


І. Загальні положення 

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі – 

Положення) у Квітневській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Дубенської 

районної ради Рівненської області розроблено відповідно до вимог Закону 

України «Про освіту» (стаття 41. Система забезпечення якості освіти). 

1.2. Внутрішня система забезпечення якості освіти включає: 

• стратегію та процедури забезпечення якості освіти; 

• систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

• 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; 

• забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти; 

• створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування. 

1.3. Мета функціонування внутрішньої системи якості освіти у закладі освіти – 

забезпечення вимог, що обумовлені законодавчими, іншими нормативно-

правовими актами щодо якості надання освітніх послуг шляхом створення 

системи моніторингу якості освітнього процесу на всіх етапах його реалізації 

для своєчасного виявлення причин виникнення відхилень фактичних 

показників від нормативних або бажаних, прийняття на цій основі виважених 

управлінських рішень і здійснення відповідних корегувальних процедур 

згідно з діючими стандартами загальної середньої освіти. 

1.4. Колегіальним органом управління  Квітневської ЗОШ І-ІІІ ступенів, який 

визначає, затверджує систему, стратегію та процедури внутрішнього 

забезпечення якості освіти, є педагогічна рада 

1.5. Положення схвалюється на засіданні педагогічної ради та затверджується 

керівником закладу освіти. 

1.6. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються на засіданні 

педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу освіти. 
 

ІІ. Стратегія та процедури забезпечення якості освіти 
 

2.1. Стратегія забезпечення якості освіти базується на наступних принципах: 

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

підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний 

розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка  здатна  до  життя  в  суспільстві  

та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і 



навчання впродовж життя,  готова  до  свідомого  життєвого  вибору  та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності; 

• принцип відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти; 

• 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 відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості 

процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності. 

2.2. Основні політики і процедури внутрішнього забезпечення якості освіти: 

• Системавнутрішніхізовнішніхмоніторингівякостіосвітньоїдіяльності та якості освіти; 

• самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти; 

• система оцінювання навчальних досягнень учнів; 

• професійне зростання керівних та педагогічних працівників; 

• забезпечення публічності інформації про діяльність закладу освіти; 

• забезпечення академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників і 

здобувачів освіти; 

• запобігання та протидія булінгу (цькуванню). 

2.3. Критерії, індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів та внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти (Додаток1). 

2.4. Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти включає: 

• самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти; 

• моніторинг якості освіти. 

2.5. Завдання моніторингу якості освіти: 

• здійснення систематичного контролю за освітнім процесом в школі; 

• створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, оцінювання 

стану освітнього процесу; 

• аналіз чинників впливу на результативність освітнього процесу, підтримка високої 

мотивації навчання; 

• створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та 

самореалізації учнів і педагогів; 

• прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку 

освітнього процесу в школі. 

Моніторинг у школі здійснюють: 

• директор школи та його заступники; 

• засновник; 

• органи, що здійснюють управління у сфері освіти; 

• органи самоврядування, які створюються педагогічними працівниками, учнями та 

батьками; 

• громадськість. 

Основними формами моніторингу є: 

• проведення контрольних робіт; 



• участь учнів у Всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах; 

• перевірка документації; 

• опитування, анкетування; 

• відвідування уроків, заходів. 

Критерії моніторингу: 

• об’єктивність; 

• систематичність; 

• відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу; 

• надійність (повторний контроль іншими суб’єктами); 

• гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості). 

Очікувані результати: 

• отримання результатів стану освітнього процесу в школі; 

• покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для 

прийняття управлінських та тактичних рішень. 

Підсумки моніторингу: 

• підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в 

аналітично-інформаційних матеріалах; 

• за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські 

рішення щодо планування та корекції роботи; 

• дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях 

методичних об'єднань вчителів, нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради, 

методичної ради. 

Показники опису та інструментів моніторингу якості освіти: 

• кадрове забезпечення освітньої діяльності – якісний і кількісний склад, професійний 

рівень педагогічного персоналу; 

• контингент учнів; 

• психолого-соціологічний моніторинг; 

• результати навчання учнів; 

• педагогічна діяльність; 

• управління школою; 

• освітнє середовище; 

• медичний моніторинг; 

• моніторинг охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

• формування іміджу школи. 
 

ІІІ. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

 

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 діяльність; 

• контроль за дотриманням академічної доброчесності учнями; 

• об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

3.2. Дотримання академічної доброчесності учнями передбачає: 

• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання; 

• 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 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; 

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

наукових результатів як нових наукових результатів; 

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

або наукових дослідженнях; 

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

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

• 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 (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

• 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. 

3.4. За   порушення   академічної доброчесності педагогічні працівники школи  можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

• відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії; 

• позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 

визначені законом посади 

 



3.5. За порушення академічної доброчесності учні можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності: 

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

• повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої                         

програми. 

 

ІV. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 
 

4.1. Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до: 

• Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учні початкової  

школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 

року № 1009. 

• Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти, затверджених наказом МОН молодь спорту України від 13.04.2011 

року № 329. 

4.2. 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. 

4.3. Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове (тематичне, 

семестрове, річне), державна підсумкова атестація. 

        Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня 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. 

        Тематична оцінка у 5-11-х класах виставляється з урахуванням усіх видів освітньої 

діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. 

        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 коригування семестрової оцінки. 

        Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої 

освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в 

різних формах, визначених законодавством. 

         Оприлюднення результатів контролю здійснюється відповідно до вищезазначених 



нормативних документів. 

 

V. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 
 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності у Квітневській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів передбачає підвищення якості професійної підготовки 

фахівців відповідно до очікувань суспільства. 

