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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Комунальному закладі 

«Сватівський ліцей № 8» Сватівської міської ради Луганської області (далі – заклад освіти) 

розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (стаття 41. Система забезпечення 

якості освіти). 

Забезпечення  якості  освіти  у Сватівському ліцеї № 8 ґрунтується   на  основних  

нормативно-правових  документах, які  регулюють  освітню  діяльність: Конституції  України, 

Конвенції  про  права  дитини, Законі  України  «Про  освіту», Законі  України  «Про повну 

загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуті закладу освіти та інших 

нормативних документах. 

 

Метою функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі є: 

• гарантування якості освіти; 

• формування довіри суспільства до закладу освіти; 

• постійне та послідовне підвищення якості освіти. 

• допомога суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти. 

 

Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі є: 

• контроль за виконанням освітньої програми закладу освіти, якістю надання освітніх послуг, 

розробка рекомендацій щодо покращення якості освітнього процесу; 

• оновлення методичної бази  освітньої діяльності в закладі;  

• моніторинг та оптимізація освітнього середовища й ресурсного потенціалу закладу освіти; 

• створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників; 

• вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій в 

організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій з поширення передового 

педагогічного досвіду й усунення негативних тенденцій. 

Колегіальним органом, який визначає, схвалює  систему, стратегію та процедури 

внутрішнього забезпечення якості освіти є педагогічна рада. 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти обговорюється серед 

учасників освітнього процесу та оприлюднюється на офіційному сайті закладу освіти. 

 

ІІ. СТРАТЕГІЯ І ПРОЦЕДУРИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

Стратегія та процедури забезпечення якості освіти базуються на наступних 

принципах: 

• цілісності, який полягає  в  єдності усіх  видів  освітніх  впливів  на  учня, їх  

підпорядкованості  головній   меті  освітньої  діяльності, що  передбачає  всебічний  розвиток, 

виховання  і  соціалізацію  особистості, яка  здатна  до  життя  в  суспільстві, має  прагнення  до  

самовдосконалення  і  навчання  впродовж  життя, готова  до свідомого  життєвого  вибору  та  

самореалізації, відповідальності, трудової  діяльності  та  громадянської  активності; 

• безперервності, що свідчить про необхідність постійної реалізації суб’єктами освітньої 

діяльності на різних етапах процесу підготовки випускника закладу; 

• розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього процесу відповідно до 

зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність 

освітньої діяльності; 
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• партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну зацікавленість суб’єктів освітнього 

процесу відповідно до їх поточних та майбутніх потреб у досягненні високої якості освітнього 

процесу; 

• академічної доброчесності, який полягає в забезпеченні  якості, що ґрунтується  на засадах 

чесності, справедливості, відповідальності  усіх учасників освітнього процесу;  

• відповідності Державним стандартам освіти; 

• відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи 

забезпечення якості освітньої діяльності.  

 

Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:  

• досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання; 

• відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх навчання на кожному 

рівні загальної середньої освіти під час державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного 

оцінювання;  

• якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;  

• показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення 

якісного освітнього процесу. 

 

Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації для вивчення якості 

освітньої діяльності у закладі:  

➢ опитування: анкетування учасників освітнього процесу, інтерв’ю (з педагогічними 

працівниками, представниками учнівського самоврядування), фокус-групи (з батьками, учнями, 

представниками учнівського самоврядування, педагогами). 

➢ вивчення документації: освітня програма, річний план роботи, протоколи засідань 

педагогічної ради, класні журнали тощо. 

➢ моніторинг: навчальних досягнень здобувачів освіти, педагогічної діяльності 

(спостереження за проведенням навчальних занять), освітнього середовища (санітарно-гігієнічні 

умови, стан забезпечення навчальних приміщень, безпека спортивних та ігрових майданчиків, 

робота їдальні, вплив середовища на навчальну діяльність тощо). 

➢ аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність:  система 

оцінювання навчальних досягнень учнів;  підсумкове оцінювання учнів;  фінансування закладу 

освіти;  кількісно-якісний склад педагогічних працівників. 

У закладі освіти здійснюється  самооцінювання  якості  освітньої  діяльності  протягом 

навчального року. Визначення  рівня  освітньої  діяльності  за  вимогами  і  напрямами  освітньої  

діяльності  здійснюється  у  відповідності  до  методики та критеріїв, розроблених  Державною  

службою  якості  освіти (варіант самооцінювання:  щорічне комплексне самооцінювання за 

напрямами діяльності). 

