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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в 

Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 (далі – Положення) розроблено відповідно до 

вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту»,  Закону України 

«Про повну загальну середню освіту»,  Методичних рекомендацій з питань 

формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах 

загальної середньої освіти (наказ МОН України від 30.11.2020 року №1480), 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту 

закладу освіти та інших нормативних документів. 

 

1.2.Терміни та їх визначення, що вживаються в Положенні: 

– Поло́ження – локально-правовий акт, що визначає основні правила 

організації, описує мету, структуру, взаємні обов’язки групи людей чи 

організацій, які об’єдналися для досягнення спільної мети. 

– Стратегія – довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний, 

підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план, 

який супроводжується постійним аналізом та моніторингом в процесі його 

реалізації та спрямований з певною метою на досягнення успіху в кінцевому 

результаті. 

– Процедура – офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, 

виконання або оформлення чого-небудь. 

– Механізм – комплексний процес, спосіб організації. 

– Критерії – вимоги для визначення або оцінки людини, предмета, явища (або: 

ознака, на підставі якої виробляється оцінка); 

– Правило – вимога для виконання якихось умов всіма учасниками якої-небудь 

дії. 

– Інструмент – засіб, спосіб для досягнення чогось. 

– Моніторинг якості освіти – система послідовних і систематичних заходів, 

що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку 

якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших 

суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних 

результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання 

ступеня, напряму і причин відхилень від цілей. 

– Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх 

реалізації для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з особливими 

потребами. 

 

1.3.Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу 

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Миколаївської 

міської ради Стрийського району Львівської області. 

 

1.4.Завданням внутрішньої системи якості освіти є забезпечення якості 

освіти та стабільного виконання вимог чинного законодавства в сфері загальної 

середньої освіти, державних та галузевих стандартів. 



 

1.5.Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі включає: 

– стратегію та процедури забезпечення якості 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; Забезпечення наявності необхідних 

ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі для самостійної 

роботи здобувачів освіти.  

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти; 

– створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

– систему та механізми забезпечення академічної доброчесності. 

1.6.Визначено чотири напрями внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти закладу: 

– освітнє середовище; 

– система оцінювання освітньої діяльності учнів; 

– система педагогічної діяльності; 

– система управлінської діяльності. 

 

1.7. Колегіальним органом управління Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, який 

визначає, затверджує систему, стратегію та процедури внутрішнього 

забезпечення якості освіти є педагогічна рада.   

  

2. Стратегія та процедура забезпечення якості освіти 

 

2.1.Забезпечення якості освіти є багатоплановим і передбачає: 

 наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, 

інформаційних, навчально-методичних тощо); 

 організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає 

сучасним тенденціям розвитку національної освіти; 

 якість підготовки працівників на всіх рівнях; 

 надання якісної освіти здобувачам освіти всіма педагогічними 

працівниками, відповідальності кожного педагогічного працівника за 

якість освітніх послуг та відповідальність кожного здобувача про якісне 

отримання таких послуг. 

 

2.2.Стратегія та процедура забезпечення якості освіти в Миколаївській 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 базується на наступних принципах:  

 принцип процесного підходу, що розглядає діяльність закладу як 

сукупність освітніх процесів, які спрямовані на реалізацію визначених 



закладом стратегічних цілей, при цьому управління якістю освітніх послуг 

реалізується через функції планування, організації, мотивації та контролю;  

 принцип цілісності, який вимагає єдності впливів освітньої діяльності, їх 

підпорядкованості, визначеній меті якості освітнього процесу;  

 принцип безперервності, що свідчить про необхідність постійної 

реалізації суб’єктами освітньої діяльності на різних етапах процесу 

підготовки випускника закладу;  

 принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості 

освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої 

діяльності;  

 принцип партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну 

зацікавленість суб’єктів освітнього процесу, відповідно до їх поточних та 

майбутніх потреб у досягненні високої якості освітнього процесу.  

 

2.3.Основні завдання стратегії: 

– новий зміст; 

– педагогіка партнерства; 

– орієнтація на учня; 

– сучасне освітнє середовище; 

– виховання на цінностях. 

 

2.4.Система внутрішнього забезпечення якості освіти включає в себе  

здійснення таких процедур і заходів: 

− удосконалення планування освітньої діяльності; 

− підвищення якості знань здобувачів освіти; 

− посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

− забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу та підтримки здобувачів освіти; 

− розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності 

управління освітнім процесом; 

− забезпечення публічності інформації про діяльність закладу; 

− створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в 

діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти. 

 

2.5.Основними напрямками політики із забезпечення якості освітньої 

діяльності в закладі освіти є: 

– якість освіти; 

– рівень професійної компетентності педагогічних працівників і забезпечення 

їх вмотивованості до підвищення якості освітньої діяльності; 

– якість реалізації освітніх програм, вдосконалення змісту, форм та методів 

освітньої діяльності та підвищення рівня об’єктивності оцінювання.  

