
Додаток
до протоколу № 3 засідання РЕР
від 10 квітня 2014 року

Інформація
про виконання рекомендацій за висновками 

Київської міської регіональної експертної ради з питань 
ліцензування та атестації навчальних закладів 

(протокол № 7 від 24 жовтня 2013 року)
 

Відповідно до висновків Київської міської регіональної експертної ради з 
питань ліцензування та атестації навчальних закладів від 24 жовтня 2013 року 
(протокол № 7) Департаментом освіти і  науки, молоді та спорту виконавчого 
органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністрації) 
підготовлено  лист  на  управління  освіти  районних  в  місті  Києві  державних 
адміністрації щодо виконання рекомендацій, які отримали навчальні заклади за 
підсумками атестації та інформування КМРЕР у березні 2014 року (лист від 01 
листопада 2013 року № 063-27/1612). 

За  наданими інформаційними матеріалами районні  управління освіти  та 
керівники навчальних закладів провели відповідну організаційну роботу щодо 
усунення недоліків, виявлених під час атестаційної експертизи (додаток 1). 

Водночас  залишається  актуальним  питання  щодо  приведення  типу 
навчального  закладу  у  відповідність  до  ст.  9  Закону  України  «Про  загальну 
середню освіту»,  зокрема,  гімназії  міжнародних  відносин  № 323,  а  також з 
попередніх  рекомендацій  щодо  ліцею податкової  та  рекламної  справи  № 21 
Голосіївського району, гімназії № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов 
Дарницького  району,  гімназії  №  39  імені  гетьмана  України  Богдана 
Хмельницького  Деснянського  району,  Кловського  ліцею  №  77  Печерського 
району, Київської гімназії № 287 Святошинського району та інших.

Начальник Інспекції навчальних закладів Г.Загорулько



Додаток 1

Виконання рекомендацій 
 за висновками Київської міської регіональної експертної ради 

з питань ліцензування та атестації навчальних закладів 
(протокол № 7 від 24 жовтня 2013 року)

№
з/п

Назва
навчального закладу, 

що пройшов 
атестацію

Рекомендації
регіональної експертної 

ради

Інформація
 про виконання

1. Середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 111 
ім. С.А. Ковпака
(Дарницький район)

1.  Посилити  контроль  за 
виконанням довгострокових 
управлінських  рішень  та 
веденням  ділової 
документації.

1.  У  СЗШ  №  111  здійснюється 
постійний  контроль  за  виконанням 
довгострокових  управлінських 
рішень  та  веденням  ділової 
документації.

2.  Створити  умови  для 
розвитку  обдарованих 
дітей.

2.  Для  розвитку  обдарованих  дітей 
проводяться  семінари  для  класних 
керівників на тему: «Обдаровані діти 
в  умовах  загальноосвітньої  школи», 
конкурси  учнівських  творчих  робіт. 
Учні школи беруть участь у конкурсі 
«Кенгуру».  Розроблені  рекомендації 
для вчителів про особливості роботи з 
обдарованими  та  здібними  дітьми, 
створюються  умови  для 
систематичного  підвищення 
майстерності вчителів, які працюють із 
обдарованими та здібними дітьми.

3. Гімназія міжнародних 
відносин № 323 з 
поглибленим 
вивченням англійської 
мови (Дарницький 
район)

1.  Привести  тип 
навчального  закладу   у 
відповідність до ст.9 Закону 
України  «Про  загальну 
середню освіту».

1. Беручи  до  уваги  той  факт,  що 
спеціалізовану школу  І-ІІІ  ступенів 
№  323  з  поглибленим  вивченням 
іноземної  мови  реорганізовано  на 
гімназію  міжнародних  відносин  № 
323  з  поглибленим  вивченням 
англійської мови Дарницького району 
м. Києва  у 2008 році,  коли чинним 
законодавством  дозволялося 
функціонування  у  гімназіях  класів 
більш  ранніх  ступенів  навчання, 
враховуючи  нагальну  потребу 
жителів  мікрорайону,  у  складі 
гімназії  продовжує  функціонувати 
школа  І ступеня, де учні здобувають 
початкову  освіту  у  спеціалізованих 
класах  з  поглибленим  вивченням 
англійської мови.

4. Дошкільний 
навчальний заклад 
№ 52 комбінованого 
типу з групами для 

1.  Посилити  контроль  за 
станом реалізації державної 
програми «Дитина». 

1.  У  ДНЗ  №  52  підготовлено  та 
проведено  6  семінарів  для 
вихователів,  інструкторів 
фізкультури,  психолога  щодо 



дітей загального 
розвитку та 
санаторними групами 
для дітей з 
хронічними 
неспецифічними  
захворюваннями 
органів дихання та 
дітей,  що 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської аварії 
(Оболонський район)

впровадження  здоров’язберігаючих 
технологій  відповідно  до  програми 
«Дитина».  В  методичному  кабінеті 
дошкільного закладу вивішено графік 
контролю  за  станом  реалізації 
розділів програми «Дитина».