Для проведення процедури самооцінювання наказом директора створюється робоча група, 

члени якої вивчатимуть  якість освітньої діяльності за певним напрямом.  

До  процесу  самооцінювання  залучаються  всі учасники  освітнього  процесу. За 

результатами самооцінювання заклад освіти визначає свій рівень якості освітньої діяльності: 

перший (високий), другий (достатній);  третій (вимагає покращення);  четвертий (низький). 

Результати щорічного самооцінювання розглядаються на педагогічній раді та можуть 

використовуватися для покращення освітньої діяльності, вдосконалення стратегії розвитку закладу 

та планування на наступний навчальний рік. 

Результати щорічного самооцінювання оприлюднюються на офіційному сайті закладу освіти 

та висвітлюються у річному звіті. 
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ІІІ. НАПРЯМИ  ВИВЧЕННЯ   

ЯКОСТІ  ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
 

1. Забезпечення якості освітнього середовища закладу освіти 

Самооцінювання даного напряму відбувається шляхом вивчення документації, спостереження, 

опитування учасників освітнього процесу за такими критеріями: 

Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання і праці: 

✓ Заклад освіти забезпечує  в  приміщеннях  та  на  території  безпечні  й комфортні  

умови  навчання  й  праці: належні повітряно-тепловий  режим, освітлення, облаштування  та  

утримання  туалетів, дотримання  питного  режиму  та  інших  аспектів  забезпечення  безпеки  й  

комфорту  освітнього  процесу; дане питання вивчається шляхом спостереження та опитування 

учасників освітнього процесу. 

✓ У закладі освіти забезпечується раціональне використання приміщень і 

комплектування класів з урахуванням чисельності учнів, їх особливих освітніх потреб, площі 

приміщень; інформація щодо цього аспекту збирається через опитування, спостереження та 

вивчення документації. 

✓ У закладі освіти є робочі місця для педагогічних працівників та облаштовані місця 

відпочинку для учасників освітнього процесу; шляхом опитування вивчається  їх думка про рівень 

задоволеності створеними умовами.  

✓ Обладнання навчальних кабінетів та приміщень (навчальних кабінетів початкових 

класів, фізики, хімії, біології, інформатики, майстерні, спортивної та актової зали) відповідає  

вимогам  законодавства  й освітньої  програми; в кабінетах наявні  інтерактивні  засоби  навчання  

та  необхідне навчальне  обладнання; здійснюється  постійний моніторинг  за  станом  засобів  

навчання  і  обладнання; завідувачі  кабінетами  та  заступник  директора  звітують  про  

використання  засобів  навчання  і  обладнання. 

✓ Дотримання учасниками освітнього процесу вимог охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки,  правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій; своєчасне 

проходження  навчання  та  інструктажів  з  даних  питань, систематичне  проведення  бесід  зі 

здобувачами освіти; оцінка  стану  безпечного  функціонування закладу та  заходів, які  

проводяться  для  запобігання  та  реагування  на  надзвичайні  ситуації на  засіданнях  педагогічної  

ради  та  в  наказах  директора. 

✓ У закладі освіти створено умови для харчування здобувачів освіти і працівників: 

організація  харчування сприяє формуванню  культури  здорового  харчування  в  учнів; шляхом 

опитування вивчається думка  учасників  освітнього  процесу  про   рівень  задоволеності  умовами 

харчування, відбувається систематичне вивчення  санітарно-гігієнічного  стану  приміщень  

їдальні, забезпеченість    необхідним  обладнанням, моніторинг  тижневого  меню  та  якості  

приготованої  їжі, наявності  сертифікатів  якості  та  строків  використання  продуктів; 

✓ У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в 

учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті; 

застосовуються технічні засоби та інші інструменти контролю за безпечним використанням 

інформаційних ресурсів; вивчення даного питання відбувається шляхом опитування й 

спостереження та розглядаються на нарадах при директорові. 

✓ Створення умов для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, 

професійної адаптації молодих спеціалістів: адаптація  учнів  забезпечується  через  проведення  

тематичних  інформаційних  квестів, тренінгів, майстер-класів, спостереженням  за  їх  роботою  у  

перші  тижні  навчання  в закладі; з  педагогічними  працівниками, які  приступили  до  

професійної діяльності,  здійснюється індивідуальна  робота. Адаптація молодих учителів 

здійснюється шляхом їх участі в   школі молодого вчителя, наставництва  досвідчених педагогів. 
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Результати  адаптаційного  процесу  прослідковуються  практичним  психологом  шляхом  

опитування  та  розглядаються  на  нарадах  при  директорі.  