Вимоги до педагогічних працівників  Квітневській ЗОШ І-ІІІ ступенів встановлюються у 

відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року №2145-ѴІІІ, 

чинного з 28.09.2017 року. 

Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється чинним 

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

встановлених вимог (ст. 24 Закону «Про загальну середню освіту»). 

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у 

Квітневській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів ступенів є: 

• стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти; 

• освітній рівень педагогічних працівників; 

• результати атестації; 

• систематичність підвищення кваліфікації; 

• наявність педагогічних звань, почесних нагород; 

• наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо; 

• участь в експериментальній діяльності; 

• результати освітньої діяльності; 

• оптимальність розподілу педагогічного навантаження; 

• показник плинності кадрів. 

З метою вдосконалення професійної підготовки педагогів Квітневській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних 

компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до 

статті 59 Закону України "Про освіту". Воно здійснюється за такими видами: 

• довгострокове підвищення кваліфікації: курси; 

• короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, 

конференції, «круглі столи» тощо. 

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна 

рада закладу. 

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 у Квітневській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 



проходить відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженим Міністерством освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року №930, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255/18550, Змінами 

до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473 від 20.12.2011, наказом 

Міністерства освіти і науки України № 1135 від08.08.2013. 

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. 

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за 

його ініціативою. 

VІ. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників закладу освіти 
 

6.1. Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності у 

Квітневській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів визначає стратегію управління в закладі 

освіти, напрямки ефективних змін та розвитку освітньої системи. Для цього застосовується 

моніторинг якості освітнього процесу в закладі освіти як систему 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 ефективності функціонування усіх складових 

освітнього процесу, їхній взаємодії для досягнення очікуваних й запланованих результатів, 

а також інноваційного розвитку закладу освіти. 

6.2. Управління процесом забезпечення якості освіти у Квітневській загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступенів забезпечується внутрішніми нормативно-правовими документами (статут, 

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

якості освіти та механізми її забезпечення. 

6.3. Процедура управління процесом забезпечення якості освіти у Квітневській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів включає: 

• ухвалення рішення про початок формування системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти та якості освітньої діяльності; 

• призначення відповідальних за розробку, впровадження та функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

• навчання педпрацівників правилам і процедурам впровадження внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти; 

• формування та підготовка аналітичної групи з визначення ефективності 

впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти на 

окремих етапах та у 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; 
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• розробка процедур для визначених процесів (дій, заходів) (внутрішні нормативні 

основи закладу освіти); 

• визначення та розвиток системи моніторингу якості в закладі; 

• удосконалення системи аналізу та прийняття підсумкових рішень. 

6.4. Відповідальними за впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості 

освіти та якості освітньої діяльності у Квітневській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів є 

директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з 

виховної роботи, педагогічні працівники, методичні об’єднання, педагогічна рада шляхом 

координації діяльності щодо забезпечення необхідного рівня якості освітнього процесу.  

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 з навчально-виховної роботи, заступник 

директора з виховної роботи, керівник методоб’єднання); 

• проведення заходів щодо навчання адміністративних та педагогічних працівників 

школи 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. 

6.5. Критерії ефективності управлінської діяльності у Квітневській загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступенів 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 освіти рівня та 

обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти; 

• кореляція показників успішності за результатами державної підсумкової 

атестації; 

• наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого 

рівня якості освітнього процесу. 

6.6. 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. 

 

VІІ. Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу 
 

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу у Квітневській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 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 11 навчальних кабінетах, 1 комп’ютерному класі класах, 

комбінованій майстерні, спортивному залі. 

У наявності навчальні програми з усіх навчальних предметів, курсів за вибором. 

Бібліотечний фонд закладу нараховує 8674 примірники 

Забезпеченість освітнього процесу навчальною літературою становить 96 %. 

Квітневська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів має доступ до мережі Інтернет, баз 

даних у режимі on-line шляхом використання програми «Курс: Школа», електронну 

пошту dubno_sat2@ukr.net. 

 

VІІІ. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти 

 

У Квітневській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 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. 

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео- аудіо- і 

магнітні носії інформації, розмножувальна техніка. 

У закладі створений банк даних (статистика) за результатами освітнього процесу та 

освітньої діяльності: 

• статистична інформація форм ЗНЗ-1, 1-ЗСО,83-РВК; 

• інформаційна база про якість освітнього процесу на рівні різних 

класів; 

•  інформаційна база про результати державної підсумкової атестації 

в співставленні з річними показниками. 

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім 
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середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації  Квітневська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів підключено   до   Інтернету   з   швидкістю   від 30 

до 100   Мбіт/с.    Є    зона    Wі-Fі    підключення. Для забезпечення створення єдиного 

інформаційного поля та забезпечення публічності інформації про заклад освіти у 

Квітневській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів функціонує офіційний сайт закладу 

http://kvitneve-school.edukit.rv.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; 

• структура та органи управління закладу освіти; 

• кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними 

умовами; 

• освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та 

перелік освітніх компонентів, що передбачені 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 освіти; 

• річний звіт про діяльність закладу освіти; 

• правила прийому до закладу освіти; 

• умови доступності закладу освіти для навчання осіб з 

особливими освітніми потребами; 

• інша інформація, що оприлюднюється за рішенням 

закладу освіти або на вимогу законодавства. 

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 в закладі освіти створено інформаційно-освітнє 

середовище на порталі інформаційної системи управління освітою(ІСУО). 

 

 

Х. Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне 
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пристосування 
 

Заклад освіти забезпечує здобувача освіти з особливими освітніми потребами 

інклюзивним освітнім середовищем : 

 

• необхідними ресурсами освітнього процесу, що мають відповідати 

ліцензійним та акредитаційним вимогам; 

• умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з 

особливими освітніми потребами. 