 



2.6.Механізм функціонування системи забезпечення якості освіти в 

Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 включає послідовну підготовку та 

практичну реалізацію наступних етапів управління: 

– планування (аналіз) сучасного стану освітньої діяльності та освітнього 

процесу; 

– визначення сильних сторін і проблем у розвитку; 

– визначення пріоритетних цілей та розробка планів їх реалізації; 

– організацію (переформатування/створення) організаційної структури для 

досягнення поставлених цілей; 

– визначення, розподіл та розмежування повноважень із метою 

координування та взаємодії у процесі виконання завдань; 

– контроль (розробка) процедур вимірювання та зіставлення отриманих 

результатів зі стандартами; 

– коригування (визначення та реалізація) необхідних дій та заходів, 

націлених на стимулювання процесу досягнення максимальної 

відповідальності стандартам. 

 

2.7.Система контролю якості освітнього процесу в закладі включає: 

 самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості; 

 контроль якості результатів навчання та об’єктивності оцінювання; 

 контроль якості реалізації навчальних (освітніх) програм. 

 

2.8.Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти  Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 є: 

 досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання; 

 відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх 

навчання на кожному рівні повної 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. 

 

2.9.Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 

Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1: 

 оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

  контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

 моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 

 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

  

 2.10. Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості 

освіти включає: 

 самооцінювання ефективності діяльності із забезпечення якості освіти; 



 моніторинг якості освіти. 

2.11. Моніторинг якості освіти – це система послідовних і систематичних 

заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденції в 

розвитку якості освіти в закладі. Моніторинг якості освіти може бути 

внутрішній та зовнішній. Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться 

закладом освіти (іншими суб’єктами освітньої діяльності). Завдання 

моніторингу: 

 здійснення систематичного контролю за освітнім процесом у школі; 

 створення власної системи безперервного й тривалого спостереження, 

оцінювання стану освітнього процесу; 

 аналіз чинників впливу на результативність успішності, підтримка 

високої мотивації навчання; 

 створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку 

й самореалізації здобувачів освіти та педагогів; 

 прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденції 

розвитку освітнього процесу в школі. 

Предметом моніторингу є якість освітнього процесу в закладі освіти. 

Об’єктом моніторингу є: 

 здобувач освіти; 

 педагогічний працівник; 

 адміністрація закладу. 

Суб’єктом моніторингу є: 

 моніторингова група; 

 адміністрація закладу; 

 органи управління освітою (різних рівнів). 

Основними формами моніторингу є: 

 самооцінювання власної діяльності педагогами, здобувачами освіти, 

адміністрацією; 

 внутрішня оцінка діяльності адміністрацією, керівниками методичних 

об’єднань (проведення контрольних робіт, участь в олімпіадах, 

Всеукраїнських конкурсах, відвідування уроків); 

 зовнішнє оцінювання діяльності органами управління освітою. 

Критерії моніторингу: 

 об’єктивність; 

 систематичність; 

 відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість 

оцінювання, шляхи перевірки результатів; 

 надійність; 

 гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості). 

Для вивчення якості освітньої діяльності в закладі можна використовувати такі 

методи збору інформації та інструменти: 

1. Опитування: 

 анкетування учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків); 

 інтерв’ю (з педагогічними працівниками, представниками учнівського 

самоврядування); 



 фокус-групи (з батьками, учнями, представниками учнівського 

самоврядування, педагогами). 

2. Вивчення документації (річний план роботи, освітня програма закладу, 

протоколи засідань педагогічної ради, класні журнали тощо). 

3. Визначення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти (контрольний 

зріз знань). 

2.12. Основні етапи моніторингу освітньої діяльності закладу: 

 створення комісій, робочих груп для вивчення та оцінювання системи 

забезпечення якості освіти за кожним із напрямків; 

 комісія, спираючись на освітню програму закладу, стратегію розвитку 

закладу та річний план роботи закладу, вивчає та оцінює освітню 

діяльність; 

 комісія формує звіт про вивчення й оцінювання системи забезпечення 

якості освіти та звітує на педагогічній раді закладу; 

 рішенням педради визначаються шляхи удосконалення якості освітньої 

діяльності та якості освіти на наступний навчальний рік. 

2.13.Самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу  

З метою аналізу стану сформованості та функціонування внутрішньої 

системи проводиться самооцінювання. Самооцінювання є процесом вивчення 

та оцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи з метою 

вдосконалення освітніх і управлінських процесів закладу освіти.  

Для проведення самооцінювання у Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

застосовується механізм оцінювання, що застосовується під час інституційного 

аудиту, відповідно якого компоненти внутрішньої системи згруповані за 

чотирма напрямами, кожний з яких описано за відповідними 

вимогами/правилами, виконання яких дозволяє забезпечити якість освіти та 

освітньої діяльності в закладі (Додаток 1).  

Для оцінювання виконання (вимірювання) вимог/правил слугують:  

 критерії (підстави для оцінювання);  

 індикатори (показники, що відображають стан об'єктів 

спостереження, їх якісні або кількісні характеристики); 

 методи збору відповідної інформації, яка підлягає аналізу та 

оцінюванню. 