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

✓ Запобігання  будь-яким  проявам  булінгу  у  закладі: розроблення плану  заходів  із  

запобігання  і  протидії  булінгу; вивчення шляхом  опитування  учнів  і  педагогічних  працівників  

думки  про  безпеку  і  психологічну  комфортність  освітнього  середовища, інформування  

педагогічних  працівників  щодо  ознак  булінгу, іншого  насильства, запобігання та протидії цим 

явищам, систематична  співпраця  з  представниками  правоохоронних  органів, іншими  фахівцями  

з  питань  запобігання  та  протидії  булінгу, здійснення  аналізу  причин  відсутності  учнів  на  

заняттях  та  вживання  відповідних заходів, відповідне  реагування  на  звернення  про  випадки  

булінгу, здійснення практичним  психологом системної  роботи  з  виявлення, реагування  та  

запобігання  булінгу, іншому  насильству. 

✓ Забезпечення  сприятливого  психологічного  клімату  та  запобігання  негативним  

ситуаціям  у  взаємовідносинах  між  учасниками  освітнього  процесу: тісна співпраця психолога з  

керівництвом  закладу  та  класоводами й класними  керівниками,    консультування  учасників  

освітнього  процесу  з  проблем  адаптації, булінгу, особистісного  розвитку, вивчення  рівня  

отримання  психолого-соціальної  підтримки  учнів, які  цього  потребують. 

✓ Наявність  в  закладі  чітких  і  зрозумілих  усім  учасникам  освітнього  процесу  

правил  поведінки, що  базуються  на  взаємній  повазі, спрямовані  на  дотримання  етичних  норм, 

повагу  до  гідності, прав  і  свобод  людини, формування  позитивної  мотивації  у  поведінці  

учасників  освітнього  процесу. 

Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

✓ Здійснення  заходів, які  сприяють  облаштуванню  та  обладнанню  освітнього 

середовища, що мотивує  учнів  до  оволодіння  ключовими  компетентностями  та  наскрізними  

уміннями, ведення  здорового  способу  життя; облаштування приміщень та території закладу з 

урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування; застосування 

методик та технологій роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

✓ У закладі освіти забезпечено архітектурну доступність території та будівлі; 

приміщення (туалети, їдальня, облаштування коридорів, навчальних кабінетів тощо) і територія 

(доріжки, ігрові та спортивні майданчики тощо) адаптовані до використання всіма учасниками 

освітнього процесу. 

✓ Педагогічні працівники застосовують форми, методи, прийоми роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами; налагоджено співпрацю педагогічних працівників з питань 

навчання дітей з особливими освітніми потребами; 

✓ Відбувається постійна взаємодія з батьками дітей з  особливими освітніми потребами 

щодо створення індивідуальної програми розвитку, співпраця з фахівцями інклюзивно-ресурсного 

центру щодо  психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

✓ У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної 

комунікації учасників освітнього процесу: простір і ресурси бібліотеки, ресурсного центру 

використовуються для індивідуальної, групової, проєктної роботи в межах освітнього процесу, для 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти. 

 

2. Забезпечення якості системи оцінювання здобувачів освіти 

Для вивчення цього напряму проводиться спостереження,  опитування, учасників освітнього 

процесу, вивчення документації за такими критеріями: 

Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх 

навчальних досягнень 

✓ У закладі освіти розроблені критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  з  

предметів  і  курсів  робочого  навчального  плану, які використовуються в освітньому процесі та 
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оприлюднюються.  Учні  систематично  інформуються  про  правила, процедури  та критерії  

оцінювання  навчальних  досягнень, розуміють  їх.  

✓ Система  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів є справедливою, відкритою, 

прозорою і зрозумілою для здобувачів освіти.  

✓ Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти сприяє  реалізації  

компетентнісного  підходу у  навчанні.  

✓ Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, 

підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє 

незалежне оцінювання. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за 

системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання 

відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на 

наступний рік навчання. 

✓ Орієнтирами для розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти  є:  

-  наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08 2018 № 924 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській 

школі»; 

- наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»; 

-  наказ Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової 

української школи»; 

-   Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти, затверджених наказом МОНмолодьспорту від 13.04.2011 року № 329.  