Право на доступну освіту зазначеної категорії дітей реалізується за бажанням батьків  

шляхом   організації   індивідуальної    форми    навчання    (педагогічний    патронаж). 

Заклад освіти за потреби утворює інклюзивні класи для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням 

їхніх індивідуальних потреб і можливостей (стаття 20 Закону України «Про освіту») 

Практичне впровадження інклюзивного середовища базується на принципах 

універсального дизайну та розумного пристосування. 

Дизайн школи в основному враховує наявність необхідного розміру і простору при 

підході, під’їзді та різноманітних маніпуляціях, з огляду на антропометричні 

характеристики, стан та мобільність користувача. 

Наявність необхідного розміру і простору: 

• доступні навчальні місця для здобувачів освіти, у тому числі з 

прилеглим простором для асистентів вчителів; 

• меблі, фурнітура та обладнання, що підтримують широкий спектр 

навчання та навчальних методик; 

• можливість регулювання середовища (наприклад, освітлення) для 

різноманітних потреб здобувачів освіти у навчанні та інше. 

У закладі освіти створено необхідні умови для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами: 

• затишні, ошатні класні кімнати; 

• внутрішні туалети; 

• шкільна їдальня; 

• спортивний зал, комбінована майстерня ; 

• вхід до школи облаштований пандусом; 

• освітній процес, у разі потреби, забезпечується навчальною, методичною 

та науковою літературою на паперових та електронних носіях; 

• для якісного соціально-психологічного супроводу дітей з особливими 

потребами, батьків та педагогів у штаті є посада практичного психолога. 

 

 



Додаток 1. Критерії, індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти 

 

 

 

 
Напрям 

оцінювання 

Вимога/правило 

організації 

освітніх і 

управлінських 

процесів закладу 

освіти та внутрі- 

шньої системи 

забезпечення 
якості освіти 

 

 

 
Критерії 

оцінювання 

 

 

 

Індикатори оцінювання 

 

 

Методи 

збору 

інформації 

1 2 3 4 5 

1. 

Освітнє 
середови-
ще 
закладуосві
ти 

1.1. 
Забезпечення 
комфортних і 
безпечних умов 
навчання та 
праці 

1.1.1. 
Приміщення і 
територія 
закладу освіти є 
безпечними та 
комфортними для 
навчання та праці 

1.1.1.1. Облаштування території 
закладу та розташування 
приміщень є безпечними 

1.1.1.1. 
Спостереження, 
опитування 

1.1.1.2.У закладі освіти забезпе- 
чується комфортний повітряно- 
тепловий режим, належне 
освітлення, прибирання 
приміщень, облаштування та 
утримання туалетів, 
дотримання питного режиму 

1.1.1.2. 
Спостереження, 
опитування 

1.1.1.3.Узакладіосвітизабезпе- 
чується раціональне 
використання приміщень і 
комплектування мережі класів (з 
урахуванням чисельності 
здобувачів освіти,  їх особливих 
освітніхпотреб, 
площі приміщень) 

1.1.1.3. 
Вивчення 
документації, 
спостереження, 
опитування 

1.1.1.4. У закладі освіти є ро- 
бочі (персональні робочі) місця 
для педагогічних 
працівників та облаштовані 
місця відпочинку для 
учасників освітнього про цесу 

1.1.1.4. 
Спостереження, 
опитування 

1.1.2. Заклад 
освіти 
забезпечений 
навчальними та 
іншими 
приміщеннями з 
відповідним 
обладнанням, що 
необхідні для 
реалізації 
освітньої 
програми 

1.1.2.1. У закладі освіти є 
приміщення, необхідні для 
реалізації освітньої програми та 
забезпечення освітнього 
процесу 

1.1.2.1. Спосте- 
реження, 
вивчення 
документації, 
опитування 

1.1.2.2. Частка навчальних 
кабінетів початкових класів, 
фізики, хімії, біології, 
інформатики, 
майстерень/кабінетів трудового 
навчання (обслуговуючої праці), 
спортивної та актової зал, інших 
кабінетів, які обладнані 
засобами навчання відповідно 
до вимог законодавства та 
освітньої програми 

1.1.2.2. 
Спостереження, 
вивчення 
документації, 
опитування 

1.1.3. Здобувачі 
освіти та 
працівники 
закладу освіти 
обізнані з 
вимогами 
охорони праці, 
безпеки 
життєдіяльност, 
пожежної 
безпеки,  
правилами 
поведінки в 
умовах 
надзвичайнихсит
уацій і 
дотримуються їх 

1.1.3.1. У закладі освіти про- 
водяться навчання/інструктажі з 
охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, пожежної 
безпеки, правил поведінки в 
умовах надзвичайних ситуацій 

1.1.3.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

1.1.3.2. Учасники освітнього 
процесу дотримуються вимог 
щодо охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, пожежної 
безпеки, правил поведінки 

1.1.3.2. 
Спостереження 



  1.1.4. Працівники 
обізнані з 
правилами 
поведінки в разі 
нещасного 
випадку зі 
здобувачами 
освіти та 
працівниками 
закладу освіти чи 
раптового 
погіршення їх 
стануздоров’яі 
вживають 
необхідних 
заходів у таких 
ситуаціях 

1.1.4.1. У закладі освіти 
проводятьсянавчання/інструктажі 
педагогічних працівників зпитань 
надання домедичноїдопомоги, 
реагування на випадки 
травмування або погіршення 
самопочуття здобувачів освіти та 
працівників під час 
освітнього процесу 

1.1.4.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

1.1.4.2. У разі нещасного випадку 
педагогічні працівники та 
керівництво закладу діють у 
встановленому законодавством 
порядку 

1.1.4.2. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

1.1.5. У закладі 
освіти створю- 
ються умови для 
харчування 
здобувачів освіти і 
працівників 

