
Додаток
до протоколу № 9 засідання РЕР
від 17 грудня 2013 року

Інформація
про виконання рекомендацій за висновками 

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

(протокол № 5 від 20 червня 2013 року )

Відповідно до висновків Київської міської регіональної експертної ради з 
питань ліцензування та атестації навчальних закладів від 20 червня 2013 року 
(протокол № 5) Департаментом освіти і  науки, молоді та спорту виконавчого 
органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністрації) 
підготовлено  листи  на  управління  освіти  районних в  місті  Києві  державних 
адміністрації щодо виконання рекомендацій, які отримали навчальні заклади за 
підсумками атестації та інформування КМРЕР у листопаді – грудні  2013 року 
(лист від 27 червня 2013 року № 063-27/1088). 

За  наданими інформаційними матеріалами районні  управління освіти  та 
керівники навчальних закладів провели відповідну організаційну роботу щодо 
усунення недоліків, виявлених під час атестаційної експертизи (додатки 1,2). 

Водночас  залишається  актуальним  питання  щодо  приведення  типу 
навчального  закладу  у  відповідність  до  ст.  9  Закону  України  «Про  загальну 
середню  освіту»,  зокрема,  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.

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 № 5 від 20 червня 2013 року)

№
з/п

Найменування 
навчального 

закладу, 
що пройшов 

атестацію

Рекомендації
регіональної експертної ради

Інформація про виконання

1. Ліцей податкової та 
рекламної справи 
№ 21 міста Києва 
(Голосіївський 
район)

1. Привести  тип  навчального 
закладу   у  відповідність  до 
ст.9  Закону  України  «Про 
загальну середню освіту». 
2.  Посилити  контроль   щодо 
виконання  прийнятих 
управлінських рішень.

1.  Відповідно  до  розпорядження 
Голосіївської  районної  у  м.  Києві 
державної  адміністрації  від 
27.07.2010  №  568  «Про 
реорганізацію  середньої 
загальноосвітньої  школи  №  21  м. 
Києва», за попереднім погодженням 
з  Головним  управлінням  освіти  і 
науки виконавчого органу Київської 
міської  ради  (Київської  міської 
державної  адміністрації)  від 
18.06.2010  №  16/616  проведено 
реорганізацію  середньої 
загальноосвітньої  школи  №  21  м. 
Києва  в  ліцей  податкової  та 
рекламної справи № 21 міста Києва 
(далі – Ліцей). Пунктом 11 чинного 
на  той  час  Положення  про 
загальноосвітній  навчальний 
заклад,  затвердженого  постановою 
Кабінету   Міністрів   України  від 
14.06.2010  №  964,  дозволялося 
залежно  від  потреб  населення  та 
місцевих  умов  при  гімназіях, 
ліцеях,   колегіумах  мати 
загальноосвітні класи більш ранніх 
ступенів навчання. Керуючись ст.58 
Конституції  України  в  тій  частині, 
що  закони  та  інші  нормативно-
правові акти не мають зворотної дії 
в часі, беручи до уваги той факт, що 
Ліцей  задовольняє  освітні  потреби 
щодо  профільного  навчання  та 
допрофесійної  підготовки 
мешканців  Голосіївського  району  і 
міста  Києва,  просимо  дозволити 
залишити  структуру  Ліцею   без 
змін. 



2.  Заплановані  та  здійснюються 
заходи щодо забезпечення контролю 
за  виконанням  прийнятих 
управлінських рішень.

2. Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
з поглибленим 
вивченням 
української мови та 
літератури № 273 
міста Києва

1. Удосконалити зміст, форми і 
методи  управлінської 
діяльності.
2.  Розглянути  питання  щодо 
розміщення  дітей  5-річного 
віку ДНЗ № 596 на базі школи.

1.  Питання  удосконалення  змісту, 
форм  і  методів  управлінської 
діяльності в СШ № 273 знаходиться 
на контролі в районному управлінні 
освіти.
2.  Для  забезпечення   розміщення 
дітей  5-річного  віку ДНЗ № 596  в 
приміщенні  СШ  №  273  необхідно 
здійснити  капітальний  ремонт  і 
реконструкцію приміщень школи у 
відповідності до санітарних правил. 
У бюджеті на  2013, 2014 роки такі 
кошти не передбачені. Проблемним 
також  є  питання  організації 
харчування дітей дошкільного віку, 
що  суттєво  відрізняється  від 
системи харчування школярів. 

