
                          

 

 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ    

 

НАКАЗ 

 
«04» квітня 2019 р.                                                         №  173 

 

 

Про моніторинг ефективності функціонування 

освітнього простору та підготовки педагогічних працівників  

в умовах реалізації Концепції НУШ 
 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 №237 

«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа»», від 27.02.2019 № 130 «Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 34 «Про деякі 

організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в 

умовах Нової української школи», наказу Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 02.01.2018 № 1 «Про 

затвердження плану заходів щодо впровадження Концепції Нової української 

школи в умовах реформування початкової освіти в Чернівецькій області», 

доручення Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації  від 

04.12.2018 №01-44/3161 за результатами Відкритої управлінської студії з 

директорами закладів загальної середньої освіти  
 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Здійснити  з 10.04.2019 по 19.04.2019 моніторинг ефективності 

функціонування освітнього простору та підготовки педагогічних працівників в 

умовах реалізації Концепції НУШ. 



2. Затвердити: 

2.1. Список членів робочої групи з проведення моніторингу ефективності 

функціонування освітнього простору та підготовки педагогічних працівників в 

умовах реалізації Концепції НУШ, що додається. 

2.2. Пам’ятку  щодо проведення  моніторингу ефективності функціонування 

освітнього простору та підготовки педагогічних працівників в умовах реалізації 

Концепції НУШ, що додається. 

2.3. Графік проведення моніторингу ефективності функціонування освітнього 

простору та підготовки педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції 

НУШ, що додається. 

3. Призначити керівником робочої групи з проведення моніторингу 

ефективності функціонування освітнього простору та підготовки педагогічних 

працівників в умовах реалізації Концепції НУШ  заступника директора 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ісопенко І. Ю. 

4. Відділу дошкільної, загальної середньої  освіти Департаменту освіти і науки 

(Унгурян М.О.): 

4.1. Здійснити моніторинг управлінської діяльності щодо ефективності 

функціонування освітнього простору в умовах реалізації Концепції НУШ. 

4.2. Підготувати та узагальнити до 30.05.2019 інформаційно-аналітичні 

матеріали за результатами моніторингу управлінської діяльності щодо 

ефективності функціонування освітнього простору в умовах реалізації Концепції 

НУШ. 

5. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 

(Білянін Г. І.):  

5.1. Розробити до 08.04.2019 інструментарій  для проведення моніторингу 

ефективності функціонування освітнього простору та підготовки педагогічних 

працівників в умовах реалізації Концепції НУШ. 

5.2. Узагальнити до 30.05.2019 отримані за результатами моніторингу 

інформаційно-аналітичні матеріали щодо підготовки педагогічних працівників в 

умовах реалізації Концепції НУШ у закладах загальної середньої освіти області. 

6. Відділу дошкільної, загальної середньої  освіти (Унгурян М.О.), Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (Білянін Г. І.) подати до 

10.06.2019 узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали керівнику робочої 

групи, заступнику директора Департаменту освіти і науки Ісопенко І.Ю. 

7. Керівникам органів управління освітою районних державних адміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад, рекомендувати в.о. ректора 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 

(Ангельський О. В.), директору Педагогічного коледжу Чернівецького 

національного університету  ім. Ю. Федьковича  (Чернюх О.І.) сприяти участі 

залучених науково-педагогічних, педагогічних працівників – членів робочої групи 

у проведенні моніторингу відповідно до затвердженого графіку. 

8. Призначити відповідальним за організацію  транспортного забезпечення ... 

9. Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і науки 

Чернівецької області. 



10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту Ісопенко І.Ю. 

 

 

 

 Директор  Департаменту               О. ПАЛІЙЧУК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Департаменту освіти і науки  

обласної державної адміністрації 

                                        від    04  квітня 2019 р.    №  173 

 

СПИСОК  

членів робочої групи з проведення моніторингу  

ефективності функціонування освітнього простору  

та підготовки педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції НУШ 

 

 

Керівник робочої групи:  

1.Ісопенко Ірина Юліанівна    -  

 

 

заступник директора Департаменту освіти і 

науки ЧОДА, керівник робочої групи 

 

Члени робочої групи: 
 

 

2.Унгурян Мар’яна Октавіанівна - 

 

начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої освіти ДОН ЧОДА 

3. Богачик Тамара Степанівна - 

 

заступник директора Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області 

 

 

4.Черкез Інна Богданівна - 

 

 

 

завідувач кафедри педагогіки, психології та 

теорії управління освітою Інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

5.Унгурян Ірина Корнеліївна - 

 

 

