
                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                     на засіданні педагогічної 

                                                                          ради від  31.08.2020 р. № 1 

 

Положення 

про внутрішню систему забезпечення якості освіти Височанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Височанської сільської ради 

 
І. Загальні положення 

 

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

Положення)  Височанської ЗОШ І-ІІІ ступенів розроблено відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року, стратегії розвитку та статуту 

закладу освіти. 

 

1.2. Положення  визначає  сукупність умов, процедур і заходів у закладі освіти, 

що забезпечують ефективність освітніх і  управлінських процесів, які 

безпосередньо впливають на якість результатів навчання здобувачів освіти, 

забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а також сприяють 

всебічному розвитку особистості здобувачів освіти. 

 

1.3. Колегіальним органом, який схвалює Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти  є педагогічна рада. Затверджує Положення керівник 

закладу освіти після його схвалення педагогічною радою. 

 

ІІ. Стратегія та процедури забезпечення якості освіти 

 

2.1. Принципи розбудови внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти 

1) Дитиноцентризм. 

 Головним суб’єктом, на якого спрямована освітня діяльність школи, є дитина. 

 2) Автономія закладу освіти.   

Самостійність у виборі форм і методів навчання, визначення стратегії і 

напрямів розвитку закладу освіти, які відповідають нормативно-правовим 

документам, Державним стандартам загальної середньої освіти.  

3) Цілісність системи управління якістю.  

Усі компоненти діяльності закладу освіти взаємопов’язані, це створює 

взаємозалежність між ними. Наприклад, якість освіти залежить від 

оптимального добору педагогічних кадрів, мотивуючого освітнього 

середовища, використання освітніх технологій, спрямованих на оволодіння 

ключовими компетентностями, сприятливої для творчої роботи психологічної 



атмосфери. Зниження якості хоча б одного названого компоненту знизить у 

цілому якість освіти.  

4) Постійне вдосконалення.  

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти – це постійний процес, за допомогою якого відбувається 

вдосконалення освітньої діяльності, підтримується дієвість закладу, 

забезпечується відповідність змінам у освітній сфері, створюються нові 

можливості тощо.  

5) Вплив зовнішніх чинників.  

Система освітньої діяльності у закладі освіти не є замкнутою, на неї 

безпосередньо впливають зовнішні чинники – засновник, місцева громада, 

освітня політика держави. 

 6) Гнучкість і адаптивність.  

Система освітньої діяльності змінюється під впливом сучасних тенденцій 

розвитку суспільства. 

 

2.2. Цілі внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 

 підвищувати якість освітніх послуг і забезпечувати довіру до результатів 

навчання; 

 створювати умови навчання та праці, які забезпечують партнерство 

учасників освітнього процесу; 

 отримувати постійний зворотній зв'язок від учасників освітнього процесу 

щодо якості освіти, відзначати успішні практики та вчасно реагувати на 

виявлені проблеми; 

 приймати обґрунтовані управлінські рішення, які спрямовані на підвищення 

якості освіти та освітньої діяльності; 

 постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання учнів, 

педагогічну діяльність, управлінські процеси закладу освіти; 

 забезпечити прозорість діяльності закладу освіти і готовність до змін в 

інтересах учасників освітнього процесу. 

 

2.3. Компоненти внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 

 освітнє середовище; 

 система оцінювання здобувачів освіти; 

 педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти; 

 управлінські процеси закладу освіти. 

 

2.4.  Система контролю за  реалізацією  процедур  забезпечення  якості  

освіти: 

•   самооцінка ефективності діяльності із  забезпечення якості  освіти; 

•   моніторинг  якості  освіти. 

2.5. Самооцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти 

2.5.1. Заклад освіти використовує механізм оцінювання, що застосовується під 

час інституційного аудиту.  



2.5.2. Координує роботу з запровадження внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти керівник закладу. Відповідальними особами щодо аналізу 

компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти є заступники 

директора, голови методичних обʼєднань, педагоги, психолог школи, 

соціальний педагог, бібліотекар, медична сестра, члени батьківського комітету, 

члени учнівського комітету. 

