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І. Загальні положення 

 
  Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в 

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ЛИСИЧАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7 ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ» (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог частини третьої 

статті 41 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року, Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту школи та інших 

нормативних документів. 

Внутрішня система забезпечення якості включає: 

1. Стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; 

2. Систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

3. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

4. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково- 

педагогічної) діяльності педагогічних працівників. 

5. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників; 

6. Інформаційні системи для ефективного управління закладом; 

7. Створення в закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального 

дизайну та розумного пристосування; 

8. Забезпечення якості загальної середньої освіти 

Забезпечення якості загальної середньої освіти закладу повинні відповідати 

Державним стандартам відповідних рівнів, що є пріоритетом та спільною метою 

освітньої діяльності всіх її учасників. 

Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає в себе: 

-          наявність необхідних ресурсів(кадрових, фінансових, матеріальних, 

інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо); 

-          організацію освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям 

розвитку науки і освіти;  

- контроль освітньої діяльності та якості підготовки фахівців на всіх етапах 

навчання. 

Внутрішня система забезпечення якості освіти, спрямована на 

вдосконалення всіх напрямків діяльності закладу. 

Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти  для 

здобувачів загальної середньої освіти за такими напрямками: 

-          освітнє середовище; 

-          система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти; 

-          система педагогічної діяльності; 

-          система управлінської діяльності. 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

погоджується педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та 

доповнення і затверджується керівником закладу. 

 

ІІ. Стратегія та процедури забезпечення якості освіти 

 

Стратегія та процедури забезпечення якості освіти закладу  базуються 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. 

 

 

ІІІ. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

 

Система та механізми забезпечення академічної доброчесності визначається 

спеціальним Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу, схваленим  педагогічною радою (протокол  від 24.06.2020 №15). 

 



IV. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 

 

Оцінювання якості знань здобувачів освіти закладу  здійснюється 

відповідно до  «Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у 

системі загальної середньої освіти», які в обов’язковому порядку розміщені на 

веб-сторінці закладу, які виходять із  чинних нормативно-правових актів в освіті 

на даний період. 

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. 

-         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 учнів 3 класу проводиться відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо формувального оцінювання учнів 3 класу (наказ 

МОН України  №1154 від 27.08.2019). 

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове 

(тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація. 

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  оцінювання  та очікувані результати освітньої діяльності учнів 

є  обов’язковою  складовою навчальної  програми предмета. На початку 

вивченнятеми  вчитель  повинен  ознайомити  учнів  із системою та критеріями її 

оцінювання. 

Для врахування думки здобувачівосвіти   щодо  якості  та  об’єктивності  си

стемиоцінювання проводяться щорічні соціологічні (анонімні) опитування учнів 

івипускників, а також моніторинг оцінювання ступеня задоволення  здобувачів 

освіти. 

Результати  оцінювання  здобувачів    освіти  обговорюються  на засіданні 

педагогічної  ради школи. 

 



V. 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, або  про  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; 

-  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; 

- стажування; 

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

тощо. 

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує 

педагогічна рада. 
Для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного 

потенціалу педагогічних працівників у школі передбачено: 



- залучення всіх педпрацівників до участі в шкільних 

педагогічних      об’єднаннях (педраді, методичних об’єднаннях, динамічних та 

творчих групах вчителів); 

- сприяння педпрацівникам у їх участі в роботі педагогічних об’єднань міста, 

області; 

- своєчасне проведення атестації педагогічних працівників; 

- організація наставництва педпрацівників. 

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). 
Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників здійснюється: 

- в процесі атестації та  забезпечує об’єктивний аналіз її якості та активізації 

професійної діяльності. 

- шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків та індивідуальної 

участі в освітньому процесі. 

Оцінювання освітньої діяльності педпрацівників включає кваліфікаційні 

показники   їх навчальної, виховної, організаційної та науково-методичної 

діяльності.  

Один із принципів організації атестації – здійснення комплексної оцінки 

діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного 

розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, 

порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від 

попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний 

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

вчителя, який атестується тощо.  