       Самооцінювання може здійснюватись відповідно до таких моделей: 

 щорічне комплексне самооцінювання (за всіма компонентами 

внутрішньої системи);  

 щорічне самооцінювання за певними напрямами освітньої діяльності, 

а також періодичне комплексне самооцінювання; 

 щорічне комплексне самооцінювання за окремими рівнями освіти, на 

яких заклад освіти провадить освітню діяльність (початкова, базова, 

профільна середня освіта);  

 інша модель, визначена закладом. 

 Інформацією, яка підлягає аналізу під час самооцінювання, можуть бути 

результати внутрішніх моніторингів освітніх і управлінських процесів закладу, 



а також зовнішніх моніторингів, проведених органами управління у сфері 

освіти, міжнародними установами, громадськими організаціями тощо. 

Внутрішні моніторинги можуть проводитися для відстеження динаміки 

результатів навчання учнів, якості викладання навчальних предметів 

(інтегрованих курсів), відвідування учнями закладу, ефективності 

управлінських процесів тощо.  

Механізм підготовки та проведення моніторингу визначається Порядком 

проведення моніторингу якості освіти, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України 16 січня 2020 року № 54, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 10 лютого 2020 року за № 154/344373. Для проведення 

моніторингу обов'язковими є розроблення його програми та оприлюднення 

його результатів на вебсайті закладу освіти. Для організації самооцінювання 

проводяться:  

 збір та аналіз інформації, отриманої за допомогою під час 

спостереження, опитування та вивчення документації; 

 узагальнення результатів самооцінювання освітніх і управлінських 

процесів закладу освіти;  

 обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання освітніх і 

управлінських процесів закладу освіти. 

 Інформація, одержана в ході опитування, спостереження та вивчення 

документації, узагальнюється та на її основі визначаються тенденції в 

організації освітніх і управлінських процесів закладу освіти, досягнення та 

труднощі у формуванні внурішньої системи. З метою об'єктивного 

самоцінювання узагальнена інформація зіставляється з описом вимог/правил 

організації освітніх і управлінських процесів закладу та внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, що визначені закладом та відповідно містяться у 

Положенні про внутрішню систему. Здійснюючи самооцінювання, слід брати 

до уваги орієнтовні рівні оцінювання якості освітньої діяльності та 

ефективності внутрішньої системи, що визначаються під час інституційного 

аудиту (для кожного напряму освітньої діяльності закладу освіти): перший 

(високий), другий (достатній), третій (вимагає покращення), четвертий 

(низький). 

 Результати самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу 

доцільно розглянути на засіданні педагогічної ради, обговорити з 

представниками учнів і батьків. До розгляду/обговорення можуть залучатися 

представник засновника закладу, експерти у сфері загальної середньої освіти та 

управління тощо. Для забезпечення прозорості та інформаційної відкритості 

закладу освіти рекомендуємо оприлюднювати результати самооцінювання. Їх 

може бути включено до річного звіту про діяльність закладу освіти, який 

оприлюднюється на вебсайті закладу освіти відповідно до частини другої статті 

30 Закону України «Про освіту». Також за рішенням закладу результати 

самооцінювання можуть бути оприлюднені окремо. 

 Інформація, отримана під час самооцінювання, може бути використана в 

цілях:  

 прийняття відповідних управлінських рішень для вдосконалення 

внутрішньої системи;  



 визначення пріоритетних напрямів удосконалення освітніх і 

управлінських процесів закладу освіти; 

 аналізу тенденцій в освітній діяльності закладу освіти і коригування 

його річного плану роботи та/або стратегії розвитку закладу (у разі 

потреби); 

 аналізу динаміки оцінювання освітньої діяльності закладу освіти 

педагогічними працівниками, учнями, батьками (шляхом 

співставлення результатів опитування учасників освітнього процесу 

впродовж кількох років). 

 

3. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності  

Академічна доброчесність – 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. Система забезпечення академічної доброчесності в Миколаївській 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 функціонує відповідно до статті 42 Закону України «Про 

освіту».  

3.1.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.  

 

3.2.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.  

 

3.3.Порушенням академічної доброчесності вважається:  

– 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; 



– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі; 

– списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання; 

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

діяльності чи організації освітнього процесу; 

– 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; 

– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти, несвоєчасні записи в класних 

журналах; 

– невиконання обов’язків педагогічного працівника, передбачених статтею 54 

Закону України «Про освіту».  

 

3.4.Педагогічні працівники, стосовно яких встановлено факт порушення 

академічної доброчесності: 

– не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення 

і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань; 

– не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті 

підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання; 

– не можуть отримувати будь-які види заохочення премії. інші 

заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року; 

– можуть бути позбавлені педагогічного звання. 

 

3.5. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

– зауваження; 

– повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо);  

– повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми.  

 

3.6.Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником 

академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності 

приймає педагогічна рада за участю працівника та/або його законного 

представника. 

 

3.7.Рішення про академічну відповідальність здобувачів освіти приймає 

педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності 

відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти. 

  

 3.8.Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею 

академічної доброчесності, має такі права:  



 ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 

порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;  

 особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 

відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні 

доказів порушення академічної доброчесності;  

 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.  

 

4. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 

 

4.1.Система оцінювання здобувачів освіти здійснюється за наступними 

напрямками: 

– визначення наявності відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів 

освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень; 

– застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти; 

– спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінки. 