✓ Оцінювальна діяльність здійснюється на засадах компетентнісного, діяльнісного, 

суб’єкт-суб’єктного підходів та передбачає партнерську взаємодію вчителя, учнів та їхніх батьків. 

Основними функціями оцінювання є мотиваційна, діагностична, коригувальна, прогностична, 

розвивальна, навчальна, виховна, управлінська. 

✓ Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у 1 класі має 

формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає 

активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання. Орієнтирами для здійснення 

формувального оцінювання e вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей 

учнів початкової школи, визначені Державним стандартом початкової освіти до першого циклу 

навчання (1-2 класи), і очікувані результати, зазначені в освітній програмі. 

Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання у 1 класі має місце лише в кінці 

навчального року і проводиться з метою визначення освітніх завдань для реалізації 

індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого навчання. 

✓ Навчальні досягнення учнів 2-х класів підлягають формувальному і підсумковому 

(тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів у 2-х 

класах здійснюється вербально. Об’єктами формувального оцінювання є процес навчання учнів, а 

також  результат навчальної діяльності на певному етапі. Орієнтирами для визначення критеріїв 

формувального оцінювання є вимоги до  обов’язкових результатів навчання та компетентностей 

учнів початкової школи, визначені Державним стандартом початкової освіти до першого циклу 

навчання (1-2 класи), і очікувані результати, зазначені в освітній програмі. 

✓ Для учнів 3-4 класів застосовується формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове 

та річне оцінювання). Критерії оцінювання визначаються вчителем (із поступовим залученням до 

цього процесу учнів) відповідно до кожного виду роботи та виду діяльності учнів з орієнтуванням 

на вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, 

визначених Державним стандартом початкової освіти до другого циклу навчання (3-4 класи), й 
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очікуваних результатів, зазначених в освітній програмі закладу (модельних навчальних 

програмах). Об’єктами формувального оцінювання є як процес навчання учнів, зорієнтований на 

досягнення визначеного очікуваного результату, так і результат їх навчальної діяльності на 

певному етапі навчання. 

Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове і річне) у 3-4 класах здійснюється за 

рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: 

«початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)». Підсумкове оцінювання 

передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами 

навчання, визначеними освітньою програмою.  

✓ Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється 

лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти. 

✓ З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та 

коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на 

національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. 

Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової 

освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.  

✓ Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 5-11 класів реалізуються в 

нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, 

які оцінюються, та показником оцінки в балах. 

✓ Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є формувальне, поточне, тематичне, 

семестрове, річне оцінювання, державна підсумкова атестація (9-11 класи), зовнішнє незалежне 

оцінювання. Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є знання, вміння та 

навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного 

ставлення до навколишньої дійсності. Поточне оцінювання здійснюється у процесі  вивчення теми. 

Його основними завдання є встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння 

окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між ними та засвоєним змістом попередніх 

тем, закріплення знань, умінь і навичок. Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є 

основною для коригування роботи вчителя на уроці. Тематичному оцінюванню навчальних 

досягнень підлягають основні результати вивчення теми. Тематична оцінка виставляється на 

підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням 

поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, 

контрольних) та навчальної активності школярів. Перед початком вивчення чергової теми всі учні 

мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою 

обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання. Оцінка за семестр 

виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік - на основі семестрових оцінок. 

Учень  має право на підвищення семестрової оцінки. 

Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та 

коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 

✓ У закладі освіти здійснюється постійний аналіз результатів навчання здобувачів освіти; 

за результатами моніторингів приймаються рішення щодо їх коригування. 

✓ Педагогічні працівники за допомогою оцінювання відстежують особистісний поступ 

здобувачів освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують 

бажання навчатися. 

Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання 

✓ Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до 

результатів навчання, забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти: 
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3. Оцінювання якості педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності повинна 

передбачати підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань 

суспільства.  

Вимоги до педагогічних працівників школи встановлюються у відповідності до розділу VІІ 

Закону України «Про освіту».  

Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється чинним 

законодавством (обрання за конкурсом, укладення трудових договорів) відповідно до 

встановлених вимог (ст. 22 Закону «Про повну загальну середню освіту»).  

Шляхом спостереження, опитування учасників освітнього процесу, моніторингу навчальних 

досягнень здобувачів освіти та вивчення документації вивчається даний напрям освітньої 

діяльності. 