Визначення рівня результативності діяльності педагога, оцінювання за 

якими може стати підставою для визначення його кваліфікаційного рівня 

наведено в таблиці: 

  

Критерії оцінювання роботи вчителя 

 

І. Професійний рівень діяльності вчителя 

Кваліфікаційні категорії 

Критерії Спеціаліст 

другої  категорії 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Спеціаліст вищої 

категорії 

1. Знання 

теоретичних і 

практичних 

основ предмета 

Відповідає загальним 

вимогам, що 

висуваються до 

вчителя.  Має глибокі 

знання зі свого 

предмета 

Відповідає 

вимогам, що 

висуваються до 

вчителя першої 

кваліфікаційної 

категорії. Має 

Відповідає вимогам, 

що 

висуваються до   вчи

теля вищої 

кваліфікаційної 

категорії. Має 



глибокі та 

різнобічні 

знання зі свого 

предмета й 

суміжних 

дисциплін 

глибокі знання зі 

свого предмета і 

суміжних дисциплін, 

які значно 

перевищують обсяг 

програми 

2. Знання 

сучасних 

досягнень у 

методиці 

Слідкує за спеціальною і 

методичною 

літературою; 

працює за готовими 

методиками й 

програмами навчання; 

використовує 

прогресивні ідеї 

минулого і сучасності; 

уміє самостійно 

розробляти методику 

викладання 

Володіє 

методиками 

аналізу  навчаль

но-методичної 

роботи з 

предмета; 

варіює готові, 

розроблені 

іншими 

методики й 

програми; 

використовує 

програми й 

методики, 

спрямовані на 

розвиток 

особистості, 

інтелекту 

вносить у них (у 

разі потреби) 

корективи 

Володіє методами 

науководослідницько

ї, експериментальної 

роботи, використовує 

в роботі власні 

оригінальні програми 

й методики 

3. Уміння 

аналізувати свою 

діяльність 

Бачить свої недоліки, 

прогалини і прорахунки 

в роботі, але при цьому 

не завжди здатний 

встановити причини 

їхньої появи. Здатний 

домагатися змін на 

краще на основі 

самоаналізу, однак 

покращення мають 

нерегулярний характер і 

поширюються лише на 

окремі ділянки роботи 

Виправляє 

допущені 

помилки і 

посилює 

позитивні 

моменти у своїй 

роботі, 

знаходить 

ефективні 

рішення. 

Усвідомлює 

необхідність 

систематичної 

роботи над 

собою і активно 

включається в ті 

види діяльності, 

які сприяють 

формуванню 

потрібних 

якостей 

Прагне і вміє бачити 

свою діяльність 

збоку, об'єктивно й 

неупереджено оцінює 

та аналізує її, 

виділяючи сильні і 

слабкі сторони. 

Свідомо намічає 

програму 

самовдосконалення, її 

мету, завдання, 

шляхи реалізації 



4. Знання нових 

педагогічних 

концепцій 

Знає сучасні технології 

навчання й виховання; 

володіє набором 

варіативних методик і 

педагогічних 

технологій; здійснює їх 

вибір і застосовує 

відповідно до інших 

умов 

Уміє 

демонструвати 

на практиці 

високий рівень 

володіння 

методиками; 

володіє однією 

із сучасних 

технологій 

розвиваючого 

навчання; 

творчо 

користується 

технологіями й 

програмами 

Розробляє нові 

педагогічні 

технології навчання 

й виховання, веде 

роботу з їх апробації, 

бере участь у 

дослідницькій, 

експериментальній 

діяльності 

5. Знання теорії 

педагогіки й 

вікової 

психології учня 

Орієнтується в сучасних 

психолого-педагогічних 

концепціях навчання, 

але рідко застосовує їх у 

своїй практичній 

діяльності. Здатний 

приймати рішення в 

типових ситуаціях 

Вільно 

орієнтується в 

сучасних 

психолого-

педагогічних 

концепціях 

навчання й 

виховання, 

використовує їх 

як основу у 

своїй 

практичній 

діяльності. 

Здатний швидко 

-й підсвідомо 

обрати 

оптимальне 

рішення 

Користується різними 

формами  психолого-

педагогічної 

діагностики й 

науковообґрунтовано

го прогнозування. 