2.  Вжити  заходів  щодо 
покращання  діяльності  з 
питань  фізичного 
виховання  дітей, 
наступності  в  роботі 
вихователів та інструктора з 
фізичної культури. 

2. Дошкільним навчальним закладом 
розроблено  систему  заходів,  а  саме: 
оздоровчо-профілактичні, 
загартувальні,  корекційні  заходи, 
диспансеризація тощо.

6. Дошкільний 
навчальний заклад 
№ 263  (Оболонський 
район)

1.  Розробити  план  заходів 
щодо  покращання 
матеріально-технічної  бази 
дошкільного закладу. 

2.  Посилити  контроль  за 
станом  реалізації 
державних  програм 
навчання  та  виховання 
дітей дошкільного віку.

3.  Районному  управлінню 
освіти включити до проекту 
програми  відновлення 
роботи  дошкільних 
навчальних  закладів  міста 
Києва  на  2014  рік 
відновлення  групового 
приміщення ДНЗ № 263.

1. У 2013-2014 н.р. в ДНЗ № 263 
було замінено 16 дерев’яних вікон на 
металопластикові,  придбано  шафи 
для  роздягання,  ігрові  куточки  для 
дітей, дитячі стінки для іграшок. 
2.  У  методичному  кабінеті 
розроблено  графік  контролю  за 
станом  реалізації  програми 
«Дитина»,  а  саме:  «Зростаємо 
дужими»,  «Мова  рідна,  слово 
рідне»,«Привчаємось  працювати», 
«Граючись зростаємо», «Віконечко в 
природу»,  «Математична 
скарбничка»,  «Чарівні  фарби», 
«Талановиті  пальчики»,  «Дитина  в 
довкіллі», «Художня література».

3.  На  2014-2015  н.р.  складено  план 
заходів  щодо  покращення 
матеріально-технічної бази ДНЗ.

7. Комплексна дитячо-
юнацька спортивна 
школа «Олімп» 
(Оболонський район)

1.  Посилити  контроль  за 
дотриманням  вимог  щодо 
перепідготовки, 
підвищення  кваліфікації  та 
проведення  атестації 
педагогічних  працівників 
закладу;  якості  та 
результативності 
внутрішнього контролю.

2.  Привести  документацію 

1. Відповідно  до  наказу 
Міністерства  освіти  і  науки,  молоді 
та  спорту від  20.09.11  №1078  «Про 
затвердження  Положення  про 
кваліфікаційні  категорії  тренерів-
викладачів  зі  спорту,  порядок   і 
умови їх присвоєння» позашкільним 
навчальним  закладом  розроблений 
графік  перепідготовки,  підвищення 
кваліфікації  та  проведення  атестації 
педагогічних працівників закладу. 

2. Всю  нормативну 



навчального  закладу  у 
відповідність  до 
нормативних вимог ведення 
ділової  документації  в 
позашкільних  навчальних 
закладах.

документацію  приведено  у 
відповідність  до  чинного 
законодавства.  Ділова  документація 
позашкільного  закладу  ведеться 
відповідно  до  Положення  про 
ведення  ділової  документації  в 
позашкільних навчальних закладах.

3.  Запровадити  уроки 
плавання  для  учнів  СЗШ 
№104.

3. Уроки плавання в басейні для 
учнів  3-11-х  класів  проходять  за 
окремим  графіком.  Заведена  книга 
внутрішкільного контролю.

9. Середня 
загальноосвітня 
школа № 205 
Святошинського 
району м. Києва

1.  Вжити  заходів  щодо 
оновлення  комп’ютерного 
комплексу  та  організації 
підготовки  вчителів  до 
активного  застосування 
інформаційно-
комунікаційних  технологій 
у навчальний процес.

2.  Покращити  роботу  з 
обдарованими  дітьми. 
Розробити  заходи  щодо 
наповнюваності  школи 
згідно  з  проектною 
потужністю. 

Питання  оновлення 
комп’ютерного  комплексу  стоїть 
постійно на контролі адміністрації 
школи. На сьогодні функціонує 16 
комп’ютерів.  Протягом  року  було 
здійснено  заміну  застарілих 
моделей комп’ютерів на сучасні у 
кількості  3  шт.  У  школі 
підключено  інтернет,  проведено 
Wi-Fi  та  працюють  2 
мультимедійні комплекси.
Протягом  2013-2014  н.р.  був 
розроблений  план  заходів  щодо 
організації  підготовки  вчителів  до 
активного  застосування 
інформаційно-комунікаційних 
технологій  у  навчальний  процес  і 
здійснюється  його  поетапне 
виконання.