Критеріями оцінювання є: 

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання 

сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти 

✓ Педагогічні працівники закладу планують  свою  діяльність, аналізують  її  

результативність. В освітньому процесі застосовують компетентнісний підхід, використовують 

різні форми і методи проведення навчальних занять, які спрямовані на творчий розвиток учнів, їх 

самостійну і аналітичну роботу. Оцінювання  викладацької  діяльності  учителів  відбувається, в  

основному, шляхом  спостереження   за  проведенням навчальних  занять. За  підсумками  

відвідування  проводиться аналіз  проведеного  навчального  заняття.  

✓ На  сучасному  етапі  стає  актуальним  розроблення  індивідуальної  освітньої  

траєкторії  учня. Індивідуальна  освітня  траєкторія  розробляється  для  визначення  персонального  

шляху  реалізації  особистісного  потенціалу. Індивідуальна  освітня  траєкторія  може 

розроблятися  для  учнів, які  випереджають  однокласників  у  швидкості  засвоєння  навчального  

матеріалу,  або  швидкість  засвоєння   яких  відстає  від  однокласників,  для  учнів, які  

перебувають на інклюзивному навчанні. Питання  і  результативність  розробленої індивідуальної  

освітньої  траєкторії    розглядаються  і  доповідаються  на  нарадах  при  директорові і/або 

засіданнях  методичних  об’єднань. Приймаються  рішення  із  вдосконалення  методики  

розроблення  індивідуальної  освітньої  траєкторії. У  ході  реалізації  індивідуальної  освітньої  

траєкторії  використовуються  різні форми  організації  освітнього  процесу, зокрема, технології  

змішаного  і  дистанційного  навчання. Для  реалізації  індивідуальних  освітніх  траєкторій  

учителі  розробляють  індивідуальні  завдання, перевіряють  роботи, надають  консультації, 

оцінюють  навчальні  досягнення  учнів. Відбувається  аналіз результативності  такої  роботи при 

зустрічі всіх учасників освітнього процесу.  

✓ Педагогічні  працівники  створюють  та  використовують  в  роботі  освітні  ресурси, 

які  оприлюднюються  в  різних  джерелах. Розробляється  власний  освітній  продукт  у  вигляді  

розробок, публікацій, сценаріїв  тощо. Розробки  педагогічних  працівників  публікуються  на  

сайті  школи, інших  інтернет-ресурсах, у фахових  виданнях.  

✓ У  закладі забезпечується  наскрізний  процес  виховання, тобто  виховання  охоплює  

усі  аспекти  освітнього  процесу, а  не  обмежується  лише  роботою  класного  керівника, 

проведенням  виховних  годин  та  позаурочних  заходів. Наскрізний  процес  виховання  

вивчається, в  основному, шляхом  відвідування  навчальних  занять, за  результатами  якого  

складається  висновок  та  здійснюється  самоаналіз  вчителя  проведеного  навчального  заняття. 

Виховний  процес  в  закладі спрямований  на  формування  суспільних  цінностей.  

✓ Педагогічні  працівники  закладу  мають  стійкі  навички  у  використанні  

інформаційно-комунікаційних  технологій. Інформаційно-комунікаційні  технології  постійно  

застосовуються  в  освітньому  процесі. Вивчення  стану  оволодіння  інформаційно-
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комунікаційними  технологіями  педагогічних  працівників  проводиться  через  спостереження. 

Для  формування  стійких  навичок  у  використанні  інформаційно-комунікаційних  технологій  в  

закладі проводяться навчання, індивідуальні  консультації, дане  питання  розглядається  на  

нарадах  при  директорі.  

Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

✓ Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення 

кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

✓ Педагогічні  працівники  здійснюють  інноваційну  діяльність, беруть  участь  в  

освітніх  проєктах, експериментальній діяльності, залучаються  до  роботи  як  освітні  експерти, 

тренери тощо.  

Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 

✓ Педагогічні  працівники  діють  на  засадах  педагогічки  партнерства  та  особистісно  

орієнтованого  підходу  у  роботі  із  учнями. У  ході  опитування  здобувачів освіти визначається  

відсоток  учнів, які  вважають, що  їх  думка  має  значення  в  освітньому  процесі. Вивчення  

питання  відбувається  також  шляхом  спостереження. Щороку  в  школі  здійснюється  

опитування  учнів  щодо  оцінювання  ними  слабких і сильних сторін закладу. Розглядаються  такі  

аспекти  діяльності, як  рівень  викладацької  діяльності, комфортність  у  спілкуванні, 

справедливість  оцінювання  навчальних  досягнень. Наскрізний  освітній  процес  неможливий  

без  надання  всебічної  допомоги  учню, як  під  час  проведення  навчального  заняття, так  і  в  

позаурочний  час. Ця  допомога  може  надаватись  у  вигляді  консультацій, як  індивідуальних, 

так  і  групових. Вчителі  можуть  готувати  учнів  для  участі  в  олімпіадах, науково – 

дослідницькій  роботі, допомагати  тим  учням, які  мають  проблеми  у  навчанні. Даний  аспект  

педагогічної  діяльності  вивчається  шляхом  проведення  опитування  учнів.  

✓ Педагогічні  працівники  співпрацюють  з  батьками  з  питань  організації  освітнього  

процесу, забезпечують  постійний  зворотний  зв’язок, спостерігається  конструктивна  

комунікація. Ця  комунікація  спрямована, насамперед, на  спільний  пошук  шляхів  прогресу  

дитини  у  навчанні. Без  комунікації  з  батьками  неможливе  розроблення  індивідуальної  

освітньої  траєкторії. Комунікація  з  батьками  відбувається  у  різних  формах – під  час  

проведення  батьківських  зборів/зустрічей, консультацій, індивідуального  спілкування, 

використання  інтерактивних  інтернет-платформ  тощо. Дане  питання  вивчається  через  

опитування  батьків. 

✓ Одним  із  аспектів  професійного  зростання  та  самовдосконалення  педагога  є  

співпраця  з  колегами. Між  педагогічними  працівниками  існує  практика  педагогічного  

наставництва, відбувається  постійна  професійна  співпраця. Надається  методична  підтримка  

колегам, відбувається  обмін  досвідом. Співпраця  між  педагогічними  працівниками  

відбувається  через  діяльність  педагогічної  ради, роботу  методичних  об’єднань, діяльність 

творчих робочих груп тощо.  

Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності 

✓ Педагогічні  працівники  в  освітньому  процесі  дотримуються  принципів  академічної  

доброчесності. а  також  сприяють  дотриманню  академічної  доброчесності  учнями. Вивчається  

рівень  поінформованості  учнів  про  правила  дотримання  академічної  доброчесності. 

Дотримання  принципів  академічної  доброчесності   має  бути  наскрізним  в  освітньому  процесі, 

тому  дане  питання  вивчається  шляхом  відвідування  навчальних  занять  учителів.  

✓ Педагогічні  працівники  використовують  виключно  державну  мову  в  освітньому  

процесі. Важливим  аспектом  є  правильне  використання  педагогічними  працівниками  наукової  

та  педагогічної  термінології  українською  мовою. Дане  питання  вивчається, в  основному,   

шляхом  спостереження    за  проведенням  навчальних  занять. 
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4. Забезпечення якості управлінських процесів закладу освіти 

Методами збору інформації для вивчення даного питання є вивчення документації, спостереження, 

опитування за такими критеріями: 

Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань  

✓ У закладі освіти є стратегія  розвитку, спрямована  на підвищення якості освітньої 

діяльності. Стратегія  розвитку  відповідає особливостям і умовам діяльності закладу, передбачає 

заходи з підвищення якості освітньої діяльності. Стратегія оприлюднюється  на  офіційному  сайті  

закладу. Усі  управлінські  рішення, які  приймаються,  підпорядковані  стратегії  розвитку.  

✓ Основним  документом  оперативного  планування  є  річний  план  роботи, структура  

якого  відповідає  внутрішній  системі  забезпечення  якості  освітньої  діяльності  та  якості  освіти  

в закладі. Річний  план  роботи  є  динамічним  документом, протягом  навчального  року  до  нього  

можуть  вноситись  корективи. Щомісяця  проводиться  аналіз  виконання  річного  плану  роботи. 

Річному  плану  роботи  підпорядковані  інші  оперативні  плани   – роботи  класних  керівників, 

психолога, методичних  об’єднань  тощо. Річний  план  роботи  схвалюється  педагогічною  радою  

на  серпневому  засіданні  та  затверджується  директором. Педагогічна  рада  може  ухвалювати  

рішення  про  запровадження  інших  оперативних  планів  з  метою  вдосконалення  системи  

управлінської  діяльності  в  закладі. 

✓ У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі 

стратегії і процедур забезпечення якості освіти (див. вище).  