3. Дошкільний 
навчальний заклад 
№ 725  
Голосіївського 
району міста Києва

1.  Вийти  з  клопотанням  до 
районного  управління  освіти 
про заміну тіньових навісів та 
ремонту  ігрового  обладнання 
на  території  дошкільного 
закладу.
2.  Вжити  додаткових  заходів 
щодо покращання роботи над 
розвитком зв’язного мовлення 
дітей.

1.  При  формуванні  бюджетного 
запиту  на  2014  рік  будуть 
передбачені  видатки  на  ремонт  та 
заміну  ігрового  обладнання, 
тіньових  навісів  дитячого 
майданчику в ДНЗ № 725.
2. Питання знаходиться на контролі 
в  районному  управлінні  освіти  та 
сплановано  для  перевірки  на 
квітень 2014 року.

4. Гімназія № 315 з 
поглибленим 
вивченням 
іноземних мов 
Дарницького 
району м. Києва

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

1.  Беручи  до  уваги  той  факт,  що 
навчальний заклад створено у 2003 
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.

5. Школа-дитячий 
садок 
І ступеня «Всесвіт» 
Дарницького 
району міста Києва

1. До 2015 року реорганізувати 
ШДС у ДНЗ.
2.  Спланувати  роботу  щодо 
вивчення  та  впровадження 
перспективного  педагогічного 
досвіду  кращих  вчителів 
району, міста. 

1. У 2013 році набір дітей до 1 класу 
ШДС  «Всесвіт»  не  здійснювався. 
Процес реорганізації розпочато.
2.  Сплановано  роботу  щодо 
вивчення  та  впровадження 
перспективного  педагогічного 
досвіду  кращих  вчителів  району, 



міста.
6. Дошкільний 

навчальний заклад 
№ 706 Дарницького 
району міста Києва

1.  Звернутися  до  районного 
управління  освіти  щодо 
відновлення  роботи  вільної 
групи,  площа  якої  тимчасово 
передана в оренду.
2.  Вжити  заходів  щодо 
ремонту  покрівлі  та  паркану 
ДНЗ.

1.  Управлінням  освіти  надано 
пропозиції  до Дарницької районної 
в  місті  Києві  державної 
адміністрації  щодо  дострокового 
розірвання  договору  оренди  та 
відновлення роботи групи.
2.  ДНЗ  №  706  внесено  до 
пропозицій  по  капітальним 
видаткам  на  2014  рік  по  галузі 
«Освіта»  Дарницької  районної  в 
місті Києві державної адміністрації.

7. Гімназія № 39 імені 
гетьмана України 
Богдана 
Хмельницького 
Деснянського 
району 
м. Києва

1. Привести  тип  навчального 
закладу   у  відповідність  до 
ст.9  Закону  України  «Про 
загальну середню освіту».
2.  Вжити  заходів  щодо 
створення  умов  для  розвитку 
обдарованих дітей.

1.  Проводяться  організаційно-
правові  заходи  щодо  приведення 
типу  навчального  закладу  у 
відповідність  до  ст.  9  Закону 
України «Про загальну середню».
2.  Створено  творчі  групи  вчителів 
для роботи с обдарованими учнями 
щодо  їх  підготовки  до  участі  в 
предметних  олімпіадах  та 
конкурсах  захисту  науково-
дослідних робіт МАН.

8. Школа І-ІІІ 
ступенів 
№ 278 
Деснянського 
району м. Києва 

1.  Вжити  заходів  щодо 
оновлення  навчально-
методичної  бази  кабінетів 
фізики, хімії, біології.
2.  Створити  умови  для 
збереження  учнівського 
контингенту.

1. Заплановано протягом 2013-2014 
навчального  року  оновити 
навчально-методичну базу кабінетів 
фізики,  хімії,  біології.  Проведені 
ремонтні  роботи  харчоблоку  та 
їдальні,  в  кабінетах  фізики,  хімії, 
біології.
2.  Сплановані  заходи  щодо 
збереження  учнівського 
контингенту:  поглиблене  вивчення 
інформатики з  8  класу;  розроблена 
та  впроваджена  програма  розвитку 
дитини «Струмочок» (для дітей 5-6 
років);  проведення  Дня  відкритих 
дверей  для  батьків  майбутніх 
першокласників;  створити  мережу 
гурткової  роботи  для  розвитку 
творчих  та  фізичних  здібностей 
дитини.