2.5.3. Для проведення самооцінювання заклад освіти використовує такі методи 

збору інформації: 

 опитування учасників освітнього процесу (анкетування, індивідуальне 

інтерв᾽ю, фокус-групове дослідження); 

 спостереження (за освітнім середовищем, проведенням навчальних 

занять, позакласних заходів); 

 аналіз  документації закладу освіти (накази, матеріали педагогічних рад, 

атестаційної комісії, методичних формувань, моніторингів). 

2.5.4. До інформації, яку має надати відповідальна особа після завершення 

процедури оцінювання, віднесено аналітичну довідку, письмовий звіт, усний 

звіт, доповідну записку, акт тощо. 

2.5.5. Узагальнена інформація зіставляється з описом вимог/правил організації 

освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, що визначені закладом освіти та  містяться у 

Положенні про внутрішню систему. 

2.5.6. Механізм самооцінювання передбачає визначення рівня оцінювання: 

перший (високий); другий (достатній); третій (вимагає покращення); четвертий 

(низький). 

2.5.7. Результати самооцінювання обговорюються на засіданні педагогічної 

ради, оприлюднюються на сайті закладу освіти. 

2.5.8. На основі аналізу отриманої інформації приймається відповідне 

управлінське рішення у вигляді наказу, рішення педагогічної ради, ради 

закладу, розпорядження, вказівки, письмового доручення, припису, інструкції, 

резолюції тощо і спрямовано на вдосконалення якості освіти закладу. 

 

ІІІ. Освітнє середовище 

 

3.1. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

3.1.1. Документом закладу освіти, який встановлює етичні та правові принципи 

академічної доброчесності,  можливі види відповідальності за випадки їх 

порушення, а також заходи направлені на попередження фактів порушення 

принципів академічної доброчесності є Положення про академічну 

доброчесність Височанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яке схвалюється педагогічною 

радою закладу. 

3.1.2. У закладі освіти створена Комісія для  розгляду питань, пов’язаних із  

порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма 

учасниками освітнього процесу  морально-етичних  норм поведінки та 

правових норм  Положення про академічну доброчесність. 



3.1.3. Склад Комісії обирається на засіданні педагогічної ради з числа 

педагогічних працівників та представників батьківської громади. 

3.1.4. Повноваження Комісії з питань академічної доброчесності: 

 виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності 

учасників освітнього процесу школи. 

 проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів 

академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу. 

 готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації  щодо 

підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в 

освітню діяльність школи. 

 отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний 

характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього 

процесу школи. 

 залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також 

використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів 

порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою. 

 доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної 

доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування. 

3.1.5. Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, 

присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу.  

3.1.6. Рішення приймаються голосуванням. Рішення вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії. 

3.1.7.  Школа забезпечує публічний доступ до тексту Положення про 

академічну доброчесність через власний офіційний сайт та інформаційний 

стенд. У закладі освіти створений стенд «Академічна доброчесність» для 

привернення уваги учасників освітнього процесу до питання важливості 

дотримання норм академічної доброчесності та вивчення основних пунктів 

Положення про академічну доброчесність . Положення про академічну 

доброчесність знаходиться на стенді щоб кожен охочий міг без перешкод з ним 

ознайомитися та застосувати у конкретній ситуації. 

3.1.8. Зміни та доповнення до Положення про академічну доброчесність можуть 

бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до 

педагогічної ради школи та вводяться в дію наказом директора школи. 

3.1.9. Адміністрація школи забезпечує попередження порушень академічної 

доброчесності шляхом  колективних та індивідуальних форм навчання з 

педагогічними працівниками щодо створення, оформлення  ними методичних 

розробок  (робіт) для публікацій, розробок на конкурси різного рівня, 

використовують у своїй діяльності (рецензування робіт  на конкурси різного 

рівня,  на присвоєння  педагогічного звання) та  рекомендують вчителям 

сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат. 