 

4.2.Результатами освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього 

процесу є знання, уміння, навички та сформовані компетентності, як загальна 

здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. Вимоги до 

обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням 

компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено такі ключові 

компетентності: 

         1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і 

письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано 

пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, 

усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 

самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних 

життєвих ситуаціях;  

        2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних 

комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному 

житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, 

спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками 

міжкультурного спілкування;  

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих 

математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та 

ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, 

усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному 

житті людини;  

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові 



ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати 

припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і 

навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;   

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання 

змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, 

умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують 

подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, 

відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;  

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість 

збереження природи для сталого розвитку суспільства;  

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування 

основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність 

безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної 

компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;  

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і 

навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного 

навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її 

для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та 

способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;  

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 

усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з 

іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і 

школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, 

пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття 

різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе 

ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, 

дотримання здорового способу життя;  

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів 

мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом 

розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;  

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають 

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння 

організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних 

цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих 

ідей, прийняття власних рішень.  

 

4.3.Основними функціями оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти є:  

 контролююча – визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), 

готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві 

відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;  

 навчальна – сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх 

систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;  



 діагностико-коригувальна – з'ясовує причини труднощів, які виникають в 

учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, 

вносить корективи, спрямовані на їх усунення;  

 стимулювально-мотиваційна – формує позитивні мотиви навчання;  

 виховна – сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено 

працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії 

навчальної діяльності.   

 

4.4.При оцінюванні навчальних досягнень здобувачів освіти враховується:  

 характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, 

цілісність;  

 якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;  

 сформованість предметних умінь і навичок;  

 рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, 

порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки 

тощо;  

 досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, 

формулювати гіпотези);  

 самостійність оцінних суджень.  

 

4.5.Характеристики якості знань взаємопов'язані між собою і доповнюють 

одна одну: 

 повнота знань – кількість знань, визначених навчальною програмою; 

 глибина знань – усвідомленість існуючих зв'язків між групами знань; 

  гнучкість знань – уміння учнів застосовувати набуті знання у 

стандартних і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи 

використання знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності із вже 

відомих; 

 системність знань – усвідомлення структури знань, їх ієрархії і 

послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших; 

  міцність знань – тривалість збереження їх в пам'яті, відтворення їх в 

необхідних ситуаціях. 

  

4.6.Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень 

здобувачами освіти 1-4-х класів. 

 4.6.1.Об'єктами оцінювання є результати навчання учня/учениці, у тому числі 

процес їх досягнення ним/нею. Відповідно до пункту 22 статті 1 Закону 

України «Про освіту» результати навчання - це знання, уміння, навички, 

способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті в процесі 

навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, 

виміряти й оцінити та які особа здатна продемонструвати після завершення 

освітньої програми або окремих освітніх компонентів. Оцінювання 

результатів навчання та особистісних надбань учнів у 1-4 класах 

здійснюється відповідно до наказу МОН України від 13.07.2021 №813 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів 

навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти». 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2231/


4.6.2.При оцінюванні навчальних досягнень учнів ураховуються: 

Об’єктивні результати навчання, а саме: 

 характеристики відповіді учня/учениці: правильність, логічність, 

обґрунтованість, цілісність; 

 якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; 

 сформованість предметних умінь і навичок; 

 рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, 

порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити 

висновки тощо; 

 досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, 

формулювати гіпотези); 

 самостійність оцінних суджень. 

Особистісні надбання учня/учениці в 1-4 класах, які він/вона виявляє у 

процесі досягнення результатів навчання: 

– активність, ініціативність; 

– старанність, наполегливість; 

– комунікабельність, здатність співпрацювати; 

– самостійність, відповідальність; 

– ціннісні ставлення.  

4.6.3.Правила оцінювання здобувачів освіти 1-4 класів. 

З 01.09.2021 року формувальне оцінювання учнів 1-4 класів здійснюватиметься 

відповідно до наказу МОН України від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти», згідно з яким відмінено всі 

попередні накази щодо оцінювання учнів початкових класів НУШ. 

Протягом навчального року оцінювання здійснюється під час різних видів 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, яка може бути: 

 за формою - індивідуальною, груповою, фронтальною; 

 за способом виконання - усною (бесіда, розповідь, переказ, діалог 

тощо), письмовою (окремі навчальні завдання, у тому числі тестові, 

компетентнісні завдання, перекази, диктанти тощо, а також 

діагностувальні роботи); 

 практичною (дослід, практична робота, навчальний проєкт, учнівське 

портфоліо, спостереження, робота з картами, заповнення таблиць, 

побудова схем, моделей тощо); 

 програмованою (з використанням «електронних засобів навчання, 

дозволених для використання в закладах загальної середньої освіти). 

Алгоритм діяльності вчителя під час організації формувального оцінювання: 

1. Формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей. 

2. Визначення разом з учнями критеріїв оцінювання. 

3. Формування суб'єктної позиції учнів у процесі оцінювання 

(самооцінювання, взаємооцінювання). 