9. Спеціалізована 
школа 
І ступеня № 312 
з поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
Деснянського 
району міста Києва

1.  Удосконалити  роботу  з 
обдарованими   дітьми.

1.  Проводиться  психолого-
педагогічна  діагностика  щодо 
виявлення  обдарованих  учнів. 
Здійснюється  робота  в  творчих 
групах  вчителів  за  напрямками 
естетичного,  природничого  та 
гуманітарного  циклів.  Проведено 
загальношкільний «Інтелектуальний 
марафон»  для  знавців  англійської 
мови серед учнів початкової школи.



10. Навчально-
виховний комплекс 
«Діамант» 
Деснянського 
району міста Києва 

1. Привести у відповідність до 
сучасних  вимог 
демонстраційний  матеріал   в 
усіх вікових групах. 

1.  В  усіх  вікових  групах  створено 
картотеку дидактичних ігор, вказано 
ускладнення,  правила  гри, 
демонстраційний  матеріал 
приведено  у  відповідність  згідно 
розділів програми.

11. Дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла-садок) № 689 
Деснянського 
району міста Києва 

1.  Покращити  роботу  щодо 
атестації педагогічних кадрів.
2.  Вивчити  доцільність 
надання  в  оренду  приміщень 
дошкільного закладу.
3. Створити сайт дошкільного 
закладу.

1.  Проведена  робота  щодо 
покращання  роботи  з  атестації 
педагогічних працівників. 
2. Школа-дитячий  садок «Джерело» 
надає  освітні   послуги  у  сфері 
«Дошкільна  освіта»  згідно  ліцензії 
АЕ  №  199530,  термін  дії  якої  до 
10.12.2013.
3.  Питання  відкриття  сайту 
знаходиться в процесі розробки.

12. Середня 
загальноосвітня 
школа № 245 – 
загальноосвітній 
навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів 
Оболонського 
району міста Києва 

1.  Вжити  заходів  щодо 
поповнення  навчального 
закладу  комп’ютерною 
технікою  та  зміцнення 
матеріально-технічної  бази 
навчальних кабінетів.

1. Навчальним закладом проведено 
зміцнення  матеріально-технічної 
бази навчальних кабінетів, а саме: 
придбано  5  ноутбуків;  замінені 
дерев’яні  вікна  на 
металопластикові  (1  клас); 
закуплено  4  комплекти  парт  (4 
класи);  замінено  старий  лінолеум 
на новий (2 класи); замінено старе 
опалення  на  сучасне  (2  класи); 
відновлено  освітлення  в 
спортивному  залі  та  в  2-х 
роздягальнях.

13. Дошкільний 
навчальний заклад 
№ 325 Печерського 
району  м. Києва

1.  Посилити  контроль  за 
дотриманням  вимог 
проведення  атестації 
педагогічних працівників.
2.  Створити  персональний 
сайт дошкільного навчального 
закладу.

1.  У  ДНЗ  складено  перспективний 
план  атестації  педагогічних 
працівників  на  5  років  з 
врахуванням  термінів  атестації  та 
курсової перепідготовки.
2.  Заплановано  створення  сайту  у 
2014 році.

14. Загальноосвітній 
навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів 
«Середня 
загальноосвітня 
школа № 156» 
Подільського 
району м. Києва

1.  Вжити  заходів  щодо 
поповнення  навчального 
закладу  комп’ютерною 
технікою  та  зміцненню 
матеріально-технічної  бази 
навчальних кабінетів.

1.  Для  поповнення   матеріально  – 
технічної бази навчального закладу 
на  загальну  суму  38,0  тис.  грн. 
придбано  проектор,  меблі  для 
навчальних  кабінетів,  проведена 
заміна вікон.

15. Дошкільний 
навчальний заклад 
№ 676 (дитячий 
садок 
компенсуючого 
типу (спеціальний) 
для дітей з 
порушеннями 
мови) Подільського 

1.  Вжити  заходів  щодо 
проведення  ремонтних  робіт 
пральні  та  двох  місць 
загального  користування  для 
обслуговуючого персоналу. 

1.  За  залучені  кошти  проведено 
косметичний  ремонт  двох  місць 
загального  користування  для 
обслуговуючого персоналу.  Ремонт 
приміщення  пральні   із  заміною 
обладнання передбачено  в проекті 
бюджету на  2014  рік   на  загальну 
суму 116,0 тис. грн.