3.1.10. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, 

дотримуються етики та академічної  доброчесності, умов   Положення про 

академічну доброчесність, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами 

освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення 



академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, 

посилання на джерела інформації,  списування). 

3.1.11. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної 

доброчесності визначають спеціальні закони України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту» та внутрішнє Положення школи. 

Порушення 

академічної 

доброчеснос-

ті 

Суб’єкти 

порушення 

Обставини та умови  

порушення 
академічної 

доброчесності 

Наслідки  й 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 

Повторне письмове 

проходження 

оцінювання 

термін -1 тиждень 
або повторне 

проходження 

відповідного освітнього 
компонента освітньої 

програми 

Учителі-

предметники 

 -державна підсумкова 

атестація; 

- річне оцінювання 
( для  екстернів) 

Повторне проходження 

оцінювання  за 

графіком проведення  
ДПА у школі 

Не зарахування  

 результатів 

Атестаційна 

комісія державної 

підсумкової 
атестації 

-І етап( шкільний) 
Всеукраїнських   

учнівських олімпіад, 

конкурсів; 

Робота учасника 
анулюється, не 

оцінюється. 

У разі повторних 

випадків списування 
учасник не 

допускається до участі 

в інших  олімпіадах, 
конкурсах 

Оргкомітет, журі 

Необ’єктив-

не 

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 

Комісія з питань 
академічної 

доброчесності, 

атестаційні   
комісії усіх рівнів 

Обман: 
Фальсифіка-
ція 

Педагогічні 

працівники 
як автори 

Навчально-методичні 

освітні продукти, 
створені педагогічними 

У випадку 

встановлення порушень 
такого порядку: 

Комісія з питань 

академічної 
доброчесності 



Фабрикація працівниками: 

-методичні 
рекомендації; 

-навчальний посібник; 

-навчально-методичний 

посібник 
-наочний посібник; 

-практичний посібник; 

-навчальний наочний 
посібник; 

-збірка; 

-методична збірка 
-методичний вісник; 

-стаття; 

-методична розробка 

А) спотворене 

представлення у 
методичних розробках, 

публікаціях чужих 

розробок, ідей, синтезу 

або компіляції чужих 
джерел, використання 

Інтернету без посилань, 

фальсифікація 
наукових досліджень, 

неправдива інформація 

про власну освітню 
діяльність 

є підставою для 

відмови в присвоєнні 

або позбавленні раніше 
присвоєного 

педагогічного звання, 

кваліфікаційної 
категорії 

Б) в разі встановлення в 

атестаційний період  
фактів списування 

здобувачами під час 

контрольних зрізів 

знань, фальсифікації 
результатів власної 

педагогічної діяльності 

позбавлення 
педагогічного 

працівника І,ІІ 

кваліфікаційної 

категорії 

Плагіат 

Хабарництво Педагогічні 

працівники 

Здобувачі 

освіти 

Встановлення факту 
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. 

Позбавлення 
педагогічного 

працівника 

кваліфікаційної 
категорії, педагогічного 

звання.   

Позбавлення права брати 

участь у роботі 
визначених законом 

органів чи займати 

визначені законом 
посади 

 

Комісія з питань 
академічної 

доброчесності 

 

 

3.2. Запобігання та протидія булінгу ( цькуванню) 

3.2.1. У закладі освіти розроблені та  оприлюднені правила поведінки 

здобувачів освіти, їх права та обовʼязки ( сайт школи, інформаційний стенд). 

3.2.2. До булінгу (цькування) в закладі освіти належать випадки, які 

відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих 



територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять 

спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, 

їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених 

освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, 

що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою 

до (із) закладу освіти. 