4. Створення умов для формування уміння учнів аналізувати власну 

навчальну діяльність (рефлексія). 



5. Коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням 

результатів оцінювання. 

6. У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної 

програмової теми/частини теми (якщо тема велика за обсягом)/кількох 

тем чи розділу протягом навчального року проводяться тематичні 

діагностувальні роботи. 

4.6.3. Процедура оцінювання учнів 1-4-х класів 

Об’єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учня/учениці за рік. 

Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік є: 

– результати виконання тематичних діагностувальних робіт, 

– записи оцінювальних суджень про результати навчання, зафіксовані носіях 

зворотного зв'язку з батьками, 

– спостереження вчителя в процесі формувального оцінювання. 

Підсумкова оцінка за рік виставляється з урахуванням динаміки досягнення 

того чи іншого результату навчання. 

Підсумкове оцінювання за рік з предметів вивчення таких освітніх галузей, як 

«Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» і «Фізкультурна» здійснюється 

шляхом узагальнення даних, отриманих під час формувального оцінювання, з 

урахуванням динаміки формування результату навчання. 

Навчальні досягнення здобувачів освіти підлягають: 

– у 1-2 класах підсумковому вербальному формувальному оцінюванню 

(об’єктивні результати навчання й особистісні надбання), 

– у 3-4 класах підсумковому  рівневому формувальному оцінюванню 

об’єктивних результатів навчання (сформованість предметних 

компетентностей) за рішенням педагогічної ради (протокол №1 від 

31.08.2021 р.). 

4.6.4.Оцінювання учнів 1-2 класів, визначення рівня результату навчання 

здійснюється вербально на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів 

навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (Додаток 2). 

4.6.5. Оцінювання учнів 3-4 класів, визначення рівня результату навчання 

здійснюється рівнево на основі розроблених Критеріїв оцінювання учнів 3-4 

класів (Додаток 3).  Для співвіднесення навчальних дій учня/учениці з етапами 

досягнення результату використовується Орієнтовна рамка оцінювання 

(Додаток 2), відповідно до яких процес досягнення результату навчання 

проходить через такі рівні реалізації навчальної діяльності: рівень 

розпізнавання об'єкта вивчення; репродуктивний рівень навчальних дій у 

типових навчальних ситуаціях; продуктивний рівень навчальних дій в 

аналогічних типовим навчальних ситуаціях; продуктивно-творчий рівень 

навчальних дій у змінених з певним ускладненням (стосовно типової) 

навчальних ситуаціях. Рівень результату навчання учнів   3-4 класів у свідоцтві 

досягнень та у зведеному обліку класного журналу позначається великою 

друкованою літерою: «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), 

«високий (В)». 

Для співвіднесення навчальних дій учня/учениці з етапами досягнення 

результату використовується Орієнтовна рамка оцінювання (Додаток 2), 

відповідно до яких процес досягнення результату навчання проходить через 

такі рівні реалізації навчальної діяльності: рівень розпізнавання об'єкта 

https://docs.google.com/document/d/1QJLY0IWEDxG32y5L3WpQcfaJKagq_1LX/edit?usp=sharing&ouid=115637438631666877534&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10UCNEs6dXswMO2Vk-UB_-dr25ZcSemLl/edit?usp=sharing&ouid=115637438631666877534&rtpof=true&sd=true


вивчення; репродуктивний рівень навчальних дій у типових навчальних 

ситуаціях; продуктивний рівень навчальних дій в аналогічних типовим 

навчальних ситуаціях; продуктивно-творчий рівень навчальних дій у змінених з 

певним ускладненням (стосовно типової) навчальних ситуаціях.  

За 10-15 днів до кінця навчального року вчитель, за рішенням педагогічної 

ради закладу, попередню підсумкову оцінку, тобто узагальнені результати 

навчання учнів, які окреслені у свідоцтві досягнень, фіксує та повідомляє 

батькам (електронний/паперовий варіант). 

Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці 

та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють). Інформування батьків про 

результати навчання може відбуватись під час індивідуальних зустрічей, 

шляхом записів оцінювальних суджень у робочих зошитах учня/учениці, інших 

носіях зворотного зв'язку з батьками (паперових/ електронних щоденниках 

учнів тощо), фіксації результатів навчання у свідоцтвах досягнень 

учня/учениці. Учитель самостійно обирає та погоджує з батьками учнів форму 

зворотного зв'язку. 

У разі висловлення бажання учнів (їхніх батьків) покращити отримані 

результати, учитель може запропонувати їм індивідуалізовану 

діагностувальну роботу з виявлення стану сформованості тільки тих 

результатів, які учень хоче покращити. Таку роботу учні виконують в межах 

індивідуальної роботи під час уроку. 

Підсумкова (річна) оцінка визначається з урахуванням індивідуалізованої 

діагностувальної роботи (якщо така проводилась) за умови, якщо виконання  

індивідуалізованої  діагностувальної роботи засвідчує покращення результату 

навчання. 

Підсумкова (річна) оцінка фіксується в класному журналі і свідоцтвах 

досягнень учнів за 3-5 днів до кінця навчального року відповідно до наказу 

МОН України від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти». 