✓ Керівництво  закладу планує  та  здійснює  заходи  щодо  утримання  у  належному  стані  

будівель, приміщень, обладнання. Систематично  вивчається  стан  матеріально-технічної  бази, 

планується  її  розвиток. Керівництво  закладу звертається  з  відповідними  клопотаннями  до  

засновника  щодо  поліпшення  матеріально-технічної  бази. Наявність  навчального  обладнання, 

технічних  засобів  навчання, система  опалення  та  водопостачання, харчування, стану  приміщень  

безпосереднім  чином  впливає  на  якість  освітньої  діяльності. З метою  вдосконалення  

матеріально-технічного  забезпечення    готуються  запити  щодо  матеріально-технічного  

забезпечення  до  засновника закладу та  може  використовувати альтернативні джерела 

фінансування (гранти, конкурси, проєкти, благодійна допомога тощо).  

Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 

✓ Керівництво закладу сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке 

забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших 

працівників. Шляхом  опитування  серед  учасників  освітнього  процесу  вивчається  рівень  

задоволеності  загальним  психологічним  кліматом  в  закладі   і  діями  керівництва  щодо  

формування  відносин  довіри  та  конструктивної  співпраці  між  ними. Забезпечується  доступ  

учасників  освітнього  процесу  до  спілкування  з  керівництвом. Вчасно  розглядаються  

звернення  учасників  освітнього  процесу  та  вживаються  відповідні  заходи  реагування.  

✓ Заклад оприлюднює  інформацію  про  власну  діяльність  на  сайті, у групі та спільноті  

Фейсбук. Забезпечується  змістовне  наповнення  та  вчасне  оновлення  інформаційних  ресурсів, 

які  висвітлюють  діяльність  закладу.  

Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників 

✓ Керівництво  закладу постійно  працює  над  раціональним  добором  педагогічних  

працівників, мотивує  педагогічних  працівників  до  підвищення  якості  освітньої  діяльності, 

саморозвитку, здійснення  інноваційної  діяльності, застосовує заходи матеріального та морального 

заохочення до педагогічних працівників.  

✓ Керівництво  сприяє  вдосконаленню  та   зростанню  професійної  майстерності  

педагогічних  працівників. Для  цього  створюються  умови  для  постійного  підвищення  

кваліфікації, чергової  та  позачергової  атестації, доводиться інформація щодо добровільної  
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сертифікації  педагогічних  працівників. Через  опитування  вивчається  думка  педагогічних  

працівників  щодо  сприяння  керівництва закладу їхньому  професійному  розвиткові. 

Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на 

основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з 

місцевою громадою 

✓ У закладі освіти створено умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього 

процесу. Шляхом опитування вивчається думка щодо цього питання. 

✓ Управлінські  рішення  в закладі приймаються  з  урахуванням  пропозицій  учасників  

освітнього  процесу. Серед  учасників  освітнього  процесу  проводяться  опитування  щодо  

врахування  їхніх  пропозицій  під  час  прийняття  управлінських  рішень. 

✓ Керівництво  закладу  створює  умови  для  розвитку  громадського  самоврядування  

серед  батьків  і  учнів. Надається  необхідна  допомога  в  організації  роботи  органів  

громадського  самоврядування. Підтримуються  освітні  та  громадські  ініціативи  учасників  

освітнього  процесу.  

✓ Режим  роботи  закладу та  розклад  занять  враховують  вікові  особливості  учнів, 

відповідають  їх  освітнім  потребам. Режим  роботи  затверджується  наказом  директора  перед  

початком  кожного  навчального  року. Він  враховує  потреби  учасників  освітнього  процесу, 

особливості  діяльності закладу. У  розкладі  навчальних  занять  забезпечується  розподіл  

навчального  навантаження  з  урахуванням  вікових  особливостей  учнів. Розклад  навчальних  

занять  відповідає  освітній  програмі.  

✓ Заклад  створює  умови  для  реалізації  індивідуальних  освітніх  траєкторій  учнів. 

Індивідуальні  освітні  траєкторії  розробляються  та  затверджуються  відповідно  до  заяв  батьків. 

Розробляється  індивідуальний  навчальний  план. Індивідуальні  освітні  траєкторії  можуть  

розроблятися  і  за  рішенням  педагогічної  ради  гімназії  або  особистим  рішенням  вчителя  з  

окремих  предметів. 

Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності  

✓ Заклад освіти  впроваджує  політику  академічної  доброчесності.  

