
 

 

 



 

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в 

Бучанській Українській гімназії  розроблено відповідно до вимог частини 

третьої статті 41 Закону України «Про освіту», 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.  

Внутрішня система забезпечення якості в закладі включає:  

- стратегію та процедури забезпечення якості освіти;  

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;  

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;  

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників;  

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

діяльності керівних працівників закладу освіти;  

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти;  

- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу освіти.  

Колегіальним органом, який визначає, затверджує систему, стратегію та 

процедури внутрішнього забезпечення якості освіти є педагогічна рада.   

Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

є:  

- досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання;  

- відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх 

навчання на кожному рівні 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.  

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:  

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;  

- контроль за виконанням навчальних планів та освітніх програм, якістю 

формування ключових компетентностей учнів, розробка рекомендацій щодо 

покращення;  

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти;  

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників.  

  



 

 

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ 

Стратегія та процедура забезпечення якості освіти  

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.  

Механізм функціонування системи забезпечення якості освіти  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 відповідності 

стандартам).  

Стратегія та процедура забезпечення якості освіти закладу  базується на 

наступних принципах: 

-       принцип процесного підходу, що розглядає діяльність як сукупність 

освітніх процесів, які спрямовані на реалізацію визначених  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; 

-       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. 

Процедури вивчення освітньої діяльності є такими: 

-     оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності; 

-     постійний моніторинг змісту освіти; 

-     спостереження за реалізацією освітнього процесу; 

-     моніторинг технологій навчання; 

-     моніторинг ресурсного потенціалу; 

-     моніторинг управління ресурсами та процесами; 

-     спостереження  за  станом  соціально-психологічного  середовища; 

-     контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення 

інформації щодо її результатів; 

-     розроблення  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності 

та якості освіти, участь у стратегічному плануванні тощо; 

-      здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти, 

нормативних документів про освіту, наказів та рішень педагогічної ради; 

-   експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних 

працівників; 

-       вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і 

негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій 

основі пропозицій з поширення передового педагогічного досвіду й усунення 

негативних тенденцій; 

-       збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проектів рішень; 

-       аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень; 

-       надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі 

контролю. 

  Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

    Система та механізми забезпечення академічної доброчесності визначається 

спеціальним Положенням про академічну доброчесність, схваленим 

 педагогічною радою (протокол №1 від 30. 08.2020). 

  Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 

      Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід 

особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в 

організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і 

життєво необхідних знань і умінь учнів.  

У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результату 

освітньої діяльності здобувачів освіти як складової освітнього процесу. 

Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім 

передбачає врахування рівня досягнень учня.  

Результати освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього процесу не 

можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками. Метою навчання мають 



 

 

бути 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 ключові 

компетентності.  

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів 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.  

При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися:  

- 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.  

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до: 

-         орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень 

учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України №1009 від 19 серпня 2016 року; 

-          критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН молодьспорт № 329 від 

13.04.2011 року.  

- орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових 

дисциплін у системі загальної середньої освіти (зі змінами, внесеними згідно з 

Наказом Міністерства освіти і науки № 1009 від 19.08.2016) 



 

 

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. 

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому 

(бальному) оцінюванню. 

Формувальне оцінювання учнів 1 класу проводиться відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо формувального оцінювання учнів 1 класу 

(листи МОН №2.2-1250 від 18.05.2018 та№2.2-1255 від 21.05.2018). 

Формувальне оцінювання учнів 2 класу проводиться відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо формувального оцінювання учнів 2 класу 

(наказ МОН України №1154 від 27.08.2019). 

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток 

дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати 

досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й 

запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й 

ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно 

до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально 

можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання 

навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і 

здібностях.  

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень 

здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними 

освітньою програмою.  

Здобувачі  початкової  освіти проходять  державну підсумкову атестацію, 

яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності 

закладів освіти та (або) якості освіти.  

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх 

прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження 

навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному 

рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає 

можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно 

приймати необхідні педагогічні рішення.  

Навчальні досягнення учнів 3-11 класів оцінюються відповідно критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молота та спорту від 13.04.2011 р. №323 «Про затвердження 

Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 

травня 2011 р. за №566/19304. Основними видами оцінювання здобувачів 

освіти є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна 

підсумкова атестація. 

Критерії оцінювання та очікувані результати освітньої діяльності учнів 

є обов’язковою  складовою  навчальної  програми предмета.  На початку 



 

 

вивчення теми  вчитель  повинен  ознайомити  учнів  із системою та критеріями 

її оцінювання. 