3.2.3. Завданнями діяльності закладу освіти щодо запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню) в закладі освіти є: 

 створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, що 

включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу; 

 визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в 

закладі освіти; 

 підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про 

булінг (цькування); 

 формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до 

насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як 

порушення прав людини; 

 заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння 

запобіганню булінгу (цькуванню). 

3.2.4.  У закладі освіти створено комісію з розгляду випадків булінгу. Головою 

Комісії є керівник закладу освіти. 

3.2.5. Заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру 

щодо його вчинення приймає керівник закладу. Повідомлення можуть бути в 

усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів 

електронної комунікації.  

3.2.6. До складу комісії входить психолог  та соціальний педагог закладу освіти, 

педагогічні працівники та представник служби у справах дітей та центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. До участі в засіданні комісії за 

згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або 

неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони 

булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки 

булінгу (цькування) в закладах освіти. Засідання комісії проводяться у разі 

потреби ( виявлення випадків булінгу у закладі освіти).  

3.2.7. Діяльність комісії здійснюється на принципах: законності, верховенства 

права, поваги та дотримання прав і свобод людини, неупередженого ставлення 

до сторін булінгу (цькування), відкритості та прозорості, конфіденційності та 

захисту персональних даних, невідкладного реагування, комплексного підходу 

до розгляду випадку булінгу (цькування), нетерпимості до булінгу (цькування) 

та визнання його суспільної небезпеки. 

3.2.8. Діяльність закладу освіти щодо запобіганні та протидії булінгу 

відображена в Плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти. 

3.2.9. План заходів розробляється на початку кожного навчального року на 

основі: 



1) аналізу звернень, які надходили у попередньому році; 

2) урахування контингенту учнів закладу освіти; 

3) анкетування учнів, батьків, вчителів з метою виявлення чинників, що 

впливають на психологічний комфорт та безпеку в закладі; 

4) аналізу проведених заходів та досягнення їх очікуваних результатів. 

3.2.10. Із здобувачами освіти проводяться виховні заходи, години спілкування, 

бесіди,  спрямовані на прийняття різноманітності, розвиток соціально-

емоційної грамотності, толерантності, вміння співпрацювати, нетерпимості до 

будь-яких проявів насильства. 

3.2.11.  Із вчителями школи проводяться заходи, спрямовані на їх ознайомлення 

із ознаками булінгу, заходами з запобігання булінгу, порядком реагування на 

випадки булінгу.  

3.2.12. Із батьками проводяться заходи, спрямовані на ознайомлення з видами 

булінгу та попередження випадків булінгу (батьківські збори, всеобучі, 

індивідуальні бесіди, анкетування). 

 

3.3. Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища 

3.3.1. Височанська ЗОШ І-ІІІ ступенів забезпечує рівний доступ дітей до освіти 

без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

3.3.2. Заклад освіти забезпечує умови формування та функціонування 

інклюзивного освітнього середовища: 

- ресурсне забезпечення інклюзивної освіти (нормативно-правове, програмно-

методичне, інформаційне, матеріально-технічне); 

- впровадження педагогіки партнерства; 

- адаптацію і модифікацію освітніх  програм та навчальних матеріалів; 

- підвищення рівня фахової майстерності вчителів та асистента вчителя щодо 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; 

- проведення корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми 

потребами; 

- проведення заходів, спрямованих на соціалізацію дітей з особливими 

потребами в освітньому середовищі закладу освіти; 

- надання консультативної допомоги батькам, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення 

індивідуальної програми розвитку та індивідуальної навчальної програми. 

3.3.3.Універсальний дизайн закладу освіти створюється на таких принципах: 
 рівність і доступність використання; 
 гнучкість використання; 
 просте та зручне використання; 
 сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних можливостей 

користувачів; 
 низький рівень фізичних зусиль; 
 наявність необхідного розміру і простору. 

