
 



ІІ. Структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

 

Складовими системи забезпечення якості освіти в закладі освіти є: 

 стратегія та процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

 система та механізми забезпечення академічної доброчесності в закладі 

освіти; 

 критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

 критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників; 

 критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників закладу освіти; 

 механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

 

ІІІ. Стратегія та процедури забезпечення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти 

 

Політика внутрішньої системи забезпечення якості освіти спрямована на: 

3.1. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти; 

3.2. забезпечення наявності в закладі освіти необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу; 

3.3. створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища; 

3.4. запобігання та протидію булінгу (цькуванню); 

3.5. застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження та 

коригування результатів освітньої діяльності. 

3.1. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти 
Для ефективного управління заклад освіти має бути забезпечений такими 

компонентами інформаційних систем, як: 

 сучасна мережа Інтернет; 

 технічне забезпечення (комп’ютерне, мультимедійне обладнання, 

цифрові засоби: проектор, фотокамера, проекційний екран, інтерактивна дошка 

тощо); 

 ліцензовані програмні продукти, електронні освітні ресурси; 

 єдиний інформаційний простір закладу (можливість спільного 

використання суб’єктами освіти наявних у системі електронних ресурсів); 

 доступ до наявних освітніх веб-ресурсів (веб-сайти, блоги педагогів, сайт 

закладу освіти, платформа для дистанційної освіти); 

 інформаційні ресурси навчального призначення (бібліотека, бази даних, 

інформаційні системи, програмне забезпечення, засоби зв’язку, комп’ютерні та 

телекомунікаційні мережі, радіо- та телеканали тощо). 

3.2. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу 
Для організації освітнього процесу заклад освіти має бути забезпечений  

такими ресурсами, як: 



 Державний стандарт загальної середньої освіти; 

 типові освітні програми; 

 статут закладу освіти; 

 стратегія розвитку закладу освіти; 

 річний план роботи закладу освіти; 

 освітня програма закладу освіти; 

 штатний розпис закладу освіти; 

 календарно-тематичне планування; 

 методики та технології організації освітнього процесу; 

 методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; 

 система матеріального та морального заохочення; 

 плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

3.3. Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища 

Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища 

передбачає: 

 організацію безбар’єрного простору (фізичну можливість та зручність 

потрапляння до закладу освіти, фізичну безпеку при пересуванні в ньому; 

можливість вільного отримання інформації про заклад освіти і освітні послуги, 

що надаються); 

 облаштування ресурсної кімнати (організація зони навчання та побутово-

практичної зони); 

 створення медіатеки мультимедійними засобами для максимального 

наближення дітей до необхідних джерел інформації; 

 застосування допоміжних технологій (пристрої для прослуховування, 

розширеної та альтернативної комунікації, принтери і дисплеї системи Брайля, 

інтерактивне обладнання); 

 створення комплексної системи заходів із супроводу учня з особливими 

освітніми потребами (корекційно-розвивальні заняття з практичним 

психологом, вчителем-логопедом, вчителем-дефектологом, вчителем-

реабілітологом); 

 адаптацію та модифікацію типової освітньої програми або її компонентів 

(гнучкість програми, різні навчальні методики і проведення відповідного 

оцінювання, розробка індивідуальної програми розвитку); 

 реалізацію просвітницьких заходів щодо формування толерантності, 

поваги до індивідуальних особливостей дітей, подолання ментальних бар’єрів у 

взаємодії, неупередженості та недопущення дискримінації; 

 здійснення психолого-педагогічного супроводу формування у дітей з 

особливими освітніми потребами почуття поваги і власної гідності, 

усвідомлення своєї повноцінності та значущості у суспільстві. 

3.4. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) 
Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти передбачає: 

 розроблення та оприлюднення правил поведінки здобувача освіти в 

закладі освіти; 

 розроблення та оприлюднення плану заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; 



 розроблення та оприлюднення порядку подання та розгляду (з 

дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі 

освіти; 

 розроблення та оприлюднення порядку реагування на доведені випадки 

булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальності осіб, причетних до 

булінгу (цькування) тощо. 

3.5. Застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження 

та коригування результатів освітньої діяльності 
До складу системи внутрішнього моніторингу належать: 

 система внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості 

освіти; 

 система самооцінювання якості педагогічної та управлінської діяльності; 

 система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 

Методи збору інформації: 
 Аналіз документів (плани роботи, звіти, протоколи засідань педагогічної 

ради, класні журнали тощо). 

 Опитування: 

– анкетування учасників освітнього процесу (педагогів, здобувачів освіти, 

батьків); 

– інтерв’ю (з педагогічними працівниками, представниками здобувачів 

освітиського самоврядування); 

– фокус-групи (з батьками, учнями, представниками здобувачів 

освітиського самоврядування, педагогами). 

 Моніторинг: 

– навчальних досягнень здобувачів освіти; 

– педагогічної діяльності (спостереження за проведенням навчальних 

занять, позакласною роботою тощо); 

– спостереження за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан 

забезпечення навчальних приміщень, безпека спортивних та ігрових 

майданчиків, робота їдальні та буфету, вплив середовища на навчальну 

діяльність тощо). 

Інструментарій методів збору інформації: 
 пам’ятки для аналізу документів (щодо системи оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти; фінансування закладу освіти; кількісно-якісного 

складу педагогічних працівників тощо); 

 анкети (для педагогів, здобувачів освіти, батьків); 

 бланки спостереження (за проведенням навчальних занять, позакласною 

роботою тощо). 