Здатний передбачити 

розвиток подій і 

прийняти рішення в 

нестандартних 

ситуаціях 

ІІ. Результативність професійної діяльності вчителя 

Критерії Спеціаліст  другої  кате

горії 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Спеціаліст вищої 

категорії 

1.Володіння 

способами 

індивідуалізації 

навчання 

Враховує у стосунках з 

учнями індивідуальні 

особливості їхнього 

розвитку, здійснює 

диференційований 

підхід з урахуванням 

темпів розвитку, 

нахилів та інтересів, 

стану здоров'я. Знає 

методи діагностики 

Уміло 

користується 

елементами, 

засобами 

діагностики і 

корекції 

індивідуальних 

особливостей 

учнів під час 

реалізації 

Сприяє пошуку, 

відбору і творчому 

розвитку 

обдарованих дітей. 

Уміє тримати в полі 

зору  «сильних», 

«слабких» і 

«середніх» за рівнем 

знань учнів; працює 

за індивідуальними 



рівня інтелектуального 

й особистісного 

розвитку дітей 

диференційован

ого підходу. 

Створює умови 

для розвитку 

талантів, 

розумових і 

фізичних 

здібностей 

планами з 

обдарованими і 

слабкими дітьми 

2.Уміння 

активізувати 

пізнавальну 

діяльність учнів 

Створює умови, що 

формують мотив 

діяльності. Уміє 

захопити учнів своїм 

предметом, керувати 

колективною роботою, 

варіювати різноманітні 

методи й форми роботи. 

Стійкий інтерес до 

навчального предмета і 

висока пізнавальна 

активність учнів 

поєднується з не дуже 

ґрунтовними знаннями, з 

недостатньо 

сформованими 

навичками учіння 

Забезпечує 

успішне 

формування 

системи знань 

на основі 

самоуправління 

процесом 

учіння. Уміє 

цікаво подати 

навчальний 

матеріал, 

активізувати 

учнів, збудивши 

в них інтерес до 

особистостей 

самого 

предмета; уміло 

варіює форми і 

методи 

навчання. 

Міцні, ґрунтовні 

знання учнів 

поєднуються з 

високою 

пізнавальною 

активністю і 

сформованими 

навичками 

Забезпечує залучення 

кожного школяра до 

процесу активного 

учіння. Стимулює 

внутрішню 

(мислительну) 

активність, пошукову 

діяльність. Уміє ясно 

й чітко викласти 

навчальний матеріал; 

уважний до рівня 

знань усіх учнів. 

Інтерес до 

навчального 

предмета в учнів 

поєднується з 

міцними знаннями і 

сформованими 

навичками 

3.Робота з 

розвитку в учнів 

загальнонавчаль

них вмінь і 

навичок 

Прагне до формування 

навичок раціональної 

організації праці 

Цілеспрямовано 

й професійно 

формує в учнів 

уміння й 

навички 

раціональної 

організації 

навчальної 

праці 

(самоконтроль 

у навчанні, 

раціональне 

  



планування 

навчальної 

праці, 

належний темп 

читання, 

письма, 

обчислень). 

Дотримується 

єдиних вимог 

щодо усного і 

писемного 

мовлення: 

оформлення 

письмових 

робіт учнів у 

зошитах, 

щоденниках 

(грамотність, 

акуратність, 

каліграфія) 

4.Рівень 

навченості учнів 

Забезпечує стійкий 

позитивний результат, 

ретельно вивчає критерії 

оцінювання, 

користується ними на 

практиці; об'єктивний в 

оцінюванні знань учнів 

Учні 

демонструють 

знання 

теоретичних і 

практичних 

основ 

предмета; 

показують 

хороші 

результати за 

наслідками 

зрізів, 

перевірних 

робіт, 

екзаменів 

Учні реалізують свої 

інтелектуальні 

можливості чи 

близькі до цього; 

добре сприймають, 

засвоюють і 

відтворюють 

пройдений 

навчальний матеріал, 

демонструють 

глибокі, міцні знання 

теорії й навички 

розв'язування 

практичних завдань, 

здатні включитися в 

самостійний 

пізнавальний пошук 

ІІІ. Комунікативна культура 

Критерії Спеціаліст другої 

категорії 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Спеціаліст вищої 

категорії 



1. Комунікативні 

й організаторські 

здібності 

Прагне до контактів з 

людьми. Не обмежує 

коло знайомих; 