1.1.5.1. Організація харчування у 
закладі освіти сприяє 
формуванню культури 
здорового харчування у 
здобувачів освіти 

1.1.5.1. 
Вивчення 
документації, 
спостереження 

1.1.5.2. Частка учасників 
освітнього процесу, які 
задоволені умовами харчування 

1.1.5.2. 
Опитування 

1.1.6. У закладі 
освіти створюються 
умови для безпечого 
використання 
мережі   Інтернет, в 
учасників 
освітнього проце- 
суформуються 
навичкибезпечної 
поведінкив 
Інтернеті 

1.1.6.1. У закладі освіти за- 
стосовуються технічні засоби та 
інші інструменти 
контролю за безпечним 
користуванням мережею 
Інтернет 

1.1.6.1. 
Спостереження 
опитування 

1.1.6.2. Здобувачі освіти та їхні 
батьки поінформовані закладом 
освіти щодо безпечного 
використання мережі Інтернет 

1.1.6.2. 
Опитування 

1.1.7. У закладі 
освіти 
застосовуються 
підходи для 
адаптації та 
інтеграції здобувачів 
освіти до освітнього 
процесу, професійної 
адаптації 
працівників 

1.1.7.1. У закладі освіти 
налагоджено систему роботи з 
адаптації та інтеграції здобувачів 
освіти до освітнього процесу 

1.1.7.1. 
Опитування 

1.1.7.2. Заклад освіти сприяє 
адаптації педагогічних 
працівників до професійної 
діяльності 

1.1.7.2. 
Опитування 

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

1.2.1. Заклад освіти 
планує та реалізує 
діяльністьщодо 
запобігання 
будь-яким 
проявам 
дискримінації, 
булінгу в закладі 

1.2.1.1. У закладі освіти 
розроблено план заходів із 
запобігання та протидії 
булінгу 

1.2.1.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

1.2.1.2. У закладі освіти 
реалізуються заходи із 
запобігання проявам 
дискримінації 

1.2.1.2. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

1.2.1.3. Частка здобувачів освітиі 
педагогічних працівників, які 
вважають освітнє середовище 
безпечним і психологічно 
комфортним 

1.2.1.3. 
Опитування 

1.2.1.4. Керівництво та 
педагогічні працівники закладу 
освіти проходять навчання, 
ознайомлюються з нормативно-
правовими документами щодо 
виявлення ознак булінгу, іншого 
насильства та запобігання йому 

1.2.1.4. 
Опитування 

1.2.1.5. Заклад освіти співпрацює з 
представниками правоохоронних 
органів, іншими фахівцями з 
питань запобігання та протидії 
булінгу 

1.2.1.5. 
Опитування 

 1.2.2. Правила 
поведінки 
учасників 
освітнього 

1.2.2.1. У закладі освіти 
оприлюднені правила поведінки, 
спрямовані на формування 
позитивної мотивації у поведінці 

1.2.2.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 



  процесу в закладі 
освіти 
забезпечують 
дотримання 
етичних норм, 
повагу до 
гідності, прав і 
свобод людини 

учасників освітнього процесу та 
реалізацію підходу, заснованого 
на правах людини 

 

1.2.2.2. Частка учасників 
освітнього процесу, 
ознайомлених із правилами 
поведінки у закладі освіти 

1.2.2.2. 
Опитування 

1.2.2.3. Учасники освітнього 
процесу дотримуються 
прийнятих у закладі освіти 
правил поведінки 

1.2.2.3. 
Спосте- 
реження, 
опитування 

1.2.3. Керівник 
та заступники 
керівника(далі 
– керівництво) 
закладу освіти, 
педагогічні 
працівники 
протидіють булінгу, 
іншому насильству, 
дотримуються 
порядку реагу- 
вання на їх прояви 

1.2.3.1. З метою запобігання 
різним проявам насильства (у 
закладі освіти та/або вдома) 
здійснюється аналіз причин 
відсутності здобувачів освіти на 
заняттях та вживаються 
відповідні заходи 

1.2.3.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

1.2.3.2. Заклад освіти реагує на 
звернення про випадкибулінгу 

1.2.3.2. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

1.2.3.3. Психологічна служба 
(практичний психолог, 
соціальний педагог) закладу 
освіти здійснює системну роботу 
з  виявлення, реагування та 
запобігання булінгу, іншому 
насильству 
(діагностування,індивідуальна 
робота, тренінгові заняття) 

1.2.3.3. 
Опитування 

1.2.3.4. Частказдобувачів освіти (в 
тому числі із соціально-враз 
ливих груп), які в разі потреби 
отримують у закладіосвіти 
психолого-соціальну підтримку 

1.2.3.4. 
Опитування 

1.2.3.5. Заклад освіти у випадку 
виявлення фактів булінгу та 
іншого насильства повідомляє 
органи та служби у  справах 
дітей, правоохоронні органи 

1.2.3.5. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

1.3. Формування 
інклюзивного, 
розвивального та 
мотивуючого до 
навчання 
освітнього 
простору 

1.3.1. Приміщення та 
територія 
закладу освіти 
облаштовуються з 
урахуванням 
принципів 
універсального 
дизайну та/або 
розумного 
пристосування 

1.3.1.1. У закладі освіти за- 
безпечується архітектурна 
доступність території та 
будівлі для осіб зособливими 
освітніми потребами 

1.3.1.1. 
Спостереження 

1.3.1.2. У закладі освіти 
приміщення (туалети, їдальня, 
облаштування коридорів, 
навчальних кабінетів) і 
територія (доріжки, ігрові, 
спортивні майданчики) адап- 
товані до використання всіма 
учасниками освітньогопроцесу 

1.3.1.2. 
Спосте- 
реження, 
опитування 

1.3.1.3. У закладі освіти наявні та 
використовуються ресурсна 
кімната, дидактичні засобидля 
осіб з особливимиосвітніми 
потребами 