Відповідно до пункту 8 статті 12 Закону України «Про освіту» наприкінці 

4 класу, з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або 

якості освіти проводиться державна підсумкова атестація здобувачів 

початкової освіти, результати якої не впливають на підсумкову оцінку за рік. 

  

4.7.Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень учнів 

середньої та старшої школи. 

 4.7.1.Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів здійснюється за 12 

бальною шкалою відповідно до  наказів МОН України від 05.05.2008 № 371 

«Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти», від 21.08.2013 №1222 “Про затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі 

загальної середньої освіти”. 

4.7.2.Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, 

які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і 

навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах (Додаток 4). 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/


4.7.3.Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої (профільної) школи 

здійснюється за 12 бальною шкалою, відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 13.04.2011 № 329 “Про затвердження критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”. 

4.7.4.Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень з 

кожного предмету оприлюднено на офіційному сайті закладу 

(https://mykzosh1.lviv.ua).  

4.7.5.Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, 

семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.  

– Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних 

досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та 

навичками відповідно до вимог навчальних програм. 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. Формами поточного 

оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне опитування; робота з 

діаграмами, графіками, схемами; робота з контурними картами; виконання 

учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; 

самоконтроль тощо. В умовах упровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та 

оцінювання навчальних досягнень учнів. Інформація, отримана на підставі 

поточного контролю, є основною для коригування роботи вчителя на уроці.  

– Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні 

результати вивчення теми (розділу). Тематичне оцінювання навчальних 

досягнень учнів забезпечує: усунення безсистемності в оцінюванні; підвищення 

об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; індивідуальний та 

диференційований підхід до організації навчання;  систематизацію й 

узагальнення навчального матеріалу; концентрацію уваги учнів до 

найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета. 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 робіт) 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 (учениця) має право 

на підвищення семестрової оцінки. При цьому потрібно мати на увазі, що 

відповідно до Положення про золоту медаль "За високі досягнення в навчанні" 

та срібну медаль "За досягнення в навчанні", затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 р. № 306, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 р. № 354/26799, підвищення 



результатів семестрового оцінювання шляхом переатестації не дає підстав для 

нагородження випускників золотою або срібною медалями.  

4.7.6.Державна підсумкова атестація здобувачів загальної середньої освіти 

здійснюється відповідно до Положення про Державну підсумкову атестацію. 

Державна підсумкова атестація – це форма контролю відповідності освітнього 

рівня випускників закладу загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів. 

 

5. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 

5.1.Критерії, правила та процедури оцінювання педагогічної діяльності 

працівників закладу визначаються на основі положень наказу МОН України 

від 09.01.2019 р. №17 «Про проведення інституційного аудиту закладів 

загальної середньої освіти». 

 

5.2.Індикатори оцінювання та методи збору інформації для критеріїв 

оцінювання визначаються відповідно до Додатка 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: 

1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її 

результативність. 

1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. 

1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби). 

1.4 Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси 

(електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги 

тощо). 

1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у 

здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку. 

1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньому процесі. 

Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників. 

Критерії оцінювання: 

2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і 

підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть 

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

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

працівниками закладу освіти. 

Критерії оцінювання: 

3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства. 



3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з 

питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній 

зв’язок. 

3.3. У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, 

взаємонавчання та інших форм професійної співпраці. 

 Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на 

засадах академічної доброчесності. 

Критерії оцінювання: 

4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової 

(творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності. 

4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності 

здобувачами освіти. 

 

5.3.Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника 

включає в себе атестацію та сертифікацію. Атестація педагогічних 

працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне 

оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Атестація 

педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний 

працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, 

крім випадків, передбачених законодавством.  

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 

працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні 

звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 

визначається Кабінетом Міністрів України.  

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення 

педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.  

Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.  

 

5.4.Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про 

освіту" та листа МОН України від 04.11.2019 р. №1/9-683 «Щодо підвищення 

кваліфікації та атестації педагогічних працівників». Загальна кількість 

академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника 

впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна 

кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, 

вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами.  

 

5.5.Один із принципів організації атестації - здійснення комплексної оцінки 

діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного 

розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, 

порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від 

попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний 

аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег 

вчителя, який атестується тощо.  

 



5.6.Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання 

професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з 

педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і 

технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.  

 

5.7.Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних 

засадах виключно за його ініціативою.  

 

5.8.Визначення рівня результативності діяльності педагога, оцінювання за 

якими може стати підставою для визначення його кваліфікаційного рівня 

наведено в таблиці «Критерії оцінювання роботи вчителя» (Додаток 5). 

  

6. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

адміністрації закладу освіти. 

 

6.1.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». 

 Вимога 1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності 

закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань. 

Критерії оцінювання: 

1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на 

підвищення якості освітньої діяльності. 

1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності 

здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої 

програми. 

1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності 

на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти. 

1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у 

належному стані будівель, приміщень, обладнання. 

Вимога 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 

Критерії оцінювання: 

2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного 

середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх 

батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру. 

2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих 

загальнодоступних ресурсах. 