відстоює власну думку; 

планує свою роботу, 

проте потенціал його 

нахилів не вирізняється 

високою стійкістю 

Швидко 

знаходить 

друзів, постійно 

прагне 

розширити коло 

своїх знайомих; 

допомагає 

близьким, 

друзям; 

проявляє 

ініціативу в 

спілкуванні; із 

задоволенням 

бере участь в 

організації 

громадських 

заходів; 

здатний 

прийняти 

самостійне 

рішення в 

складній 

ситуації. Усе 

виконує за 

внутрішнім 

переконанням, 

а не з примусу. 

Наполегливий у 

діяльності, яка 

його приваблює 

Відчуває потребу в 

комунікативній і 

організаторській 

діяльності; швидко 

орієнтується в 

складних ситуаціях; 

невимушено 

почувається в новому 

колективі; 

ініціативний, у 

важких випадках 

віддає перевагу 

самостійним 

рішенням; відстоює 

власну думку й 

домагається її 

прийняття. Шукає 

такі справи, які б 

задовольнили його 

потребу в комунікації 

та організаторській 

діяльності 

2. Здатність 

до співпраці з 

учнями 

Володіє відомими в 

педагогіці прийомами 

переконливого впливу, 

але використовує їх без 

аналізу ситуації 

Обговорює й 

аналізує 

ситуації разом з 

учнями і 

залишає за 

ними право 

приймати 

власні рішення. 

Уміє 

сформувати 

громадську 

позицію учня, 

його реальну 

соціальну 

поведінку й 

вчинки, 

світогляд і 

ставлення до 

Веде постійний 

пошук нових 

прийомів 

переконливого 

впливу й передбачає 

їх можливе 

використання в 

спілкуванні. Виховує 

вміння толерантно 

ставитися До чужих 

поглядів. Уміє 

обґрунтовано 

користуватися 

поєднанням методів 

навчання й 

виховання, що дає 

змогу досягти 

хороших результатів 



учня, а також 

готовність до 

подальших 

виховних 

впливів 

учителя 

при оптимальному 

докладанні 

розумових, вольових 

та емоційних зусиль 

учителя й учнів 

 3. Готовність до 

співпраці з 

колегами 

Володіє адаптивним 

стилем поведінки, 

педагогічного 

спілкування; 

намагається створити 

навколо себе 

доброзичливу 

обстановку співпраці з 

колегами 

Намагається 

вибрати 

стосовно 

кожного з колег 

такий спосіб 

поведінки, де 

найкраще 

поєднується 

індивідуальний 

підхід з 

утвердженням 

колективістськи

х принципів 

моралі 

Неухильно 

дотримується 

професійної етики 

спілкування; у будь-

якій ситуації 

координує свої дії з 

колегами 

4. Готовність до 

співпраці з 

батьками 

  

Визначає педагогічні 

завдання з урахуванням 

особливостей дітей і 

потреб сім'ї, 

систематично 

співпрацює з батьками 

Залучає батьків 

до діяльності; 

спрямованої на 

створення умов, 

сприятливих 

для розвитку 

їхніх дітей; 

формує в 

батьків 

позитивне 

ставлення до 

оволодіння 

знаннями 

педагогіки й 

психології 

Налагоджує контакт 

із сім'єю не тільки 

тоді, коли потрібна 

допомога батьків, а 

постійно, 

домагаючись 

відвертості, 

взаєморозуміння, 

чуйності 

5. Педагогічний 

такт 

Володіє педагогічним 

тактом, а деякі його 

порушення не 

позначаються негативно 

на стосунках з учнями 

Стосунки з 

дітьми будує на 

довірі, повазі, 

вимогливості, 

справедливості 

  

6. Педагогічна 

культура 

Знає елементарні 

вимоги до мови, 

специфіку інтонацій у 

Мовленні, темпу 

Уміє чітко й 

логічно 

висловлювати 

думки в усній, 

Досконало володіє 

своєю мовою, 

словом, 

професійною 



мовлення дотримується 

не завжди 

письмовій та 

графічній 

формі. Має 

багатий 

словниковий 

запас, добру 

дикцію, 

правильну 

інтонацію 

термінологією 

7. Створення 

комфортного 

мікроклімату 

Глибоко вірить у 

великі можливості 

кожного учня. 