Для врахування думки учнів щодо якості  та  об’єктивності  системи 

оцінювання проводяться щорічні соціологічні (анонімні) опитування учнів, а 

також моніторинг ступеня задоволеності здобувачів освіти системою 

оцінювання. 

Результати оцінювання здобувачів   освіти обговорюються на засіданні 

педагогічної ради школи. Оприлюднення результатів контролю здійснюється 

відповідно до вищезазначених нормативних документів. 

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної 

середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка 

може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково – 

педагогічної) діяльності педагогічних працівників 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої 

діяльності закладу передбачає підвищення якості професійної підготовки 

фахівців відповідно до очікувань суспільства. 

Вимоги до педагогічних працівників закладу встановлюються у 

відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту». 

Якість педагогічного складу регулюється прозорими процедурами 

відбору, призначення та звільнення з посади, кваліфікаційними вимогами та 

вимогами до професійної компетентності, системою підвищення кваліфікації. 

Відповідність фаховості вчителя  навчальній  дисципліні  визначається 

відповідністю його спеціальності згідно з документами про вищу освіту або про 

науковий ступінь/ вчене  звання,  або  науковою  спеціальністю,  або досвідом 

практичної роботи за відповідним фахом та проходженням  відповідного  

підвищення кваліфікації. 

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників 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 закладу 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», постанови Кабінету 

Міністрів України №800 від 21.08.2019 та листа Міністерства освіти і науки 

України №1/9-683 від 04.11.2019. 

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), 

заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, тощо. Форми 

підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. 

Основними видами підвищення кваліфікації є: 

навчання за програмою підвищення кваліфікації, в тому числі при КНЗ 

КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів»; 

стажування; 

участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах 

тощо. 

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

затверджує педагогічна рада. 

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних 

працівників є їх атестація та сертифікація, яка проводиться відповідно до 

частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України №1190 від 27.12.2018 року та  на підставі п.1.5, п.2.1, п.2.2 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України №930 від 06.10.2010 (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України №1473 від 20.12.2011 та №1135 від 

08.08.2013). 

Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників 

Управлінська діяльність адміністрації закладу на сучасному етапі 

передбачає вирішення низки концептуальних  положень, а саме: 

-       створення умов для переходу від адміністративного стилю 

управління до громадсько-державного; 

-       раціональний розподіл роботи між працівниками школи з 

урахуванням їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей; 

-        забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би 

забезпечував належний рівень освіченості і вихованості випускників та 

підготовку їх до життя; 

-       визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм 

реалізації стратегічних завдань, які повною мірою відповідають особливостям 

роботи та діловим якостям адміністрації, раціональне використання часу всіма 

працівниками; 

-       правильне і найбільш ефективне використання навчально-

матеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення; 

-       забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників 

освітнього процесу; 

-       створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі. 



 

 

Сучасні виклики освітнього менеджменту вимагають від керівника 

закладу   таких фахових компетенцій: 

-       прогнозувати позитивне майбутнє і формувати дух позитивних змін; 

-       забезпечувати відкрите керівництво; 

-       вивчати інтереси і потреби місцевої громади й суспільства в цілому, 

щоб визначати нові цілі і завдання; 

-       організовувати роботу колективу на досягнення поставлених цілей; 

-       працювати над залученням додаткових ресурсів для якісного 

досягнення цілей; 

-       постійно вчитися і стимулювати до цього членів педагогічного 

колективу. 

Вимоги до ділових та особистісних якостей керівника закладу освіти:  

- 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.  

Інформаційні системи для ефективного управління 

 Однією з умов розвитку освіти є запровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в управлінську та освітню діяльність. 

Така діяльність проводиться у двох напрямках: 

-  впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність; 

-  комп’ютеризація освітнього процесу. 

Перший із зазначених напрямів полягає у створенні оптимальних умов 

роботи учасників освітнього процесу, застосування ними програмного 

забезпечення, що допомагає систематизувати роботу суб’єктів управління 

закладом на усіх рівнях. 

Другий напрям –  це впровадження у освітній процес цифрових засобів 

навчання. 

Інновації в управлінні освітнім закладом на базі інформаційних 

технологій є ключовим механізмом, який дозволить створити переваги в 

конкурентному середовищі. У цьому напрямку основними заходами в розвитку 

інформатизації закладу  є ефективна робота вебсайту та вебплатформи «Моя 

школа», інформування педагогів через електронні скриньки та Google – сервіси, 

застосування в роботі програмних засобів «Курс школа» та та ДІСО, соціальних 

мережах та месенджерах (напр. фейсбук, вайбер). 

