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Положення 

про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

у Капулівській загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступенів 

  

        І.Загальні положення. 

  

        Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

у  Капулівській ЗОШ І-ІІІ ступенів  розроблено  відповідно до вимог 

Закону України «Про освіту» (розділ V,стаття 41,п.3. Система забезпечення 

якості освіти). 

  

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 педагогів; 

• оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

діяльності керівних працівників закладу освіти; 

• забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти; 

• створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

• інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу освіти. 

Критерії ефективності 

• 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 освітньої програми, 

якістю    

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



• моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

           освіти; 

• створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня    

          педагогічних працівників. 

 

II. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

контроль за її виконанням 

  

1. Стратегія та процедура забезпечення якості освіти 

  

Стратегія та процедура забезпечення якості освіти базується на наступних 

принципах: 

• людиноцентризму; 

• принцип процесного підходу, що розглядає діяльність закладу як сукупність 

освітніх процесів, які спрямовані на реалізацію визначених закладом 

стратегічних цілей, при цьому управління якістю освітніх послуг 

реалізується через функції планування, організації, мотивації та контролю; 

• принцип цілісності, який вимагає єдності впливів освітньої діяльності, їх 

підпорядкованості, визначеній меті якості освітнього процесу; 

• принцип безперервності, що свідчить про необхідність постійної реалізації 

суб’єктами освітньої діяльності на різних етапах процесу підготовки 

випускника закладу; 

• принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості 

освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої 

діяльності; 

• принцип партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну 

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

майбутніх потреб у досягненні високої якості освітнього процесу. 

Стратегія та процедура забезпечення якості освіти реалізуються через 

• удосконалення планування освітньої діяльності;  

• підвищення якості знань здобувачів освіти; 

•  посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників;  

• забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу та підтримки здобувачів освіти;   

• розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності 

управління освітнім процесом;  

•  забезпечення публічності інформації про діяльність закладу;  

• створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в 

діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти 

•  

  2. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності. 

  



   Система та механізми забезпечення академічної доброчесності визначається 

спеціальним Положенням про академічну доброчесність. 

3. 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  розміщені на веб-сторінці закладу, які 

виходять із  чинних нормативно-правових актів в освіті на даний період. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень з предметів розміщено на сайті 

закладу та представлені батькам на зборах . Критерії оцінювання 

контрольних,тематичних  чи інших залікових обов’язкових видів робіт 

надаються для ознайомлення здобувачам освіти на початку навчального року та 

за тиждень до проведення відповідного виду робіт. 

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. 

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 3-4 класів проводиться відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо  оцінювання  результатів навчання  учнів 

третіх і четвертих класів Нової української школи (наказ МОН України  №1146 

від 16.09.2020). 

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 

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 і 

випускників, а також моніторинг оцінювання ступеня задоволення  здобувачів 

освіти. 

Результати  оцінювання  здобувачів    освіти  обговорюються  на засіданні 

педагогічної  ради школи. 

 

      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. 

  

До ключових компетентностей належать: 

1. Вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово 

висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати 

факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі 

мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, 

готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях 

2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в 

різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, 

культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання 

іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння 

навичками міжкультурного спілкування 

3. Математична компетентність, що передбачає виявлення простих 

математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів 

та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, 

усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному 

житті людини 



4. Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати 

нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати 

припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати 

себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження 

5. Інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у 

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

умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують 

подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, 

відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади 

6. Екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення 

основи екологічного природокористування, дотримання правил 

природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, 

розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку 

суспільства; 

7. Інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає 

опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, 

здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-

комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях 

8. Навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і 

навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного 

навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування 

її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей 

та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 

9. Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового 

способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що 

передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, 

активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти 

в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами 

дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та 

ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до 

власного здоров’я ізбереження здоров’я інших людей, дотримання 

здорового способу життя; 

10. Культурна компетентність, що передбачає залучення до різних 

видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види 

мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого 

вираження особистості; 

11. Підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають 

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння 

організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення 

етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя 

ініційованих ідей, прийняття власних рішень. 

 

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є: 



• контролююча, що передбачає визначення рівня досягнень окремого учня 

(класу, групи), виявлення рівня готовності до засвоєння нового матеріалу, 

що дає змогу вчителеві відповідно планувати і 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; 

•  

• стимулюючо-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 ураховуються: 

 

• характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, 

цілісність, творчість; 

• якість знань: правильність,повнота, глибина, осмисленість,гнучкість, 

системність, міцність; 

• сформованість загально навчальних і 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. 

 Характеристики якості знань взаємопов'язані між собою і доповнюють 

одна одну:. 

• Повнота знань - кількість знань, визначених навчальною програмою. 

• Глибина знань - усвідомленість існуючих зв'язків між групами знань. 

• Гнучкість знань - уміння учнів застосовувати набуті знання у стандартних 

і  нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи використання 

знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності із вже відомих. 

• Системність знань - усвідомлення структури знань, їх ієрархії і 

послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших. 