 Вимога 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників. 

Критерії оцінювання: 

3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих 

педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої 

програми. 



3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та 

морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості 

освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої 

діяльності. 

3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних 

працівників. 

Вимога 4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, 

прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників 

освітнього процесу, взаємодія закладу освіти з місцевою громадою. 

Критерії оцінювання: 

4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків 

учасників освітнього процесу. 

4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників 

освітнього процесу. 

4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського 

самоврядування. 

4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та 

ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади. 

4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові 

особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам. 

4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх 

траєкторій здобувачів освіти. 

Вимога 5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної 

доброчесності. 

Критерії оцінювання: 

5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності. 

5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього 

процесу негативного ставлення до корупції. 

 

6.2.Формою контролю за діяльністю керівників  є атестація.   

Ефективність управлінської діяльності керівника  під  час  атестації  

визначається  за  критеріями:   

 саморозвиток та самовдосконалення керівника у сфері управлінської 

діяльності; 

 стратегічне планування базується на положеннях концепції розвитку 

закладу, висновках аналізу та самоаналізу результатів діяльності; 

 річне планування формується на стратегічних засадах розвитку закладу; 

 здійснення аналізу і оцінки ефективності реалізації планів, проектів; 

 забезпечення професійного розвитку вчителів, методичного супроводу 

молодих спеціалістів; 

 поширення позитивної інформації про заклад; 

 створення повноцінних умов функціонування закладу (безпечні та 

гігієнічні);  

 застосування ІКТ-технологій  у освітньому процесі; 

 забезпечення якості освіти через взаємодію всіх учасників освітнього 

процесу; 



 позитивна оцінка компетентності керівника з боку працівників. 

 

6.3.Ділові  та особистісні  якості  керівників  визначаються  за  

критеріями: 

 цілеспрямованість та саморозвиток; 

 компетентність; 

 динамічність та самокритичність; 

 управлінська етика; 

 прогностичність та  аналітичність; 

 креативність, здатність до інноваційного пошуку; 

 здатність приймати своєчасне рішення та брати на себе відповідальність за 

результат діяльності. 

 

6.4.Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої 

діяльності в Миколаївській  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 визначає стратегію управління 

в закладі освіти, напрямки ефективних змін та розвитку освітньої системи. 

Для цього застосовується моніторинг якості освітнього процесу в закладі 

освітияк система збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації 

про стан освітнього процесу чи окремих його елементів із метою 

інформаційного забезпечення управління та прийняття оптимальних 

управлінських рішень щодо підвищення ефективностіфункціонування всіх 

складових освітнього процесу, їхній взаємодії для досягнення очікуваних і 

запланованих результатів, а також інноваційного розвитку закладу освіти. 

Управління процесом забезпечення якості в Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

забезпечується внутрішніми нормативно-правовими документами (статут, 

положення, рішення, накази тощо),що визначають зміст внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти та механізми її забезпечення.  

 

6.5.Процедура управління процесом забезпечення якості освіти в 

Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 включає: 

 ухвалення рішення про початок формування системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; 

 призначення відповідальних за розробку, упровадження та функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

 навчання педпрацівників правилам і процедурам упровадження 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

 формування та підготовка аналітичної групи з вивчення ефективності 

впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти на окрмих етапах та в цілому; 

 формування Політики та Цілей  у сфері якості (на перспективу, навчальний 

рік тощо); 

 визначення видів діяльності та процесів у рамках складових внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти; 

 розробка процедур для визначених процесів (дій, заходів) (внутрішні 

нормативні основи закладу освіти); 

 визначення та розвиток системи моніторингу якості освіти в закладі; 



 удосконалення системи аналізу та прийняття підсумкових рішень. 

Відповідальними за впровадження та вдосконалення системи забезпечення 

якості освіти  та якості освітньої діяльності в Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 є 

директор, заступники директора, педагогічні працівники, педагогічна рада 

закладу освіти. 

 

6.6.З метою позитивного впливу на якість освіти необхідним є 

організаційний компонент у процесі формування внутрішньої системи, а 

саме: 

 виокремлення в структурі закладу освіти осіб, що беруть участь у процесі 

управління якістю освіти (заступник директора, голови методичних 

об’єднань); 

 проведення заходів щодо навчання адміністративних та педагогічних 

працівників закладу освіти навичкам роботи для забезпечення якості 

освітнього процесу, підвищення оцінної культури педагогів; 

 розширення зв’язків закладу освіти з іншими освітніми установами, 

науковими організаціями, що спеціалізуються на вирішенні проблем 

управління якістю освіти. 

  

6.7.Критерії ефективності управлінської діяльності в Миколаївській ЗОШ 

І-ІІІ ст. №1 щодо забезпечення функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти: 

 наявність нормативних документів, де закріплені вимоги до якості 

освітнього процесу (модель випускника, освітня програма); 

 оптимальність та дієвість управлінських рішень; 

 керованість процесу управління забезпеченням функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність посадових осіб, 

які відповідають за управління якістю освітнього процесу); 

 формування освітньої програми закладу освіти (раціональність 

використання інваріантної, варіативної складової; 

 підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освти рівня та 

обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів 

освіти; 

 кореляція показників успішності з результатами державної підсумкової 

атестації, зовнішнього незалежного оцінювання; 

 наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення 

високого рівня якості освітнього процесу. 

