
 

 

 

 

УКРАЇНА       

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  

ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

НАКАЗ 

 
 31.01.2022                                         м. Вінниця                                            №22 -2 
 

  

Про результати проведення  

внутрішнього самооцінювання 

 

     На виконання наказу Державної служби якості освіти України від   29 вересня 

2021 року за №01-11/66 «Про  формування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти  та проведення  самооцінювання освітніх і управлінських процесів 

у закладах позашкільної освіти»,     положення про внутрішню систему 

самооцінювання у Вінницькому  обласному центрі технічної творчості, з метою 

розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти у  закладі, постійного підвищення якості освітньої діяльності, 

використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах 

освітнього процесу,    проведено у 2021-2022 н.р. комплексне вивчення й 

самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямами: 

o Освітнє середовище в Центрі. 

o Система оцінювання   здобувачів освіти. 

o Організаційно-методична робота.  

o Педагогічна діяльність педагогічних працівників. 

o Управлінська діяльність.  

Було використано такі методи отримання інформації: анкетування батьків, 

учнів та педагогічних працівників, спостереження, вивчення документації. 

Отримані дані кожна група узагальнила і представила на педагогічній раді 

17.01.2022.  Керівники груп, а саме: Вітковська В.С., Швець В.О., Кіт Т.М., 

Собченко Г.М.  надали рекомендації щодо підвищення якості компонентів 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти.  Враховуючи звіти голів груп 

про проведену роботу та рішення педагогічної ради від 17.01.2022 року, протокол 

№1, 



 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати рівень якості освітніх та управлінських процесів як достатній. 

2. Затвердити Рекомендації щодо підвищення якості освітньої діяльності. 

(Додаток1) 

3. Педагогічним працівникам школи дотримуватись Рекомендацій. 

4. Врахувати результати проведення внутрішнього самооцінювання якості 

освіти при розробці стратегії закладу освіти. 

5. Відмітити якісну роботу усіх учасників робочих груп по проведенню 

самооцінювання. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

                Директор ВОЦТТУМ                                   Петро ЖУПАНОВ 
 

 

 

 

  

                                                                                                             Додаток 1 

                                                                                                             до   наказу №22 

                                                                                                             від 31.01.2022  

                                            

Рекомендації щодо підвищення якості освітньої діяльності 

 

Рекомендації було укладено відповідно  до Закону України «Про освіту» (стаття 41 

ч. 2), на виконання наказу Державної служби якості освіти України від 07 грудня 2020 

року за №01-11/78 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань 

формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної 

освіти», з метою постійного підвищення якості освіти та якості освітньої діяльності, 

використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах 

освітнього процесу, розроблення структури внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти, на підставі рішення педагогічної ради (протокол №3  від 31.05.2021р.),   

  

№ Рекомендовані заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. Напрям оцінювання: Освітнє середовище закладу освіти 

1. Тримати навчальні кабінети  в чистоті, 

оснащувати дидактичними 

Постійно Педагоги, 

закріплені за 



матеріалами, що відповідають вимогам 

законодавства та освітній програмі. 

кабінетами , Кіт 

Т.М. , Вітковська 

В.С.  
Вирішити питання щодо застосування у 

закладі освіти технічних засобів та 

інших інструментів, що не дозволяють 

виходити на сайти з небажаним для 

учнів контентом. 

До 

01.05.2022 

Керівники гуртків 

інформатики  

 
Забезпечити можливість безбар’єрного 

доступу до будівлі, дверний прохід, що 

забезпечує можливість проїзду візком. 

До 

01.09.2022 

 Кіт Т.М., 

заступник 

директора з АГЧ 

  
Контролювати чистоту туалетних 

кімнат. 

Постійно Кіт Т.М., 

заступник 

директора з АГЧ 

  

ІІ. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

діяльності  керівних працівників закладу освіти  
Внести зміни до Стратегії розвитку 

закладу освіти. 

До 

01.09.2022 

Адміністрація,   

члени 

педагогічного 

колективу   
Залучати всіх педагогів школи до 

громадського самоврядування школи 

Постійно Адміністрація   

 
Проявляти власну ініціативу та 

активність у розробці документів. 

Постійно Педагогічні 

працівники  

ІІІ. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання   
Оприлюднювати чіткі критерії 

оцінювання. 

Постійно  Керівники гуртків 

 
Використовувати програми для 

перевірки плагіату. 

Постійно Адміністрація, 

заввідділами, 

методисти   
Налагоджувати партнерські відносини 

між учителями і  вихованцями 

Постійно   

 
Провести повторне анкетування  

вихованців щодо обізнаності та 

дотримання академічної доброчесності 

Жовтень  

2022-2023 

н.р 

Члени дитячого 

самоврядування 

V. «Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних працівників» 

1 Розмістити на сайті результати 

самооцінювання    

До 

01.09.2022 

 Петренко В.М. 



2 Поширювати власний педагогічний 

досвід, використовуючи власні 

електронні ресурси  (сайти, блоги) 

Постійно Педагогічні 

працівники 

3 Розширити можливості для   звернень 

учасників освітнього процесу: он-лайн 

анкети, бокси  

Постійно Адміністрація  

4 Залучати  членів   дитячого 

самоврядування до планування 

виховної роботи , участі у 

різноманітних суспільно значущих 

заходах поза межами закладу: 

фестивалі, екскурсії, відвідування 

установ культури, тощо. 

Постійно  Слободянюк І.А. 

5 Систематично оновлювати сторінку 

дитячого самоврядування на сайті   

закладу. 

Постійно Петренко В.М.,  

Слободянюк І.А. 

 

 

 

 


	НАКАЗ