доцент кафедри педагогіки, психології та теорії 

управління освітою Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області 

 

6.Прокоп Інна Степанівна - 

 

 

в.о. завідувача кафедри  педагогіки та методики 

початкової освіти факультету педагогіки, 

психології і соціальної роботи Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича 

 



7.Піц Ірина Іванівна -  

 

доцент кафедри  педагогіки та методики 

початкової освіти факультету педагогіки, 

психології і соціальної роботи Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича 

8.Коптюк Лідія Андріївна -  

 

викладач психології, заступник директора з 

навчальної роботи Педагогічного коледжу ЧНУ 

ім. Ю. Федьковича 

 

9.Одинак Марія Маноліївна - 

 

завідувач науково-методичного центру 

безперервної освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області 

10.Пілігач Олена Георгіївна - 

 

 

методист науково-методичного центру 

безперервної освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області 

 

11.Ілащук Леся Михайлівна - 

 

 

заступник директора з навчально-виховної 

роботи Чернівецької ЗОШ №5 Чернівецької 

міської ради 

 

12.Кобевко Алла Пилипівна -  

 

 

заступник директора з навчально-виховної 

роботи Чернівецької ЗОШ №27 Чернівецької 

міської ради 

 

13.Матоніна Раїса Дем’янівна -  
вчитель початкових класів Чернівецької ЗОШ  І-

ІІІ ст.  №24 Чернівецької міської ради 

14.Харченко Алла Михайлівна -  

  

 

вчитель початкових класів Чернівецького 

багатопрофільного ліцею №4 Чернівецької 

міської ради                          

 

                              
 

Заступник директора Департаменту            І. Ісопенко 

 

 



                                      ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Департаменту освіти і науки  

обласної державної адміністрації 

                                                                               від 04квітня 2019 р.    №  173 
 

ПАМ’ЯТКА 

щодо проведення  моніторингу  

ефективності функціонування освітнього простору  

та підготовки педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції НУШ 

 
1. Організаційні заходи структурних підрозділів з питань освіти районних 

державних адміністрацій/міських рад та органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення організованого початку 2018/2019 н. р. та 2019/2020 н.р. і роботи закладів 
загальної середньої освіти в умовах Нової української школи: 

‒ розпорядження, рішення сесій органів місцевого самоврядування, рішення колегії, 

протоколи нарад, плани щодо створення умов для реалізації Нової української школи; 
‒ щоквартальні звіти про стан виконання плану заходів на 2017-2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 

‒ системна координація заходів щодо впровадження Концепції Нової української 

школи та Державного стандарту початкової освіти у закладах освіти області; 
‒ моніторинг щодо створення та наповнення освітнього середовища у перших 

класах та пілотних других класах відповідно до Примірного переліку засобів навчання 
та обладнання навчального і загального значення для навчальних кабінетів (наказ 

МОНУ від 13.02.2018 № 137); 

‒ система заходів психологічного супроводу освітнього процесу в Новій 
українській школі; 

‒ організація наставницької підтримки педагогів, які впроваджують Концепцію 

Нової української школи та Державний стандарт початкової освіти; 
‒ проведення індивідуальних методичних консультацій фахівцями з метою 

підвищення професійної компетентності педагогів початкової ланки освіти, зокрема 
молодих та малодосвідчених спеціалістів. 

2. Освоєння коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» (згідно з постановою Кабміну від 04 квітня 2018 р. № 237): 

‒ рішення сесій обласних, районних, місцевих рад щодо розподілу коштів освітньої 

субвенції між місцевим бюджетами; 
‒ інформація  про використання у 2018 році коштів за бюджетною програмою 

2211230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», 

розподілених згідно з постановою КМУ від 04.04.2018 р. № 237. 

3. Створення умов для запровадження Державного стандарту початкової освіти у 
ЗЗСО міста/району/ОТГ: 

‒ стан забезпечення підручниками учнів початкової школи; 
‒ облаштування освітнього середовища закладів середньої загальної освіти 

відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа», зокрема відповідність 

класних кімнат для учнів 1-х класів Методичним рекомендаціям щодо організації 



освітнього простору Нової української школи, затвердженим наказом МОН від 

23.03.2018  № 283. 
4. Організація сучасного освітнього процесу в умовах реалізації Державного 

стандарту початкової освіти: 

‒ обізнаність педагогів з нормативними та методичними документами щодо 
організації освітнього процесу в Новій українській школі; 

‒ дотримання педагогами інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання 

предметів 1 класі НУШ; 
‒ організація групової, проектної та дослідницької діяльності учнів в освітньому 

