакансії відсутні, усі 

педагогічні працівники працюють за фахом. 

Керівництво школи постійно застосовує заходи 

матеріального та морального заохочення до педагогічних 

працівників з метою підвищення якості освітньої 

діяльності, зокрема, надаються премії, вчителі 

нагороджуються грамотами та подяками.  

У ЗО затверджено та оприлюднено план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. Періодично 

питання підвищення кваліфікації розглядається на 

засіданнях педагогічної ради.  

Переважна більшість вчителів стверджують, що 

адміністрацією закладу створено умови для постійного 

підвищення кваліфікації, чергової та позачергової 

атестації. 

4.4. Організація 

освітнього 

процесу на 

засадах 

людиноцентризму, 

прийняття 

управлінських 

рішень на основі 

конструктивної 

співпраці 

учасників 

освітнього 

процесу, взаємодії 

закладу освіти з 

місцевою 

громадою 

У ЗО функціонує  Рада школи, батьківський комітет  та 

учнівський парламент. 

Результати інтерв’ю з представником учнівського 

самоврядування засвідчують факт їхнього залучення до 

розгляду важливих питань життєдіяльності закладу. 

Представники учнівського самоврядування беруть 

безпосередню участь у діяльності закладу освіти, 

розробленні плану роботи закладу в частині організації 

виховної роботи та організації позакласної діяльності. Усі 

рішення приймаються колегіально, підтримуються 

конструктивні освітні ініціативи здобувачів освіти. 

Розклад навчальних занять складено на основі освітньої 

програми, проте у ньому не враховані вікові особливості 

здобувачів освіти та всі санітарно-гігієнічні вимоги 

(навчальні заняття з використанням технологій 

дистанційного навчання розпочинаються о 19.00). У 

розкладі навчальних занять гранично допустиме 

навантаження враховане не в повній мірі. 

У закладі освіти індивідуальні освітні траєкторії 

реалізуються лише для дітей з ООП. 

4.5. Формування 

та забезпечення 

реалізації 

політики 

академічної 

У школі розроблено Положення про академічну 

доброчесність, яке оприлюднено на сайті закладу освіти. 

У цілому здобувачі освіти та педагогічні працівники 

поінформовані про необхідність дотримання академічної 

доброчесності. Учні зазначили, що з ними періодично 
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доброчесності проводяться бесіди про важливість дотримання 

академічної доброчесності. 

      Спостереження показало, що з метою реалізації 

політики академічної доброчесності педагогічні 

працівники здійснюють об’єктивне оцінювання 

результатів навчання здобувачів освіти, вживають заходів 

щодо запобігання списуванню, стимулюють учнів до 

самостійної творчої роботи; здебільшого роблять 

посилання на джерела інформації у випадку використання 

ідей, розробок, тверджень, відомостей інших осіб; 

забезпечують дотримання норм законодавства про 

авторське право, надання достовірної інформації про 

методики, які застосовуються в освітньому процесі, 

результати досліджень, джерела використаної інформації 

та власну педагогічну діяльність. 

Керівництво ЗО сприяє формуванню в учасників 

освітнього процесу негативного ставлення до корупції. 

 

Рівні оцінювання: 

 

Вимога/правило Рівень освітньої діяльності 

4.1. вимагає покращення 

4.2. достатній 

4.3. вимагає покращення 

4.4. вимагає покращення 

4.5. достатній 

За напрямом 4:вимагає покращення 

 

Оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 

У ЗО розроблено, затверджено та оприлюднено Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти. У Положенні прописана структура 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти та механізми забезпечення 

академічної доброчесності, критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів 

освіти, педагогічних працівників, а також представлено механізми та процедури 

реалізації ВСЗЯО. Зазначені у Положенні механізми та процедури вимагають 

конкретизації, опису відповідного інструментарію, визначення термінів, завдань 

тощо.  

      Визначені компоненти ВСЗЯО для проведення самооцінювання співпадають з 

критеріями та індикаторами,  які застосовуються при зовнішньому оцінюванні. 

Для оцінювання освітніх і управлінських процесів заклад використовує критерії 

та інструменти, що застосовуються при інституційному аудиті. 

      Водночас керівництвом закладу не забезпечено функціонування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти: до створеної робочої групи входять не всі 

учасники освітнього процесу, документи, які засвідчують проведення 

самооцінювання оформлені неналежним чином та не узагальнено.  



Висновок                                                                                                                                                           

       Положення про ВСЗЯО у закладі освіти потребує приведення його 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». 

 

Голова експертної групи 
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