 



3.4. Наявність інформаційних систем для ефективного управління закладом 

освіти 

3.4.1. Для ефективного управління у закладі освіти повинні бути: 

-  технічне забезпечення; 

- мережа Інтернет, доступ до Wi-Fi; 

-  єдиний інформаційний простір закладу (можливість спільного використання 

суб’єктами освіти наявних у системі електронних ресурсів); 

- ліцензовані програмні продукти, електронні освітні ресурси; 

- сайт закладу освіти. 

3.4.2. У закладі освіти створені умови для безпечного використання мережі 

Інтернет, формуються навички безпечного користування мережею учнями. 

Здобувачі освіти в освітньому процесі інформуються щодо безпечного 

використання мережі та загроз, пов’язаних з використанням. У процесі 

викладання предметів відбувається розвиток умінь учнів знаходити необхідну 

інформацію та безпечного користування мережею. 

 

ІV. Система оцінювання здобувачів освіти 

 

4. 1. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти. 

4.1.1. Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з 

предметів інваріантної складової навчального плану закладу.  

4.1.2. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до 

наказу МОНУ від 13.04.2011 р. № 329.   Ці Критерії реалізуються в нормах 

чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-

бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 

«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів 

із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»). 
Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Вимоги до знань, умінь і навичок учнів 

Початковий 1  Учні розрізняють об'єкти вивчення 

2  Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають 

нечіткі уявлення про об'єкт вивчення 

3  Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою 

вчителя виконують  елементарні завдання 

Середній 4 Учні з допомогою вчителя відтворюють    основний навчальний 

матеріал, можуть  повторити за зразком певну операцію, дію   

5 Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з 

помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати 

правило    

6 Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального 

матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. 



Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком                         

Достатній 

 

 

 

 

7 Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають 

основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють 

власні навчальні дії 

8 

 

Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати  

найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, 

робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді 

їх логічні, хоч і мають неточності                     

9 Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в 

стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й        систематизувати 

інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і 

правильною аргументацією                   

Високий 10 Учні мають повні, глибокі знання, здатні  використовувати їх у 

практичній           діяльності, робити висновки, узагальнення 

11 Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють 

знаходити інформацію та            аналізувати її, ставити і розв'язувати 

проблеми                                   

12 Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, усвідомлено використовують їх у         

стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно 

аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення               

 

4.1.3. За цими Критеріями  здійснюється у процесі повсякденного вивчення 

результатів навчальної роботи учнів на уроках і вдома, а також за результатами 

перевірки навчальних досягнень учнів: усної, зокрема індивідуальне, групове та 

фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні роботи, 

тестування; графічної, зокрема робота з діаграмами, графіками, схемами, 

контурними картами; практичної, зокрема виконання різних видів 

експериментальних досліджень та навчальних проектів, робота з біологічними 

об'єктами, виготовлення виробів. 

4.1.4. Учителі самостійно розробляють критерії оцінювання здобувачів освіти 

на основі загальних Критеріїв оцінювання, затверджених МОН для оцінювання 

уроку-гри, уроку-змагання, уроку-КВК, уроку-квесту, уроку-дослідження, 

інших кооперативних форм навчання, а також для оцінювання окремих видів 

роботи на уроці: робота з портфоліо, груповий навчальний проект, 

дослідницька робота, реферат, презентація та ін.  

4.1.5. При визначенні рівня навчальних досягнень здобувачів освіти 

враховуються: 

 характеристики відповіді: розуміння інформації, вміння відтворити її, 

логічність, обґрунтованість, цілісність; 

 сформованість ключових та предметних компетентностей; 



 рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки 

тощо; 

 вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези; 

 самостійність оцінних суджень; 

 індивідуальний поступ кожного учня. 

4.1.6. Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню та  передбачає зіставлення досягнень  учнів з 

очікуваними результатами навчальної діяльності. 

4.1.7. Формувальне оцінювання учнів 1 класу проводиться відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо формувального оцінювання учнів 1 класу 

(листи МОН від 18.05.2018 №2.2-1250 та від 21.05.2018 №2.2-1255) , учнів 2 

класу відповідно до Методичних рекомендацій оцінювання навчальних 

досягнень учнів 2 класів (наказ МОН від 27.08.2019 року №1154), 3 та 4 класу 

відповідно до Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання 

учнів третіх і четвертих класів ( наказ МОН від 16.09.2020 р. № 1146). 