Безпекова складова закладу 

У законодавстві «Про освіту» права та обов’язки всіх учасників 

освітнього процесу визначаються в ньому у 53, 54 та 55 статтях. 

Визначаємо три основні складові безпечного освітнього середовища: 

– безпечні й комфортні умови праці та навчання; 



 

 

– відсутність дискримінації та насильства; 

– створення інклюзивного і мотивувального простору. 

Створення безпеки спрямоване на виконання таких завдань: 

– формування в учнів компетентностей, важливих для успішної 

соціалізації особистості; 

– впровадження демократичної культури, захист прав дитини і 

формування демократичних цінностей; 

– запобігання та протидія таким негативним явищам серед дітей та 

учнівської молоді як насильство, кібербулінг, булінг тощо; 

– формування у дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальних 

компетентностей), які сприяють соціальній злагодженості, відновленню 

психологічної рівноваги; 

– запобігання та протидія торгівлі людьми, формування у школярів таких 

життєвих навичок  як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, 

управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування 

суспільно прийнятних цінностей та набуття відповідних компетентностей; 

– формування морально-етичних, соціальних, громадянських ціннісних 

орієнтирів, виховання національно свідомої, духовно багатої, фізично 

досконалої особистості; 

– профілактика девіантної поведінки, правопорушень та злочинності 

серед неповнолітніх; 

– профілактика залежностей та шкідливих звичок, пропаганда здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я як 

найвищої соціальної цінності; 

– формування творчого середовища, залучення учнів в позаурочний час 

до  спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів з метою їх 

позитивної самореалізації, соціалізації; 

– розвиток творчої співпраці педагогічного колективу, учнів і батьків на 

засадах педагогіки партнерства. 

Створення в закладі інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування 

Особам з особливими освітніми потребами надаються права рівні з 

іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, 

кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення 

універсального дизайну та розумного пристосування, що враховують 

індивідуальні потреби таких осіб. 

Універсальний дизайн закладу створюється на таких принципах: 

1. Рівність і доступність використання. 

Надання однакових засобів для всіх користувачів: для уникнення 

   відособлення окремих груп населення. 

2. Гнучкість використання. 

Забезпечення широкого переліку індивідуальних налаштувань і 

можливостей з урахуванням потреб користувачів. 

3. Просте та зручне використання. 



 

 

Забезпечення простоти та інтуїтивність використання незалежно від 

досвіду, освіти, мовного рівня та віку користувача. 

4. Сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних можливостей 

користувачів. 

Сприяння ефективному донесенню всієї необхідної інформації до 

користувача незалежно від зовнішніх умов або можливостей сприйняття 

користувача. 

5. Припустимість помилок. 

Зведення до мінімуму можливості виникнення ризиків і шкідливих 

наслідків випадкових або ненавмисних дій користувачів. 

6. Низький рівень фізичних зусиль. 

Розрахування на затрату незначних фізичних ресурсів користувачів, на 

мінімальний рівень стомлюваності. 

7. Наявність необхідного розміру і простору. 

Наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та 

різноманітних діях, незважаючи на фізичні параметри, стан і ступінь 

мобільності користувача. 

 Моніторинг якості освіти осіб з особливими освітніми потребами 

         Основними завданнями  моніторингу інклюзивного навчання є: 

-       відстеження здобуття дітьми з особливими освітніми потребами 

освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до 

Державного стандарту загальної середньої освіти; 

-       контроль забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх 

здібностей; 

-       створення корекційно-розвиткового середовища для задоволення 

освітніх потреб учнів з особливими освітніми потребами; 

-       створення позитивного мікроклімату у закладі для класів з 

інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування 

дітей з особливими освітніми потребами з іншими учнями; 

-       забезпечення диференційованого психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами; 

-      надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення 

індивідуальних планів та програм навчання. 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Моніторинг якості освіти - це 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.  

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 

закладі;  

 створення власної системи неперервного і тривалого 

спостереження, оцінювання стану освітнього процесу;  

 аналіз чинників впливу на результативність успішності, підтримка 

високої мотивації навчання; 

 створення  оптимальних  соціально-психологічних  умов  для 

саморозвитку та самореалізації здобувачів освіти і педагогів; 

 прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій 

розвитку освітнього процесу в закладі.  

Предметом моніторингу є якість освітнього процесу в закладі освіти.  