процесі НУШ; 
‒ організація навчальної діяльності учнів поза межами класної кімнати; 

‒ планування і дизайн освітнього простору, що спрямоване на розвиток дитини та її 

мотивації до навчання; 
‒ формування спільних цінностей; 

‒ забезпечення права вибору; 

‒ проведення ранкових зустрічей; 
‒ наявність систематизованих навчальних матеріалів; 

‒ встановлення правил класу; 
‒ участь учнів в організації освітнього середовища; 

‒ формування навичок критичного мислення; 

‒ застосування організаційних ротаційних систем «Щоденні 5» (читання і письмо) і 
«Щоденні 3» (математика); 

‒ реалізація особливостей інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (застосування 
тематичного і діяльнісного підходу); 

‒ використання конструкторів LEGO в освітньому процесі НУШ; 

‒ застосування інструментів формувального оцінювання (вербальне оцінювання, 
відстеження індивідуальних досягнень учнів через використання технології портфоліо, 

надання зворотного зв’язку); 

‒ реалізація педагогіки партнерства через організацію співпраці з батьками; 
‒ особливості організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми 

потребами. 
 

Заступник директора Департаменту            І. Ісопенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                   Наказ Департаменту освіти і науки  

обласної державної адміністрації 
 

від  04 квітня 2019 р.  №  173  

 

ГРАФІК  

проведення моніторингу  

ефективності функціонування освітнього простору  

та підготовки педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції НУШ 

 
 

№ Назва закладу Дата відвідування 

1.  ЗЗСО  Вижницького району 10.04.2019 
2.  ЗЗСО Вижницької ОТГ 10.04.2019 
3.  ЗЗСО Вашковецької ОТГ 10.04.2019 
4.  Відділ освіти Вижницької районної 

державної адміністрації 
10.04.2019 

5.  ЗЗСО Герцаївського району 11.04.2019 
6.  ЗЗСО Герцаївської ОТГ 11.04.2019 
7.  Відділ освіти, молоді та спорту 

Герцаївської райдержадміністрації 
11.04.2019 

8.  ЗЗСО Заставнівського району 12.04.2019 
9.  ЗЗСО Кострижівської ОТГ 12.04.2019 
10.  Відділ освіти, молоді та спорту 

Заставнівської районної державної 

адміністрації 

12.04.2019 

11.  ЗЗСО Глибоцького району 17.04.2019 
8.  Управління освіти Глибоцької 

районної державної адміністрації 
17.04.2019 

9.  ЗЗСО Кельменецького району 16.04.2019 
10.  Управління освіти Кельменецької 

районної державної адміністрації 
16.04.2019 

11.  ЗЗСО Кіцманського району 12.04.2019 
12.  ЗЗСО Ставчанської ОТГ 12.04.2019 
13.  Відділ освіти, молоді та спорту 

Кіцманської районної державної 

адміністрації 

12.04.2019 

14.  ЗЗСО Новоселицького району 11.04.2019 
15.  ЗЗСО Магальської ОТГ 11.04.2019 
16.  ЗЗСО Новоселицької ОТГ 11.04.2019 
17.  Відділ освіти Новоселицької 

районної державної адміністрації 
11.04.2019 

18.  ЗЗСО Путильського району 10.04.2019 
19.  ЗЗСО Усть-Путильської ОТГ 10.04.2019 



20.  ЗЗСО Конятинської ОТГ 10.04.2019 
21.  Відділ освіти, молоді та спорту 

Путильської районної державної 

адміністрації 

10.04.2019 

22.  ЗЗСО Сокирянської ОТГ 16.04.2019 
23.  ЗЗСО Вашковецької ОТГ 16.04.2019 
24.  ЗЗСО Сокирянського району 16.04.2019 
25.  Відділ освіти, молоді та спорту 

Сокирянської районної державної 

адміністрації 

16.04.2019 

26.  ЗЗСО Великокучурівської ОТГ 10.04.2019 
27.  ЗЗСО Сторожинецького району 10.04.2019 
28.  ЗЗСО Красноїльської ОТГ 10.04.2019 
29.  Відділ освіти, молоді та спорту 

Сторожинецької районної державної 

адміністрації 

10.04.2019 

30.  ЗЗСО м.Чернівці 17.04.2019 
31.  Управління освіти Чернівецької 

міської ради 
17.04.2019 

32.  ЗЗСО Хотинського району 18.04.2019 
33.  ЗЗСО Недобоївської ОТГ 18.04.2019 
34.  Управління освіти Хотинської 

районної державної адміністрації 
18.04.2019 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту            І. Ісопенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