4.1.8. Двічі на рік учителі початкових класів заповнюють Свідоцтва досягнень 

здобувачів освіти: у жовтні та у травні. 

4.1.9. Інформація про формувальне та підсумкове оцінювання результатів 

навчання здобувачів освіти  є конфіденційною.  
4.1.10. Педагогічні працівники систематично інформують здобувачів освіти та 

батьків  про Критерії оцінювання навчальних досягнень в усній та письмовій 

формі, через електронні засоби комунікації. 

 

4.2. Внутрішній моніторинг  

4.2.1. Внутрішній моніторинг проводить заклад освіти відповідно до 

перспективного та річного плану роботи. 

4.2.2. Завдання моніторингу в закладі освіти: 

- вивчати якість освітнього процесу, відповідність досягнень учнів очікуваним 

результатам навчальної діяльності з предметів; 

- коригувати освітній процес на основі аналізу результатів моніторингу; 

 - удосконалювати систему оцінювання здобувачів освіти; 

- простежувати впровадження компетентнісного підходу в освітній процес; 

- визначати необхідність індивідуальної освітньої траєкторії для окремих учнів. 

4.2.3. Форми проведення моніторингу: 

- спостереження за освітнім процесом; 

- проведення директорських контрольних робіт; 

- бесіди із здобувачами освіти, анкетування; 

- бесіди з педагогічними працівниками, анкетування; 

- вивчення документації, статистичної та оперативної інформації. 

4.2.4. Форми узагальнення результатів моніторингу: звіт, наказ, довідка. 

4.2.5. Результати моніторингу розглядаються на нарадах при директорові, на 

засіданнях методичної ради, методичних обʼєднань,  педрад, атестаційної 

комісії. 

 



V. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 

 

5.1. Критерії оцінювання педагогічної діяльності вчителів 

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 глибокі та 

різнобічні знання зі 

свого предмета й 

суміжних дисциплін 

Відповідає вимогам, що 

висуваються до   вчителя 

вищої кваліфікаційної 

категорії. Має глибокі 

знання зі свого предмета і 

суміжних дисциплін, які 

значно перевищують 

обсяг програми 

2. Знання сучас-

них досягнень у 

методиці: 

Слідкує за 

спеціальною і 

методичною 

літературою; . працює 

за готовими ме-

тодиками й 

програмами навчання; 

використовує 

прогресивні ідеї 

минулого і сучасності; 

уміє самостійно 

розробляти методику 

викладання 

Володіє методиками 

аналізу ' навчально-

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 

науково-дослідницької, 

експериментальної 

роботи, використовує в 

роботі власні оригінальні 

програми й методики 

3. Уміння аналі-

зувати свою ді-

яльність 

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 по-

милки і посилює 

позитивні п Моменти у 

своїй роботі, знаходить 

ефективні рішення. 