1.3.1.3. 
Спосте- 
реження, 
опитування 

1.3.2. У закладі 
освіти 
застосовуються 
методики та 
технології роботи 
з дітьми з 
особливими 
освітніми 
потребами 

1.3.2.1. Заклад освіти забез- 
печений асистентом вчителя, 
практичним психологом, 
вчителем-дефектологом, 
іншими фахівцями для 
реалізації інклюзивного 
навчання (у разі потреби) 

1.3.2.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

1.3.2.2. У закладі освіти 
забезпечується корекційна 
спрямованість освітнього 
процесу (у разі потреби) 

1.3.2.2. 
Спостереження, 
опитування 

1.3.2.3. Педагогічні працівники 
застосовують форми, методи, 

1.3.2.3. 
Спостереження 



   прийоми роботи з дітьми з 
особливими освітніми 
потребами 

 

1.3.2.4. У закладі освіти 
налагоджено співпрацю 
педагогічних працівників з 
питань навчання дітей з 
особливими освітніми 
потребами (створення команди 
психолого-педагогічного 
супроводу, розроблення 
індивідуальної 
програми розвитку) 

1.3.2.4. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

1.3.3. Заклад освіти 
взаємодіє з 
батьками дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами, 
фахівцями 
інклюзивно-
ресурсного центру, 
залучає їх до 
необхідної 
підтримки дітей під 
час здобуття 
освіти 

1.3.3.1. У закладі освіти 
індивідуальна програма розвитку 
розроблена за участі батьків та 
створені умови для залучення 
асистента дитини в освітній 
процес 

1.3.3.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

1.3.3.2. Заклад освіти співпрацю з 
інклюзивно-ресурсним центром 
щодо психолого-педагогічного 
супроводу дітей з особливими 
освітніми потребами 

1.3.3.2. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

1.3.4. Освітнє 
середовище 
мотивує здобувачів 
освіти до 
оволодіння 
ключовими 
компетентностями та 
наскрізними 
уміннями, ведення 
здорового способу 
життя 

1.3.4.1. У закладі освіти 
формуються навички здорового 
способу життя (харчування, 
гігієна, фізична активність) та 
екологічно доцільної 
поведінки у здобувачів освіти 

1.3.4.1. 
Спостереження 

1.3.4.2. Простір закладу освіти, 
обладнання, засоби навчання 
сприяють формуванню 
ключових компетентностей та 
наскрізних умінь здобувачів 
освіти 

1.3.4.2. 
Спостереження, 
опитування 

1.3.5. У закладі 
освіти створено 
простір 
інформаційної 
взаємодії та 
соціально- 
культурної 
комунікації 
учасників 
освітнього процесу 
(бібліотека, 
інформаційно- 
ресурсний центр 
тощо) 

1.3.5.1. Простір і ресурси 
бібліотеки/інформаційно-
ресурсного центру 
використовуються для 
індивідуальної, групової, 
проектної та іншої роботи у 
рамках освітнього процесу, різних 
форм комунікації учасників 
освітнього процесу 

1.3.5.1. 
Спостереження, 
опитування 

1.3.5.2. Ресурси бібліотеки/ 
інформаційно-ресурсного центру 
використовуються для 
формування інформаційно-ко- 
мунікаційної компетентності 
здобувачів освіти 

1.3.5.2. 
Опитування 

2. 
Система 
оціню- 
вання 
здобувачі 
освіти 

2.1. Наявність 
відкритої, 

прозорої і 

зрозумілої для 
здобувачів освіти 

системи 

оцінювання їх 

навчальних 

досягнень 

2.1.1. Здобувачі 
освіти отримують 
від педагогічних 
працівників ін- 
формацію про 
критерії, правила та 
процедури 
оцінювання 
навчальних 
досягнень 

2.1.1.1. У закладі оприлюдню- 
ються критерії, правила та 
процедури оцінювання 
навчальних досягнень 

2.1.1.1. 
Вивчення 
документації, 
спостереженн 
опитування 

2.1.1.2. Частка здобувачів освіти, 
які в закладі освіти отримують 
інформацію про критерії, правила і 
процедури оцінювання 
навчальних досягнень 

2.1.1.2. 
Опитування 

2.1.2. Система 
оцінювання в 
закладі освіти 
сприяє реалізації 
компетентнісного 
підходу до навчання 

2.1.2.1. Частка педагогічних 
працівників, якізастосовують 
систему оцінювання, 
спрямовану нареалізацію 
компетентнісногопідходу 

2.1.2.1. 
Спостереження 

2.1.3. Здобувачі 
освіти вважають 
оцінювання резу- 
льтатів навчання 
справедливим і 
об’єктивним 

2.1.3.1. Частка здобувачів освіти, 
які вважають оцінювання 
результатів їх навчання у 
закладі освіти справедливим і 
об’єктивним 

2.1.3.1. 
Опитування 



 2.2. 
Застосування 
внутрішнього 
моніторингу, що 
передбачає 
систематичне 
відстеження та 
коригування 
результатів 
навчання 
кожногоздобувача 
освіти 

2.2.1. У закладі 
освіти здійснюється 
аналіз результатів 
навчання здобувачів 
освіти 

2.2.1.1. У закладі освіти 
систематично проводяться 
моніторинги результатів 
навчання здобувачів освіти 

2.2.1.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

2.2.1.2. За результатами 
моніторингів здійснюється аналіз 
результатів навчання здобувачів 
освіти, приймаються 
рішення щодо їх коригування 

2.2.1.2. 
Опитування 

2.2.2. У закладі 
освіти 
впроваджується 
система 
формувального 
оцінювання 

2.2.2.1. Педагогічні працівники за 
допомогою оцінювання 
відстежують особистісний 
поступ здобувачів освіти, 
формують у них позитивну 
самооцінку, відзначають 
досягнення, підтримують 
бажання навчатися, запобігають 
побоюванням помилитися 