 

ІV.  Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

 

Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

визначається спеціальним Положенням про академічну доброчесність, 

схваленим педагогічною радою (протокол №1 від 02.01.2018). 

 



V. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 

 

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти у закладі 

освіти визначаються на основі положень відповідних наказів МОН України 

щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у системі загальної 

середньої освіти 

5.1. Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень здобувачів 

освіти у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, 

на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення здобувачів 

освіти до самоконтролю і самооцінювання (відповідно до наказу МОН України 

від 20.08.2018  № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти першого класу у Новій 

українській школі»). 

5.2. Навчальні досягнення здобувачів освіти других класів підлягають 

формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти других класів здійснюється 

вербально (відповідно до наказу МОН України від 27.08.2019 № 1154 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти другого класу»). 

5.3. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 3-4 класів 

здійснюється вербально (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013  

№ 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти із базових дисциплін у системі загальної середньої 

освіти»). 

5.4. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти основної школи 

здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 

21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти із базових дисциплін у системі 

загальної середньої освіти»). 

5.5. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти старшої школи 

здійснюється за 12-бальною системою(шкалою) і його результати позначаються 

цифрами від 1 до 12 (відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 

«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти (вихованців) у системі загальної середньої освіти»). 

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення здобувачів 

освіти з предметів інваріантної складової навчального плану закладу. 

5.6. Державна підсумкова атестація осіб, які здобувають загальну середню 

освіту в закладі освіти, відбувається відповідно до наказу МОН України від 

07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної 

підсумкової атестації» (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України № 221 від 18.02.2019). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244-19#n2


 

VІ. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 

 

Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників закладу визначаються на основі положень наказу 

МОН України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення 

інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти». 

6.1. Вимога 1. Ефективність планування педагогічними працівниками 

своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації 

освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів 

освіти. 

Критерії оцінювання: 
- Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її 

результативність. 

- Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. 

- Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби). 

- Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні 

ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-

сайти, блоги тощо). 

- Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у 

здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку. 

- Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньому процесі. 

6.2. Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної 

майстерності педагогічних працівників. 

Критерії оцінювання: 
- 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 освітню діяльність, 

беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти. 

6.3. Вимога 3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти. 

Критерії оцінювання: 
- Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства. 

- Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з 

питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній 

зв’язок. 

- У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, 

взаємонавчання та інших форм професійної співпраці. 

6.4. Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної доброчесності. 

Критерії оцінювання: 



- Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової 

(творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності. 

- Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності 

здобувачами освіти. 

 

VII. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників закладу освіти 

 

Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників закладу освіти визначаються на основі положень наказу 

Міністерства освіти і науки України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження 

Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої 

освіти». 

 

VIIІ. Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

 

Механізми реалізації ВСЗЯО передбачають здійснення періодичного 

оцінювання компонентів закладу освіти за напрямами оцінювання 

відповідальними посадовими особами і представниками громадських структур 

закладу освіти на основі визначених методів збору інформації та відповідного 

інструментарію. Отримана інформація узагальнюється, відповідний компонент 

оцінюється, після чого зазначені матеріали передаються дирекції закладу для 

прийняття відповідного управлінського рішення щодо удосконалення якості 

освіти в закладі. 

Компоненти напряму оцінювання. До них віднесено (відповідно до наказу 

МОН України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення 

інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти»): 

 освітнє середовище закладу освіти (облаштування території, стан 

приміщення закладу, дотримання повітряно-теплового режиму, стан 

освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, 

дотримання питного режиму тощо); 

 система оцінювання здобувачів освіти (оприлюднення критеріїв, правил 

та процедур оцінювання навчальних досягнень, здійснення аналізу результатів 

навчання здобувачів освіти, впровадження системи формувального оцінювання 

тощо); 

 педагогічна діяльність педагогічних працівників (формування та 

реалізація індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, розвиток 

педагогіки партнерства тощо); 

 управлінські процеси закладу освіти (стратегія розвитку закладу, 

здійснення річного планування відповідно до стратегії, підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників тощо). 

Періодичність оцінювання. Визначається відповідно до частоти 

оцінювання (1 раз на п’ять років, 1 раз на 3 роки, 1 раз на рік, півріччя 

(семестр), квартал (чверть), щомісячно, щотижнево тощо). 



Відповідальні за оцінювання. Ними є не тільки члени адміністрації 

закладу освіти, а й представники колективу, громадських організацій закладу. 

Методи збору інформації та інструментарій. Методи збору інформації: 

аналіз документів, опитування, спостереження, тощо та інструментарій: 

пам’ятка, бланк, анкета та ін. 

Форми узагальнення інформації. Інформація, яку має надати 

відповідальна особа після завершення процедури оцінювання: аналітична 

довідка, письмовий звіт, усний звіт, доповідну записка, акт тощо. 

Рівень оцінювання. Рівень оцінювання як обов’язковий елемент 

механізму передбачає визначення рівня оцінювання: перший (високий); другий 

(достатній); третій (вимагає покращення); четвертий (низький). 

Управлінське рішення. Управлінське рішення приймається на основі 

аналізу отриманої інформації у вигляді наказу, рішення педагогічної ради, 

розпорядження, вказівки, письмового доручення, інструкції, резолюції тощо і 

спрямовано на вдосконалення якості освіти в закладі освіти. 

 