2.  З  метою  створення  системи 
пошуку,  розвитку  й  педагогічної 
підтримки  талановитих  дітей  та 
підлітків,  стимулювання  творчого 
самовдосконалення  учнівської 
молоді, самореалізації особистості 
в  сучасному  суспільстві  в  школі 
створена  програма 
«Обдарованість».  Основні  заходи 
виконання  програми реалізуються 
через  участь  учнів  школи  в 
олімпіадах,  конкурсах,  турнірах, 
фестивалях,  персональних 
виставках.  Проводяться семінари, 
конференції,  наукові  читання, 
дискусії.  Ведеться  активна 
науково-дослідницька  робота  в 
шкільному  науковому  товаристві. 
Організовано  роботу 
факультативів, гуртків, спортивних 
секцій;  проведення  предметних 



3.  Районному  управлінню 
освіти  розглянути 
можливість  створення  на 
базі  школи  навчально-
виховного  об’єднання  в 
складі  дошкільного, 
загальноосвітнього  та 
позашкільного  навчальних 
закладів.

тижнів,  декад,  впровадження 
розвиваючих  програм,  авторських 
спецкурсів  і  факультативів. 
Створено  умови  для  формування 
творчої  діяльності  вчителів. 
Впроваджуються  в  практику 
роботи  педагогів  сучасні 
технологій навчання. Здійснюється 
вивчення, адаптація та поширення 
передового  педагогічного  досвіду. 
Результатом  впровадження 
ефективних  засобів  та  технологій 
навчання,  виховання  й 
самовдосконалення  обдарованих 
дітей  є  перемоги  учнів  школи  в 
різноманітних  конкурсах, 
олімпіадах, змаганнях.

3.  З  метою  підвищення 
наповнюваності школи відповідно до 
проектної потужності були вжиті такі 
заходи:
-  переглянуті  та  доопрацьовані 
плани  заходів  по  співпраці  з 
педагогічними  та  батьківськими 
колективами  дитячих  садочків 
мікрорайону школи; 
-  організоване  щорічне  проведення 
Дня  відкритих  дверей,  новорічного 
концерту  для  мешканців 
мікрорайону, вихованців підготовчих 
груп дитячих садочків.
-  створено  класи  допрофільного 
навчання;
-  призначено  відповідального  за 
поширення  інформації  серед 
мешканців  мікрорайону  про 
досягнення  учнів  школи  в 
олімпіадах,  конкурсах,  змаганнях 
різного рівня;
-  навчальний  заклад  взяв  участь  в 
експерименті  «Громадсько  активна 
школа»,  що  сприяє  поширенню 
інформації  про  діяльність  школи 
серед громадськості мікрорайону. 

Як наслідок, станом на 04.04.2014 до 
навчального закладу подано 23 заяви 
батьків на прийом до першого класу, 
що  становить  49% від  запланованої 
кількості.
Управлінням  освіти  вивчається 
питання  можливість  створення  на 



базі  школи  навчально-виховного 
об’єднання  в  складі  дошкільного, 
загальноосвітнього та позашкільного 
навчальних закладів.

10. Дошкільний 
навчальний заклад 
№ 251
Святошинського 
району міста Києва

1.  Посилити  контроль  за 
виконанням  програмних 
вимог  в  частині  розвитку 
мовлення дітей.

2.  Покращити  роботу  з 
питань  профілактики 
дитячих захворювань. 

1. Проводяться різні форми контролю 
(тематичний,  вибірковий, 
оперативний)  за  виконанням 
програмних вимог в частині розвитку 
мовлення  дітей.  Питання  контролю 
розглядаються  на  педраді, 
виробничих  нарадах,  батьківських 
зборах.

2.  У  дошкільному закладі  з  метою 
покращення  роботи  з  питань 
профілактики дитячих захворювань 
проводяться наступні заходи: 
-  реалізація   проекту   « 
Використання  
здоров'язберігаючих   технологій   у   
фізичному   вихованні   та  
оздоровленні  дошкільників»;
-  проведення   моніторингу   
захворюваності  вихованців; 
-  створено   екран   контролю   за  
станом   захворюваності   дітей   в   
ДНЗ;
-  використання   в   роботі   з  
профілактики   захворювань   дітей  
елементів фізкультурно - оздоровчих  
технологій   (Су-джок   терапія, 
самомасаж   ступні,   долоні,  соляна  
лампа»);
- здійснення консультування  батьків  
з   питань   формування  
здоров’язберігаючої  компетентності .

Начальник Інспекції навчальних закладів Г.Загорулько