2.2.2.1. 
Спостереження, 
опитування 

2.3. 
Спрямованість 
системи 
оцінювання на 
формування у 
здобувачів 
освіти 
відповідальностіза 
результати свого 
навчання, 
здатності до 
самооцінювання 

2.3.1. Заклад освіти 
сприяє формуванню 
у здобувачів освіти 
відповідального 
ставлення до 
результатів 
навчання 

2.3.1.1. Педагогічні працівників 
надають здобувачам освіти 
необхідну допомогу в 
навчальній діяльності 

2.3.1.1. 
Опитування 

2.3.1.2. Частка здобувачів освіти, 
які відповідально ставляться до 
процесу навчання, оволодіння 
освітньою програмою 

2.3.1.1. 
Опитування 

2.3.2. Заклад освіти 
забезпечує 
самооцінювання та 
взаємо- оцінювання 
здобувачів освіти 

2.3.2.1. Учителі в системі 
оцінювання навчальних 
досягнень використовують 
прийоми самооцінювання та 
взаємооцінюванняздобувачів 
освіти 

2.3.2.1. 
Спостереження, 
опитування 

3. 
Педаго-
гічна 
діяль- 
ність 
педаго- 
гічних 
праців- 
ників 
закладу 
освіти 

3.1. 
Ефективність 
планування пе- 
дагогічними 
працівниками 
своєї діяльності, 
використання 
сучасних освітніх 
підходів до 
організації 
освітнього про- 
цесу з метою 
формування 
ключових ком- 
петентностей 
здобувачів 
освіти 

3.1.1. Педагогічні 
працівники пла- 
нують свою діяль 
ність, аналізують ї 
результативність 

3.1.1.1. Частка вчителів, які 
використовують календарно- 
тематичне планування, що 
відповідає освітній програмі 
закладу освіти 

3.1.1.1. 
Спостереження, 
опитування 

3.1.2. Педагогічні 
працівники засто- 
совують освітні 
технології, спрямо 
вані на формування 
ключових 
компетентностей і 
наскрізних умінь 
здобувачів освіти 

3.1.2.1. Частка педагогічних 
працівників, яківикористовують 
освітні технології, спрямовані на 
оволодіння здобувачами освіти 
ключовими компетентностями та 
наскрізними уміннями 

3.1.2.1. 
Спостереження 

3.1.3. Педагогічні 
працівники беруть 
участь у формува нні 
та реалізації 
індивідуальних 
освітніх траєкторій 
для здобувачів 
освіти (за потреби) 

3.1.3.1. Педагогічні працівники 
беруть участь у розробленні 
індивідуальних освітніх 
траєкторій, зокрема – складають 
завдання, перевіряють роботи, 
надають консультації, проводять 
оцінювання навчальних досягнень 

3.1.2.1. 
Спостереження 

3.1.4. Педагогічні 
працівники 
створюють та/або 
використовують 
освітні ресурси 
(електронні 
презентації,відео- 
матеріали, 
методичні розробки, 
веб-сайти, блоги) 

3.1.4.1. Частка педагогічних 
працівників, які створюють та 
використовують власні освітні 
ресурси, мають публікації 
професійної тематики та 
оприлюднені методичні розробки 

3.1.4.1. 
Опитування 

3.1.5. Педагогічні 
працівники спри 
яють формуванню 
суспільних 
цінностей у 
здобувачів освіти у 
процесі їх навчання, 
виховання та 
розвитку 

3.1.5.1. Учителі, які викори- 
стовують зміст предмету (курсу), 
інтегрованих змістових ліній для 
формування суспільних цінностей, 
виховання патріотизму 

3.1.5.1. 
Спостереження 



  3.1.6. Педагогічні 
працівники вико- 
ристовують інфор 
маційно-комуніка 
ційні технології в 
освітньому процес 

3.1.6.1. Частка педагогічних 
працівників, які застосовують 
інформаційноко-мунікаційні 
технології в освітньому процесі  

3.1.6.1. 
Спостереження 

3.2. Постійне 
підвищення 
професійного рівня 
і педагогічної 
майстерності 
педагогічних 
працівників 

3.2.1.Педагогічні 
працівники спри 
яють формуванню 
забезпечують 
власний професій 
ний розвиток і 
підвищення 
кваліфікації, у тому 
числі щодо методик 
роботи з дітьми з 
особливимиосвітнім
и 
потребами 

3.2.1.1. Частка педагогічних 
працівників закладу освіти, які 
обирають різні види, форми і 
напрямки підвищення рівнясвоєї 
професійної майстерності 

3.2.1.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

3.2.2. Педагогічні 
працівники 
здійснюють 
інноваційну освітню 
діяльність, беруть 
участь у освітніх 
проектах, залуча- 
ються до роботи як 
освітні експерти 

3.2.2.1. Педагогічні працівники 
беруть участь в інноваційній 
роботі (розроблення/ адаптація, 
впровадження освітніх 
технологій, експериментальна 
робота), ініціюють 
та/абореалізують 
освітні проекти 

3.2.2.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

3.2.2.2. Педагогічні працівники 
здійснюють експертну діяльність 

3.2.2.2. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

3.3. 
Налагодження 
співпраці зі 
здобувачами 
освіти, їх 
батьками, 
працівниками 
закладу освіти 

3.3.1. Педагогічні 
працівники діють на 
засадах педа- гогіки 
партнерства 

3.3.1.1. Частка здобувачів освіти, 
які вважають, що їх думка має 
значення (вислуховується, врахо- 
вується) в освітньому процесі 