 

7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, зокрема для самостійної роботи здобувачів освіти 

  

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу в 

Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 є наявність відповідних ресурсів (кадрових, 

матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та 

ефективність їх застосування. 



 Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес здобувачів 

загальної середньої освіти, забезпечують можливість досягнення 

компетентностей.  

 Освітній процес здійснюється у навчальних кабінетах, 2 майстернях, 

спортивній залі.  

У наявності навчальні програми з усіх освітніх предметів, курсів за 

вибором, факультативів. 

 Бібліотечний фонд закладу нарахову 21710 примірників. Забезпеченість 

освітнього процесу навчальною літературою становить 98 %. Миколаївська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 має доступ до мережі Інтернет, функціонує база даних закладу 

освіти,  електронну пошту myk.lv.zosh1@gmail.com, сайт 

http://mykzosh1.lviv.ua. 

 

8.Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти. 

У Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 здійснюється збір, узагальнення, аналіз 

та використання відповідної інформації для ефективного управління освітнім 

процесом та іншою діяльністю.  

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в закладі освіти 

сприяють електронна система збирання й аналізу інформації та частково 

система електронного документообігу. 

 При оцінці якості освітнього процесу використовуються комп'ютерні 

технології для обробки досягнень кваліметрії. Для обміну інформацією з якості 

освітнього процесу використовується відео-, аудіо-, магнітні носії інформації, 

розмножувальна техніка.  

У закладі створений банк даних (статистика) за результатами освітнього 

процесу та освітньої діяльності: 

 статистична інформація форм ЗНЗ-1, 83-РВК ;  

 інформаційна база про якість освітнього процесу на рівні різних класів;  

 інформаційна база про результати державної підсумкової атестації у 

співставленні з річними показниками;  

 інформаційна база про результати зовнішнього незалежного оцінювання 

у співставленні з річними показниками.  

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із 

зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел 

інформації Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1  підключено до швидкісного 

Інтернету. Є зона Wі-Fі підключення. Для забезпечення створення єдиного 

інформаційного поля та забезпечення публічності інформації про заклад освіти 

в Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 функціонує офіційний сайт закладу 

http://mykzosh1.lviv.ua, сторінка закладу освіти у соціальній мережі Facebook 

https://www.facebook.com/mykzosh1.lviv.ua/.Публічність інформації про 

діяльність закладу забезпечується згідно зі статтею 30 Закону України «Про 

освіту». 

 На офіційному сайті розміщуються:  

 статут закладу освіти; 

 ліцензія на провадження освітньої діяльності;  

http://mykzosh1.lviv.ua/


 структура та органи управління закладу освіти;  

 кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;  

 освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх 19 

компонентів, передбачених відповідною освітньою програмою; 

 територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його 

засновником; 

 ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі 

освіти; 

 мова освітнього процесу;  

 наявність вакантних посад; 

 матеріально-технічне забезпечення закладу освіти; - результати 

моніторингу якості; 

 річний звіт про діяльність; 

 правила прийому до закладу освіти; 

 умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами. 

Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про надходження 

та використання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога. Інформація, 

що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематично поновлюється.  

З метою використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

ефективного управління освітнім процесом у закладі освіти створено 

інформаційно-освітнє середовище на порталі інформаційної системи 

управління освітою (ІСУО).  

  

9. Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне 

пристосування 

 

9.1.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; 

 забезпечення медіатеки мультимедійними засобами для максимального 

наближення дітей до необхідних джерел інформації; 

 застосування допоміжних технологій; 

 створення комплексної системи заходів із супроводу учня з особливими 

освітніми потребами (корекційно-розвивальні заняття з практичним 

психологом, учителем-логопедом, учителем-реабілітологом); 

 адаптацію та модифікацію  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. 

Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з 

іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, 

кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення 

універсального дизайну та розумного пристосування, що враховує 

індивідуальні потреби таких осіб. 

 

9.2.Універсальний дизайн Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 створюється на 

таких принципах: 

 рівність і доступність використання; 

 гнучкість використання; 

 просте та зручне використання; 

 сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних можливостей 

користувачів; 

 низький рівень фізичних зусиль; 

 наявність необхідного розміру і простору.  

  

9.3.Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) 

     З метою створення безпечного освітнього середовища в Миколаївській ЗОШ 

І-ІІІ ст. №1 впроваджується комплексний підхід у сфері запобігання та проявам 

булінгу (цькування), який передбачає розробку та оприлюднення: 

 правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти; 

 плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти; 

 порядку подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки 

булінгу (цькування) в закладі освіти (форма заяви, примірний зміст, 

терміни та процедуру розгляду (з дотриманням конфіденційності) 

відповідно до законодавства тощо); 

 порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі 

освіти та відповідальності осіб, причетних до булінгу (цькування) тощо. 

 

 

 

 
 


	Додаток 3. Критерії оцінювання учнів 3-4 класів з навчальних предметів (інтегрованих       курсів).