району міста Києва 
16. Дошкільний 

навчальний заклад 
№ 472 
Святошинського 
району міста Києва 

1.  Порушити  клопотання  про 
можливість  добудови  ДНЗ  у 
зв’язку з його переповненням.

1.  Управлінням  освіти  внесено 
пропозицію  на  колегію 
Святошинської  районної  в  місті 
Києві державної адміністрації щодо 
перспективи  розвитку  дошкільної 
освіти  на  2014  рік,  а  саме 
можливості  добудови  ІІ  корпусу 
ДНЗ № 472.

17. Середня 
загальноосвітня 
школа № 221
 м. Києва 
(Солом’янський 
район)

1.  Розробити  заходи  щодо 
збереження  учнівського 
контингенту.

1. У школі розроблено заходи щодо 
збереження  учнівського 
контингенту:  заклад  продовжує 
працювати за науково-педагогічним 
проектом  «Росток»;  в  рамках 
профільного  навчання  в  10-11 
класах  впроваджено 
експериментальний  курс 
міжнародного  проекту  «Фінансова 
грамотність»;  організовано  роботу 
15 гуртків та спортивних секцій.
Контингент  учнів  збільшується  (за 
останні  роки  відповідно:  319,  347, 
366 учнів).

18. Дошкільний 
навчальний заклад 
№ 211 м. Києва 
(Солом’янський 
район)

1.  Вирішити  питання  про 
відновлення  п’яти  груп  та 
забезпечити  їх  роботу  за 
прямим призначенням.

1.  Впродовж  2010-2013  років  в 
дошкільному  закладі  було 
відновлено  роботу  двох  груп,  що 
дозволило  забезпечити  мешканців 
мікрорайону  Жуляни   місцям   у 
ДНЗ.  За  умови  збільшення 
контингенту  дітей  в  даному 
мікрорайоні  роботу  трьох 
дошкільних груп буде відновлено.

19. Дошкільний 
навчальний заклад 
№ 713 м. Києва 
(Солом’янський 
район)

1.  Дообладнати  логопедичний 
кабінет.
2.  Вирішити  питання  про 
відновлення  роботи  групи 
дитсадка.

1.  До  початку  навчального  року 
логопедичний  кабінет  був 
доповнений  необхідними 
дидактичними  посібниками, 
методичною та дитячою художньою 
літературою.  Розроблені  основні 
напрями роботи з родинами, плани-
конспекти  засідань  клубу  для 
батьків.
2.  У  вивільненому  приміщенні 
групи  функціонує  спортивна  зала. 
Діюча  мережа  груп  повністю 
задовольняє  потреби  дітей  даного 
мікрорайону  в  отриманні 
дошкільної  освіти.  За  умови 
збільшення  контингенту  дітей 
робота  дошкільної  групи  буде 
відновлено.

20. Дошкільний 1.  Вирішити  питання  щодо 1.  Кабінет  зору  поповнено  новим 



навчальний заклад 
№ 154 
компенсуючого 
типу для дітей з 
вадами зору 
Шевченківського 
району м. Києва

заміни застарілого обладнання 
кабінету зору.
2.  Провести  благоустрій 
території закладу.
3.  Покращити  харчування 
дітей,  дотримуючись 
затвердженого  продуктового 
набору.

спеціальним  медичним 
обладнанням  на  загальну  суму 
16600 грн. 
2. Заплановано встановлення нового 
ігрового  майданчика  на  території 
ДНЗ за позабюджетні кошти.
3.  Виконання  норм  харчування 
знаходиться  на  контролі  та 
здійснюється в межах фінансування. 
Показники  виконання  норм 
харчування за 3-й квартал 2013 року 
складає 97,8%.

21. Дошкільний 
навчальний заклад 
№ 645 
Шевченківського 
району м. Києва 

1. Укомплектувати дошкільний 
навчальний  заклад 
працівниками  відповідно  до 
штатного розпису.

Станом на листопад 2013 р. у ДНЗ є 
вакансії:  помічника  вихователя  –  2 
ставки;  старшої  медсестри  –  1 
ставка; вихователя – 0,5 ставки.
Питання щодо заповнення вакансій 
вирішується.

Начальник Інспекції навчальних закладів Г.Загорулько