Об’єктом моніторингу є система організації освітнього процесу в закладі, 

що включає кілька рівнів:  

- здобувач освіти;  

- учитель;  

- класний керівник;  

- батьки і громадськість та ін.  

Суб’єктами моніторингу виступають:  

- моніторингова група;  

- адміністрація закладу;  

- органи управління освітою (різних рівнів).  

  Види моніторингу: 

-       моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти; 

-       моніторинг педагогічної діяльності; 

    -      моніторинг освітнього середовища. 

Форми та методи моніторингу.  

Основними формами та показниками моніторингу є:  

- самооцінювання власної діяльності педагогами, здобувачами освіти, 

адміністрацією;  

- внутрішня оцінка діяльності адміністрацією, керівниками 

методичних об’єднань (проведення контрольних робіт, відвідування уроків, 

факультативних занять тощо);  

- аналіз рівня успішності, кількості призерів та переможців всіх 

етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, творчих та інтелектуальних 

конкурсів, аналіз результативності вступу до внз випускників закладу.   

- організація та аналіз результатів міжнародних іспитів з англійської, 

німецької мов, затверджених МОН України (IELTS, TOEFL, Goethe-Zertifikat, 

тощо) 

 

 

 



 

 

 Критерії моніторингу:  

- об’єктивність з метою максимального уникнення суб’єктивних оцінок, 

урахування всіх результатів (позитивних і негативних), створення рівних умов 

для всіх учасників освітнього процесу; 

- валідність для повної і всебічної відповідності пропонованих 

контрольних завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість критеріїв 

виміру та оцінки, можливість підтвердження позитивних і негативних 

результатів, які отримуються різними способами контролю; 

- надійність результатів, що отримуються при повторному контролі, який 

проводять інші особи; 

- врахування психолого-педагогічних особливостей освітнього процесу; 

- систематичність у проведенні етапів і видів досліджень у певній 

послідовності та за відповідною системою; 

- гуманістична спрямованість з метою створення умов доброзичливості, 

довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату; 

- результати моніторингу мають тільки стимулюючий характер для змін 

певної діяльності. 

 

Очікувані результати:  

- отримання результатів стану освітнього процесу в закладі освіти; 

- 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.  

Дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на 

засіданнях методичних об’єднань, нарадах при директорі, педагогічних радах.  

За результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються 

управлінські рішення щодо планування та корекції роботи.  

  

Показники опису та інструментів внутрішнього моніторингу 

якості освіти 

1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності - якісний і кількісний 

склад, професійний рівень педагогічного персоналу.  

2. Контингент здобувачів освіти.  

3. Соціально-психологічний моніторинг.  

4. Здобувачі освіти. Результати навчання.  

5. Педагогічна діяльність.  

6. Управління закладом освіти.  

7. Освітнє середовище.  

8. Медичний моніторинг.  

9. Моніторинг охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

10. Формування іміджу сучасного закладу освіти.  



 

 

Заключні положення 

Однією з важливих проблем забезпечення  якості освітнього  процесу в 

цілому залишається  оцінка ефективності управління освітнім процесом 

зокрема,   тому дана модель передбачає можливість вироблення  системи 

критеріїв, чинників, за якими можна оцінювати ефективність освітнього  

процесу, що дасть можливість вносити  відповідні корективи в його 

організацію. 

Рівень розвитку сучасної освіти вимагає від закладу  високорозвиненого 

вміння обирати форми, методи, типи управління педагогічним колективом, 

ставити серйозні вимоги до його ділових та особистісних якостей, серед яких: 

-       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. 

Разом з тим, ефективність управлінської діяльності закладу 

характеризується станом реалізації його управлінських функцій, основних 

аспектів та видів діяльності, ступенем їх впливу на результативність освітнього 

процесу з урахуванням основних чинників, для яких проводиться самоаналіз: 

1. Стратегічне планування розвитку  закладу, що грунтується на 

висновках аналізу та самоаналізу результатів діяльності. 

2. Річне планування розвитку навчального закладу формується на 

стратегічних засадах. 

3. Здійснення аналізу і оцінки ефективності реалізації планів, проектів. 

4. Реальне календарне планування враховує усі напрямки діяльності 

школи та доводиться до відома  усіх рівнів. 

5. Забезпечення професійного розвитку вчителів, методичного супроводу 

молодих спеціалістів. 

6. Поширення позитивної інформації про заклад (засобами веб-сайтів, 

інформаційних бюлетенів, громадських конференцій, семінарів, контактів з ЗМІ 

тощо). 