Усвідомлює 

необхідність сис-

тематичної 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 тех-

нологій; 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 дослід-

ницькій, 

експериментальній 

діяльності 

5. Використання 

технологій, 

спрямованих на 

формування 

ключових 

компетентностей 

та наскрізних 

умінь 

Знає вимоги 

Держстандартів та 

програм до 

формування 

компетентностей та 

наскрізних змістових 

ліній, використовує 

компетентнісно-

зорієнтовані методи 

навчання учнів на 

уроках 

Уміє демонструвати на 

практиці на високому 

рівні використання 

технологій, 

спрямованих на 

формування 

компетентностей та 

наскрізних умінь 

Розробляє та 

використовує технології, 

спрямовані на 

формування 

компетентностей та 

наскрізних умінь, 

постійно залучає учнів до 

творчої, пошукової, 

аналітичної роботи 

6. Використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Володіє ІКТ, 

використовує 

електронні ресурси в 

освітньому процесі, у 

тому числі для 

комунікації з учнями 

та батьками 

Володіє ІКТ, створює 

власні електронні 

освітні ресурси, уміє 

демонструвати на 

практиці їх 

використання на 

високому рівні 

Оприлюднює власні 

освітні ресурси, веде 

сайт/блог, портфоліо, 

ділиться своїми 

напрацюваннями з 

колегами 

7. Знання теорії 

педагогіки й ві-

кової 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 опти-

мальне рішення 

Користується різними 

формами психолого-

педагогічної діагностики 

й науково-обґрунтованого 

прогнозування. Здатний 

передбачити розвиток 

подій і прийняти рішення 

в нестандартних ситуаціях 

 

ІІ. Результативність професійної діяльності вчителя. 

Критерії Спеціаліст  другої  

категорії 

Спеціаліст першої 

категорії 

Спеціаліст вищої категорії 



1.Володіння 

способами інди-

відуалізації 

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 

рівня інтелектуального 

й особистісного 

розвитку дітей 

Уміло користується 

елементами, засобами 

діагностики і корекції 

індивідуальних 

особливостей учнів під 

час реалізації дифе-

ренційованого підходу. 

Створює умови для 

розвитку талантів, 

розумових і фізичних 

здібностей 

Сприяє пошуку, відбору і 

творчому розвитку обда-

рованих дітей. Уміє 

тримати в полі зору 

«сильних», «слабких» і 

«середніх» за рівнем 

знань учнів; працює за 

індивідуальними планами 

з обдарованими і слаб-

кими 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 само-

управління 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 роз-

витку в учнів 

загально-

навчальних 

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, 

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, 



щоденниках 

(грамотність, 

акуратність, каліграфія) 

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. Комуніка-

тивні й органі-

заторські здіб-

ності 

Прагне до контактів з 

людьми. Не обмежує 

коло знайомих; 

відстоює власну 

думку; планує свою 

роботу, проте по-

тенціал 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 ви-

користовує їх без 

аналізу ситуації 

Обговорює й аналізує 

ситуації разом з учнями 

і залишає за ними право 

приймати власні 

рішення. Уміє сфор-

мувати громадську 

позицію учня, його 

Веде постійний пошук 

нових прийомів 

переконливого впливу й 

передбачає їх можливе ви-

користання в спілкуванні. 

Виховує вміння 

толерантно ставитися До 



реальну соціальну 

поведінку й вчинки, 

світогляд і ставлення до 

учня, а також готовність 

до подальших виховних 

впливів учителя 

чужих поглядів. Уміє 

обґрунтовано 

користуватися поєднанням 

методів навчання й 

виховання, що дає змогу 

досягти хороших 

результатів 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 

колективістських 

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 

Стосунки з дітьми будує на 

довірі, повазі, 

вимогливості, 

справедливості 

6. Педагогічна 

культура 

Знає елементарні 

вимоги до мови, 

специфіку інтонацій у 

Мовленні, темпу 

мовлення 

дотримується не 

завжди 

Уміє чітко й логічно 

висловлювати думки в 

усній, письмовій та 

графічній формі. Має 

багатий словниковий 

запас, добру дикцію, 

правильну інтонацію 

Досконало володіє своєю 

мовою, словом, 

професійною 

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 

Сприяє пошуку, відбору і 

творчому розвиткові 

обдарованих дітей 



особистості 

 

 

5.2. Правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників 

5.2.1. Оцінювання педагогічної діяльності вчителів здійснюється за такими 

принципами: плановість, об’єктивність,  систематичність і системність, 

відкритість. 