3.3.1.1. 
Опитування 

3.3.1.2. Частка педагогічних 
працівників, які використаву 
ють форми роботи, спрямовані 
на формування партнерських 
взаємин зі здобувачами освіти із 
застосуваннямособистісно 
орієнтованого підходу 

3.3.1.2. 
Спостереження 

3.3.2. Педагогічні 
працівники спів- 
працюють з 
батьками здобувачів 
освіти з питаньор- 
галізації освітнього 
процесу, за без 
печуютьпостійни 
зворотнійзв’язок 

3.3.2.1. У закладі освіти 
налагоджена конструктивна 
комунікація педагогічних 
працівників із батьками 
здобувачів освіти в різних 
формах 

3.3.2.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

  3.3.3 У закладі 
освіти існує 
практика педаго- 
гічного наставни 
цтва, 
взаємонавчання та 
інших форм 
професійної 
співпраці 

3.3.3.1. Педагогічні працівники 
надають методичну підтримку 
колегам, обмінюються досвідом 
(консультації, навчальні 
семінари, майстер-класи, 
конференції, 
взаємовідвідуваннязанять, 
наставництво, публікації) 

3.3.3.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

3.4. 
Організація 
педагогічної 
діяльності та 
навчання 
здобувачів 
освіти на 
засадах 
економічної 
доброчесності 

3.4.1. Педагогічні 
працівники пі час 
впровадження пе 
дагогічної та нау 
кової (творчої) дія 
льності дотриму 
ються академічної 
доброчесності 

3.4.1.1. Педагогічні працівники 
діють на засадах академічної 
доброчесності 

3.4.1.1. 
Спостереження, 
опитування 

3.4.2. Педагогічні 
працівники 
сприяють 
дотриманню 
академічної 
доброчесності 
здобувачами 
освіти 

3.4.2.1. Частка педагогічних 
працівників, які 
інформують здобувачів освіти 
про правила дотримання 
академічної доброчесності 

3.4.2.1. 
Спостереження, 
опитування 



4. 
Управлінсь
кі процеси 
закладуосві
ти 

4.1. Наявність 
стратегії 
розвитку та 
системи 
планування 
діяльності закладу, 
моніторинг 
виконання 
поставлених 
цілей і завдань 

4.1.1. У закладі 
освіти затверджено 
стратегію його 
розвитку, спрямова- 
ну на підвищення 
якості освітньої 
діяльності 

4.1.1.1. Стратегія розвитку закладу 
освіти відповідає особливостям і 
умовам його діяльності (тип за- 
кладу, мова навчання, територія 
обслуговування,формування 
контингенту здобувачів освіти, 
обсяг та джерела фінансування) 

4.1.1.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.1.2. У закладі 
освіти річне 
планування та 
відстеження його 
результативності 
здійснюються 
відповідно до 
стратегії його 
розвитку 

4.1.2.1. Річний план роботи закладу 
освіти реалізує стратегію його 
розвитку 

4.1.2.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.1.2.2. Учасники освітнього 
процесу залучаються до 
розроблення річного плану 
роботи закладу освіти 

4.1.2.2. 
Опитування 

4.1.2.3. Керівник та органи 
управління закладу освіти 
аналізують реалізацію річного 
плану роботи та у разі потреби 
коригують його 

4.1.2.3. 
Вивчення 
документації 

4.1.2.4. Діяльність педагогічної 
ради  закладу освіти спрямову- 
ється на реалізацію річного пла- 
ну і стратегію розвитку закладу 

4.1.2.4. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.1.3. У закладі 
освіти здійснюється 
самооцінювання 
якості освітньої 
діяльності на основі 
стратегії (політики) і 
процедур 
забезпечення 
якості освіти 

4.1.3.1. Заклад освіти розробляє та 
оприлюднює документ, що 
визначає стратегію (політику) і 
процедури забезпечення якості 
освіти 

4.1.3.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.1.3.2. У закладі освіти 
здійснюється періодичне (не 
рідше одного разу на рік) само 
оцінювання якості освітньої 
діяльності відповідно до 
розроблених або адаптованих 
у закладі процедур 

4.1.3.2. 
Вивчення 
документації 

4.1.3.3. Учасники освітнього 
процесу залучаються до 
самооцінювання якості 
освітньої діяльності 

4.1.3.3. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.1.4. Керівництво 
закладу освіти 
планує та здійснює 
заходи щодо 
утримання у 
належному стані 
будівель, 
приміщень, 
обладнання 

4.1.4.1. Керівництво закладу 
освіти вживає заходів для 
створення належних умов 
діяльності закладу (зокрема, 
вивчає стан матеріально- 
технічної бази, планує її 
розвиток, звертається із 
відповідними клопотаннями до 
засновника, здійснює 
проектну діяльність) 

4.1.4.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.2. 
Формування 
відносин довіри, 
прозорості, 
дотримання 
етичних норм 

4.2.1. 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 

4.2.1.1. Частка учасників освіт- 
нього процесу, які задоволені 
загальним психологічним кліма 
том у закладі освіти і діями 
керівництва щодо формування 
відносин довіри та конструктив 
ної співпраці між ними 

4.2.1.1. 
Опитування 

4.2.1.2. У закладі освіти забез- 
печується доступ учасників 
освітнього процесу, представ- 
ників місцевої громади до 
спілкування із керівництвом 
(особистий прийом,звернення, 
використання сучасних 
засобів комунікації) 

4.2.1.2. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.2.1.3. Керівництво закладу 
вчасно розглядає звернення 
учасників освітнього процесу та 
вживає відповідних заходів 
реагування 

4.2.1.3. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.2.2. Заклад освіти 
оприлюд- нює 
інформацію про 
свою діяль- 

4.2.2.1. Заклад освіти забезпечує 
змістовне наповнення та вчасне 
оновлення інформаційних 
ресурсів закладу (інфор- 