7. Створення належних безпечних та гігієнічних умов функціонування 

закладу 

8. Застосування ІКТ-технологій у навчально-виховному процесі та 

повсякденному житті. 

9. Забезпечення якості освіти через взаємодію всіх учасників освітнього 

процесу. 

10. Позитивна оцінка компетентності керівника з боку працівників та 

громадськості. 

  



 

 

Додаток № 1  

до  Положення про внутрішній 

моніторинг якості освіти  

Види відповідальності за порушення академічної доброчесності  

Порушення 

академічної  
доброчесності  

Суб’єкти 

порушення  

Обставини та умови  

порушення  
академічної 

доброчесності  

Наслідки і форма  

відповідальності  
  

  

Орган / 

посадова 
особа,  

який приймає 

рішення про  
призначення 

виду  

відповідальності  

   

Списування  

   

Здобувачі 

освіти  

-самостійні роботи; 

- контрольні роботи; 

- контрольні 
зрізи знань; 

-річне оцінювання 

(для екстернів);  
-моніторинги якості 

знань; 

-екзамен (ДПА); 

 
 

 

-річне оцінювання; 
( для екстернів); 

-І етап (шкільний) 

Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, 

конкурсів 

 Повторне письмове 

проходження 

оцінювання  
Термін -1 тиждень або 

повторне проходження 

відповідного 
освітнього компонента 

освітньої програми  

 

Повторне проходження 
оцінювання за 

графіком проведення 

ДПА у закладі  
Не зарахування 

результатів  

Анулювання роботи 
учасника  

У разі повторних  

випадків списування 

учасник не 
допускається до участі 

в інших олімпіадах, 

конкурсах  

 Учителі- 

предметники  

 
 

 

 
 

 

Атестаційна 

комісія,  
 

 

 
 

Оргкомітет, 

журі.  

  
Необ’єктивне 

оцінювання 

результатів 
навчання 

здобувачів  

  
Педагогічні 

працівники  

Свідоме завищення або 
заниження оцінки 

результатів навчання: 

 -усні відповіді;  
-домашні роботи;  

-контрольні роботи;  

-лабораторні та 
практичні роботи;  

-ДПА;  

-тематичне оцінювання; 

 -моніторинги;  
-олімпіадні та  

конкурсні роботи  

Педагогічному 
працівнику 

рекомендується 

опрацювати критерії 
оцінювання знань.  

Факти систематичних 

порушень 
враховуються при 

встановленні 

кваліфікаційної  

категорії, присвоєнні 
педагогічних звань  

  

Адміністрація 
закладу, 

атестаційні 

комісії усіх 
рівнів 

 Обман:  Педагогічні 

працівники  

Навчально-методичні 

освітні продукти, 

створені педагогічними 

працівниками:методичні 
рекомендації; 

навчальний посібник;  

У випадку 

встановлення порушень 

такого порядку:  

А) спотворене 
представлення у 

методичних розробках, 

Педагогічна 

рада закладу,  

атестаційна 

комісія  
закладу освіти  



 

 

навчально-методичний 

посібник,наочний 

посібник; практичний 
посібник; навчальний 

наочний посібник; 

збірка; методична збірка   

стаття.  
  

публікаціях чужих  

розробок, ідей, синтезу 

або компіляції чужих 
джерел, використання 

Інтернету без посилань, 

неправдива інформація 

про власну освітню 
діяльність є підставою 

для відмови в 

присвоєнні або 
позбавлення раніше 

присвоєного 

педагогічного звання, 
працівника,   

кваліфікаційної 

категорії.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             Додаток № 2   

Положення про внутрішній  

                                                                                     моніторинг якості освіти  

Критерії, правила і процедури оцінювання освітньої діяльності 

педагогічних працівників  

Процедура оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників 

включає наступні сфери:  

- професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників;  

- результати освітньої діяльності.  

Критерії визначення професійного розвитку та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників:  
Спрямування професійного зростання  Результативність 

С
и

ст
ем

н
е 

за
ст

о
су

в
ан

н
я
  

Е
п

із
о
д
и

ч
н

іс
ть

, 

ст
и

х
ій

н
іс

ть
  

В
ід

су
тн

іс
ть

  

Самоосвіта:  

- визначення напряму (теми, проблеми) саморозвитку;  

- план самоосвіти;  

- самоаналіз освітньої діяльності;  

- наявність  професійного портфоліо;  

Забезпечення підвищення кваліфікації  через курсову перепідготовку.  