5.2.2. Процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників: 

- вивчення стану викладання навчальних предметів; 

- вивчення системи роботи та досвіду роботи вчителів; 

- вивчення системи роботи класних керівників; 

- аналіз навчальних досягнень учнів з предмета, директорських контрольних 

робіт, ДПА, ЗНО; 

- аналіз участі та досягнень учнів у конкурсах, олімпіадах; 

- аналіз участі вчителів у професійних конкурсах; 

- дотримання педагогічними працівниками принципів академічної 

доброчесності; 

- аналіз результатів науково-методичної роботи ( створення власних розробок, 

статей, збірників, електронних ресурсів); 

- аналіз участі вчителів у методичній роботі, розповсюдженні педагогічного 

досвіду; 

- аналіз результатів підвищення кваліфікації та самоосвіти; 

- вивчення матеріалів портфоліо, сайтів, блогів вчителів; 

- вивчення роботи вчителів із створення освітнього середовища в кабінетах; 

- аналіз результатів щорічної діагностики педагогічних кадрів; 

- атестація педагогічних працівників. 

5.2.3. Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання 

професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється 

шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного 

досвіду роботи.  Сертифікація педагогічного працівника відбувається на 

добровільних засадах виключно за його ініціативою.    

 

5.3. Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками 

5.3.1. Педагогічні працівники підвищують кваліфікацію щорічно відповідно до 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019 р. № 800. 

5.3.2. План підвищення кваліфікації розглядається на засіданні педагогічної 

ради щорічно. Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію 

поза межами плану. 

5.3.3. Педагогічні працівники самостійно обирають види, форми, суб’єкти 

підвищення кваліфікації відповідно до Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. 



5.3.4. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації,  

що не мають ліцензії визнаються педагогічною радою закладу освіти за 

клопотанням педагогічного працівника, у разі наявності свідоцтва чи 

сертифіката про підвищення кваліфікації та програми підвищення кваліфікації, 

що відповідають Положенню. 

5.3.5. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада 

надає рекомендації щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів 

підвищення кваліфікації. 

5.3.6. Педагогічні працівники займаються самоосвітою, обираючи проблему 

самоосвіти та форми підвищення кваліфікації з проблемного питання. 

5.3.7. Результати підвищення кваліфікації враховуються під час проведення 

атестації педагогічних працівників. 

 

VI. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників закладу освіти 

 

6.1. Наявність стратегії розвитку та моніторинг за її впровадженням 

6.1.1. Керівні працівники визначають цілі розвитку закладу освіти та розуміють 

процедури їх реалізації. 

6.1.2. Керівні працівники закладу здійснюють проміжний контроль та аналіз 

досягнення цілей стратегії розвитку закладу освіти. 

6.1.3. За необхідності керівні працівники корегують стратегію розвитку закладу 

освіти. 

 

6.2. Забезпечення наявності ресурсів необхідних для організації освітнього 

процесу 

6.2.1. Керівні працівники закладу освіти забезпечують наявність ресурсів 

необхідних для організації освітнього процесу: 

 Державні стандарти 

 типові освітні програми 

 статут закладу освіти 

 стратегія розвитку закладу освіти 

 річний план роботи закладу освіти 

 освітня програма закладу освіти 

 штатний розпис закладу освіти 

 методичний супровід освітнього процесу 

 система матеріального та морального заохочення 

 матеріально-технічна база 

 

6.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників. 

6.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих 

педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої 

програми. 



6.3.2. Керівні працівники закладу освіти за допомогою системи матеріального 

та морального заохочення мотивують педагогічних працівників до підвищення 

якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої 

діяльності. 

6.3.3. Керівні працівники закладу освіти сприяють підвищенню кваліфікації 

педагогічних працівників. 

 

6.4. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 

6.4.1. Заклад функціонує на засадах прозорості та відкритості. 

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

учасників освітнього процесу. 

6.4.3. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників 

освітнього процесу. 

6.4.4. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського 

самоврядування. 

6.4.5. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та 

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

6.4.6. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові 

особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам. 

6.4.7. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій здобувачів освіти. 

6.4.8. Заклад освіти здійснює діяльність, дотримуючись принципів академічної 

доброчесності. 

 

 

 