Створює сприятливий 

морально-

психологічний клімат 

для кожної дитини 

Наполегливо 

формує 

моральні 

уявлення, 

поняття учнів, 

виховує 

почуття 

гуманності, 

співчуття, 

жалю, чуйності. 

Створює умови 

для розвитку 

талантів, 

розумових і 

фізичних 

здібностей, 

загальної 

культури 

особистості 

Сприяє пошуку, 

відбору і творчому 

розвиткові 

обдарованих дітей 

  

VI. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників 

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої 

діяльності  в ліцеї  визначає стратегію управління в закладі освіти, напрямки 

ефективних змін та розвитку освітньої системи. 

Для цього застосовується моніторинг якості освітнього процесу в закладі 

освіти як система збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про 

стан освітнього процесу чи окремих його елементів із метою інформаційного 

забезпечення управління та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо 

підвищення ефективності функціонування усіх складових освітнього процесу, 

їхній взаємодії для досягнення очікуваних й запланованих результатів, а також 

інноваційного розвитку закладу освіти. 

Управління процесом забезпечення якості освіти в ліцеї забезпечується 

внутрішніми нормативно-правовими документами (статут, положення, рішення, 

накази тощо), що визначають зміст внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти та механізми її забезпечення. 

Процедура управління процесом забезпечення якості освіти 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; 

- 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. 

Відповідальними за впровадження та вдосконалення системи забезпечення 

якості освіти та якості освітньої діяльності в ліцеї є директор,  заступники 

директора з навчально-виховної та виховної роботи, педагогічні працівники, 

методичні об’єднання, педагогічна рада закладу освіти.   

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 (завуч, координатор програм, 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. 

Критерії ефективності управлінської діяльності 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 з результатами державної підсумкової 

атестації, зовнішнього незалежного оцінювання; 

- наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого 

рівня якості освітнього процесу. 

 



VII. Інформаційні системи для ефективного управління закладом 

 
В ліцеї здійснюється збір, узагальнення, аналіз та використання відповідної 

інформації для ефективного управління освітнім процесом та іншою діяльністю. 

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в закладі освіти 

сприяють електронна система збирання й аналізу інформації та частково система 

електронного документообігу. 

При оцінці якості освітнього процесу використовуються комп'ютерні 

технології для обробки досягнень. 

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується 

відео- аудіо 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; 

- інформаційна база про результати зовнішнього незалежного оцінювання в 

співставленні з річними показниками; 

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із 

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

інформації ліцей підключено до швидкісного Інтернету. Є зона Wі-Fі 

підключення. 

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля та забезпечення 

публічності інформації про заклад освіти в  ліцеї  функціонують два сайти: 

офіційний сайт закладу та внутріщній сайт для здійснення дистанційного 

навчання. 

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. 

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). 

 

VIII. 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 наявності 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. 

8. 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. 

 

IX. Забезпечення якості загальної середньої освіти 

 

Для дієвості внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ліцеї 

діяльність структурних підрозділів спрямовано на: 

1. Удосконалення наявної системи роботи структурних підрозділів шляхом 

відстеження динаміки процесів у часі та в розрізі навчальних програм. 

2. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом.  

3. Реалізацію системи постійного моніторингу в ліцеї. 

4. Забезпечення подальшої практики публічної звітності ліцею про 

діяльність. 

5. Створення інформаційної системи моніторингу якості, яка б 

забезпечувала інтеграцію баз даних структурних підрозділів, характеризуючи: 

-досягнення здобувачів освіти; 

-результати працевлаштування випускниківліцею; 

-якісний склад та ефективність роботи вчителів; 

-наявні навчальні та матеріальні ресурси.                               

 

X. Прикінцеві положення 

 

Положення погоджується педагогічною радою закладу і вводиться в дію 

наказом директора школи. 

 

 