Участь у короткострокових формах підвищення кваліфікації: 

тренінгах,  

семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах- 

Участь у роботі творчих  груп, методичних об’єднань учителів тощо.  

Публікації в педагогічних періодичних виданнях.  

Участь у сертифікаційних програмах.  

Участь у міжнародних освітніх програмах (E—Twining Plus, World 

SchoLar’s Cup,тощо).  

Стажування за кордоном.  

      

      

      

      

      

  

Результати атестації педагогічного працівника  

 

Визначення відповідності педагогічного 

працівника займаній посаді.  

   

Підтвердження кваліфікаційної категорії, 

педагогічного звання.  

   

Присвоєння  кваліфікаційної  категорії, 

педагогічного звання.  

   

Проходження  сертифікації 

 педагогічного працівника.  

   

 



 

 

ІІ. Критерії оцінювання результатів освітньої діяльності.  

Визначення результатів освітньої діяльності здійснюється на основі компетентнісного 

підходу.  

Компетентніст

ь 
Ознаки виявлення Результат  

(критерій результативності) 

С
и

ст
ем

н
е 

за
ст

о
су

в
ан

н
я 

Е
п

із
о
д
и

ч
н

іс
ть

, 
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и

х
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В
ід

су
тн

іс
ть

 

І. Фахова компетентність: здатність до реалізації функцій професійної діяльності.  

 

Проектувальна  

Здатність визначати цілі (стратегічні, тактичні, оперативні) 

для досягнення бажаних результатів.  

      

Планування освітньої діяльності.        

Реалізація сучасних освітніх технологій під час 

проектування уроку.  

      

 Організаційна  Здатність організовувати процеси.        

Створення умов для досягнення очікуваних результатів.        

Здатність до змістового наповнення освітнього середовища 

відповідно до вимог Державних стандартів освіти.  

      

Конструктивна  Спроможність добирати доцільні методи, форми, засоби 

педагогічної діяльності. 

     

Вміння конструювати освітні заходи (навчальні заняття, 

виховні заходи, батьківські збори, тощо).  

     

 Спроможність добирати, розробляти методичне 

забезпечення освітнього процесу. 

   

Дослідницька Здатність до організації та проведення експериментально- 

дослідницької роботи.  

   

 Вивчення та впровадження передового педагогічного 

досвіду.  

   

 Узагальнення  власного педагогічного досвіду.     

 Наявність авторських програм, посібників, методичних 

рекомендацій.  

   

Контрольно- 

аналітична  

(діагностична) 

Спроможність  

організовувати та проводити процедури контролю, 

визначати критеріальну основу  

   

 Використання різних видів  і форм діагностичних робіт для 

моніторингу  

 

   



 

 

Рефлексивна Здатність до  самоаналізу освітньої діяльності, засобів їх 

результатів, досягнення. Визначення шляхів коригування 

освітньої діяльності, покращення якості освітнього процесу 

та результатів. 

 

   

ІІ. Здатність до життєдіяльності в суспільстві, взаємодії та роботи в команді. 

Соціальна Здатність дотримуватись соціальних норм і правил.     

 Вміння виконувати різні функції в колективі, громадські 

доручення.  

   

 Вміння попереджувати конфліктні ситуації, застосовувати 

технології розв'язання конфліктів.  

   

 Вміння працювати в команді.     

ІІІ. Здатність до розвитку культури особистості. 

Загальнокульт

урна 

Дотримання академічної доброчесності.    

 Знання рідної мови, застосування  норм мовної культури.     

 Дотримання  моделі толерантної поведінки  

стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, 

мовних, релігійних та інших відмінностей між учасниками 

освітнього процесу. 

   

IV. Здатність до збереження власного здоров’я. 

Здоров’язберіг

аюча 

 Застосування навичок здорового  способу життя.     

 Запобігання та попередження професійного стресу та 

вигорання.  

   

V.Здатність до виконання громадянських обов’язків. 

Громадянська Виконання громадських обов'язків.  

 

   

 Здатність  використовувати способи діяльності й моделі 

поведінки, що відповідають чинному законодавству 

України.  

   

 Здатність обґрунтовувати позицію.    

VI. Здатність до пошуку, обробки, збереження і створення інформаційних ресурсів. 

Інформаційна Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітній діяльності. 

   

 Раціональне використання програмних засобів.     

 Здатність до обміну  інформацією засобами ІКТ.    

 Спроможність до створення власного інформаційного 

поля (сайт, сторінка у соціальній мережі, блог). 

   



 

 

 