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними  працівниками передбачає: 

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

• надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної 

інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

• контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

• об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

• надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 
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o академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення 

опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

o самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

результатів як нових результатів; 

o фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або 

наукових дослідженнях; 

o фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього 

процесу чи наукових досліджень; 

o списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; 

o обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) 

діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

o хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо 

надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або 

нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

o необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання 

здобувачів освіти. 

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладів освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

o відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної 

категорії; 

o позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені 

законом посади. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності: 

o повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

o повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має 

такі права: 

o ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення 

академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 

o особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від 

надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної 

доброчесності; 

o знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення 

факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності; 

оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого 

розглядати апеляції, або до суду. 

✓ Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу 

негативного ставлення до корупції. 

✓ Важливим  інструментом  системи  управлінської  діяльності  в  закладі  є  моніторинг 

освітньої  діяльності. Моніторинг  здійснюється  постійно  протягом  навчального  року.  

У  процесі  проведення  моніторингів  вивчаються: динаміка  навчальних  досягнень  учнів; стан  

матеріально-технічного  забезпечення;  стан  освітнього  середовища; освітня  діяльність  

педагогічних  працівників;  забезпечення  наскрізного  процесу  виховання. За  результатами  

моніторингів приймаються  управлінські  рішення, які  забезпечують  процес  вдосконалення  

якості  освітньої  діяльності. Аналіз  результатів  моніторингів розглядається  на  засіданні  
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педагогічної  ради, засіданнях  методичних  об’єднань  педагогічних  працівників.  Моніторинг  

може  відбуватись  у  вигляді  спостереження, опитування, виконання  контрольних  зрізів  

навчальних  досягнень, вивчення  документації.   

✓ Заклад щорічно  розробляє  освітню  програму  на  основі  типових  освітніх  програм, яка  

відповідає  Державним  стандартам  освіти, враховує  специфіку  роботи  та  спроможність  

закладу. До  розробки  освітньої  програми  залучаються  усі  учасники  освітнього  процесу. 

Предмети  і  курси за вибором, які  вивчаються, обираються  із  врахуванням  потреб  та  інтересів  

дітей  і  батьків. Освітня  програма  ухвалюється  на  засіданні  педагогічної  ради  та  

затверджується директором. 

✓ Важливою  ланкою  в системі  управлінської  діяльності є  діяльність  педагогічної  ради. 

Педагогічна  рада  розглядає  актуальні  питання  освітньої  діяльності  закладу. Рішення  

педагогічної  ради  затверджується  директором  та вводяться в дію наказами.  

✓ Керівництво  закладу сприяє  організації  освітнього  процесу, який  спрямовується  на  

оволодіння  учнями  ключовими  компетентностями. Мається, перш  за  все, на  увазі  перехід  до  

сучасних  форм  організації освітнього  процесу - змішаного, перевернутого, дистанційного  

навчання.  

✓ Керівництво закладу організовує  процес  атестації  педагогічних  працівників  у  

відповідності  до  нормативних  документів. З  метою  мотивації  педагогічних  працівників  

керівництво  може  використовувати  механізм  позачергової  атестації. В  закладі здійснюється  

аналіз  результатів  атестації, простежується  динаміка  професійного  зростання  педагогічних  

працівників. Приймаються  відповідні  управлінські  рішення. 

✓ Керівництво закладу  організовує за потреби  освітній процес з використанням технологій 

дистанційного навчання; розробляє механізм моніторингу та контролю за його здійсненням: 

відстеження регулярності синхронної взаємодії учасників освітнього процесу, формування в учнів 

навичок самоконтролю, способів забезпечення академічної доброчесності в умовах віддаленості 

учасників дистанційного навчання; вивчення  думки учасників освітнього процесу щодо недоліків і 

труднощів у навчанні; визначення потреби у навчанні педагогічних працівників та організація 

відповідного навчання (у тому числі й взаємонавчання). 

 

IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

  
✓ Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ухвалюється педагогічною 

радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення. 

✓ Кожен учасник освітнього процесу може вносити пропозиції щодо удосконалення 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

✓ До положення можуть вноситися зміни й доповнення у зв’язку з виходом нових нормативно-

правових актів або їх зміною.   

✓ Зміни та доповнення до положення  схвалюються рішенням педагогічної ради та вводяться в 

дію наказом директора закладу освіти.  