4.2.2.1. 
Спостереження, 
опитування 



  ність на відкритих 
загальнодо- 
ступних ресурсах 

маційні стенди, сайт закладу 
освіти, сторінки у соціальних 
мережах) 

 

4.3. 
Ефективність 
кадрової 
політики та 
забезпечення 
можливостей для 
професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників 

4.3.1. Керівник зак 
ладу освіти формує 
штат закладу, 
залучаючи кваліфі 
кованих педагогіч- 
них та інших праці 
вників відповідно до 
штатного розпису 
таосвітньої 
програми 

4.3.1.1. У закладі освіти 
укомплектовано кадровий склад 
(наявність/відсутність вакансій) 

4.3.1.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.3.1.2. Частка педагогічних 
працівників закладу освіти, які 
працюють за фахом 

4.3.1.2. 
Вивчення 
документації 

4.3.2. Керівництво 
закладу освіти за 
допомогою системи 
матеріального 
та морального 
заохочення мотивує 
педагогічних 
працівників до 
підви- щення якості 
освіт ньої діяльності, 
саморозвитку, 
здійснення 
інноваційної 
освітньої 
діяльності 

4.3.2.1. Керівництво закладу 
освіти застосовує заходи 
матеріального та морального 
заохочення до педагогічних 
працівників з метою 
підвищення якості освітньої 
діяльності 

4.3.2.1. 
Опитування 

 4.3.3. Керівництво 
закладу освіти сприяє 
підвищенню 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників 

4.3.3.1. Керівництво закладу 
освіти створює умови для пос- 
тійного підвищення каліфікації, 
чергової та позачергової атестації, 
добровільної сертифікації 
педагогічних працівників 

4.3.3.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.3.3.2. Частка педагогічних 
працівників, які вважають, що 
керівництво закладу освіти 
сприяє їхньому професійному 
розвиткові 

4.3.3.2. 
Опитування 

4.4. Організація 
освітнього про- 
цесу на засадах 
людиноцентризму
, прийняття 
управлінських 
рішень на основі 
конструктивної 
співпраці 
учасників 
освітнього 
процесу, взаємодії 
закладу освіти з 
місцевою 
громадою  

4.4.1. У закладі 
освіти створюються 
умови для реалі 
заціїправіобов’яз ків 
учасниківосвіт 
нього процесу 

4.4.1.1. Частка учасників 
освітнього процесу, які вважають, 
що їхні права в закладі освіти не 
порушуються 

4.4.1.1. 
Опитування 

4.4.2.Управлінські 
рішення прийма 
ються з 
урахуванням 
пропозицій 
учасників освітнь 
гопроцесу 

4.4.2.1. Частка учасників 
освітнього процесу, які 
вважають, що їхні пропозиції 
враховуються під час прийняття 
управлінських 
рішень 

4.4.2.1. 
Опитування 

4.4.3. Керівництво 
закладу освіти 
створює умови для 
розвитку 
громадського 
самоврядування 

4.4.3.1. Керівництво сприяє 
участі громадського 
самоврядування у вирішенні 
питань щодо діяльності закладу 
освіти 

4.4.3.1. 
Опитування 

4.4.4. Керівництво 
закладу освіти 
сприяє виявленню 
громадської актив 
ності та ініціативи 
учасників освітнього 
процесу, їх участі 
вжитті 
місцевої громади 

4.4.4.1. Керівництво закладу 
підтримує освітні та громадські 
ініціативи учасників освітнього 
процесу, які спрямовані на 
сталий розвиток закладу та 
участь у житті місцевої громади 
(культурні,спортивні, 
екологічні проекти, заходи) 

4.4.4.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.4.5. Режим роботи 
закладу освіти та 
розклад занять 
враховуют вікові 
особливості 
здобувачів освіти, 
відповідають їх 
освітнімпотребам 

4.4.5.1. Режим роботи закладу 
освіти враховує потреби 
учасників освітнього процесу, 
особливості діяльності закладу 

4.4.5.1. Вив- 
чення доку- 
ментації, опи- 
тування 

4.4.5.2. Розклад навчальних 
занять забезпечує рівномірне 
навчальне навантаження відпо 
відно до вікових особливостей 
здобувачів освіти 

4.4.5.2. 
Вивчення 
документації, 
опитування 



   4.4.5.3. Розклад навчальних 
занять у закладі освіти 
сформований відповідно до 
освітньої програми 

4.4.5.3. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.4.6. У закладі 
освіти створю- 
ються  умови для 
реалізації 
індивідуальних 
освітніх траєкто 
рійздобувачів 
освіти 

4.4.6.1. Створені керівництвом 
закладу освіти умови сприяють 
реалізації індивідуальних 
освітніх траєкторій здобувачів 
освіти 

4.4.6.1. 
Вивчення 
документації 

4.5. 
Формування 
та забезпечення 
реалізації політики 
академі
чної 
доброчесності 

4.5.1. Заклад 
освіти 
впроваджує 
політику 
академічної 
доброчесності 

4.5.1.1. Керівництво закладу 
освіти забезпечує реалізацію 
заходів щодо формування 
академічної доброчесності та 
протидіє фактам її порушення 

4.5.1.1. 
Вивчення 
документації, 
опитування 

4.5.1.2.Частказдобувачівосвіти та 
педагогічних працівників,які 
поінформовані щододотриманн 
академічноїдоброчесності 

4.5.1.2. 
Опитування 

4.5.2 . Керівництво 
закладуосвіти 
сприяє формува- 
нню в учасників 
освітнього проце- 
су негативного 
ставлення до 
корупції 

4.5.2.1. Керівництво закладу 
освіти забезпечує проведення 
освітніх та інформаційних заходів, 
спрямованих на формування в 
учасників освітнього процесу 
негативного ставлення докорупції 

4.5.2.1. 
Опитування 
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