• Міцність знань - тривалість збереження їх в пам'яті, відтворення їх в 

необхідних  ситуаціях. 

• Знання є складовою умінь учнів діяти. 

• Уміння виявляються в різних видах діяльності і поділяються на розумові 

і практичні. 

• Навички - дії доведені до автоматизму у результаті виконання вправ. 

Для сформованих навичок характерні швидкість і точність відтворення. 



 

        Ціннісні ставлення виражають особистий досвід учнів, їх дії, 

переживання, почуття, які виявляються у відносинах до оточуючого (людей, 

явищ, природи, пізнання тощо). У контексті компетентнісної освіти це 

виявляється у відповідальності учнів, прагненні закріплювати позитивні 

надбання в освітній діяльності, зростанні вимог до своїх навчальних досягнень.  

     Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, 

семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація. 

   Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його 

основними завдання є:встановлення й оцінювання рівнів розуміння і 

первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків 

між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і 

навичок. Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та 

фронтальне опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; робота з 

контурними картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; 

взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо.  

В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого 

значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів. Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є 

основною для коригування роботи вчителя на уроці.  

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні 

результати вивчення теми (розділу). 

  

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує: 

• усунення безсистемності в оцінюванні; 

• підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; 

• індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання; 

• систематизацію й узагальнення навчального матеріалу; 

• концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного 

предмета. 

       Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування 

учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, 

різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, 

творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів. 

      Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені 

з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й 

тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами 

оцінювання. 

 Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, 

а за рік - на основі семестрових оцінок. Учень (учениця) має право на 

підвищення семестрової оцінки.  

Критерії оцінювання навчальних досягнень  

      Названі вище орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів навчальних 

досягнень учнів:початкового, середнього, достатнього, високого. 

Вони визначаються за такими характеристиками: 



Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна, 

характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний 

матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями 

навчальної діяльності. 

Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, 

зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно 

застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, 

виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениця) правильна, логічна, 

обґрунтована, хоча їм бракує власних суджень. 

Четвертий рівень - високий. Знання учня (учениці) є глибокими, міцними, 

системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих 

завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно 

оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію. 

Водночас  визначення високого рівня навчальних досягнень, зокрема 

оцінки 12 балів, передбачає знання та уміння в межах навчальної 

програми і не передбачає участі школярів у олімпіадах, творчих конкурсах 

тощо (таблиця).  

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також 

додає нові характеристики. 

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. 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 
Загальні критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

  

I. 

Початковий 

  

1 Учень (учениця) розрізняє об'єкти вивчення 

2 

Учень (учениця) відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про 

об'єкт вивчення 

3 

Учень (учениця) відтворює частину навчального 

матеріалу; з допомогою вчителя виконує 

елементарні завдання 

  

II. Середній 

  

4 

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює 

основний навчальний матеріал, може повторити за 

зразком певну операцію, дію 

5 

Учень (учениця) відтворює основний навчальний 

матеріал, здатний з помилками й неточностями 

дати визначення понять, сформулювати правило 

6 Учень (учениця) виявляє знання й розуміння 



основних положень навчального матеріалу. 

Відповідь його(її) правильна, але недостатньо 

осмислена. Вміє застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком 

  

III. 

Достатній 

  

7 

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний 

матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє 

наводити окремі власні приклади на підтвердження 

певних думок, частково контролює власні навчальні 

дії 

8 

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) 

застосовує вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати 

найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, 

фактами, робити висновки, загалом контролює 

власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і 

має  неточності 

9 

Учень (учениця) добре володіє вивченим 

матеріалом, застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі докази із 

самостійною і правильною аргументацією 

  

IV. Високий 

  

10 

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, 

здатний(а)  використовувати їх у практичній 

діяльності, робити висновки, узагальнення 

11 

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог 

навчальних програм, аргументовано використовує 

їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та 

аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми 

12 

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі 

та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено 

використовує їх у стандартних та нестандартних 

ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, самостійно 

користуватися джерелами інформації, приймати 

рішення 

 

  

4. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

працівників ЗЗСО. 

 Критерії оцінювання  педагогічної діяльності :  

- освітній рівень педагогічних працівників;      

- результати атестації;                                                                                                                       

- системність підвищення кваліфікації;                                                                                               



 - наявність педагогічних звань, почесних нагород;    

  - наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей 

тощо;  
- участь в експериментальній діяльності;                                                                              
-результати освітньої діяльності; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника 

включає в себе атестацію та сертифікацію. 

         Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на 

всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників. 

         Атестація педагогічних працівників може бути черговою або 

позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше 

одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. 

        За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 

працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні 

звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 

визначається Кабінетом Міністрів 

України.                                                                                                                          

       Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення 

педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством. 

         Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

         Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про 

освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 

годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на 

вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

          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»:  

  

Кваліфікаційні катего рії 



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 

сучасних 

досягнень у 

методиці: 

Слідкує за 

спеціальною і 

методичною 

літературою; . працює 

за готовими ме-

тодиками й 

програмами навчання; 

використовує 

прогресивні ідеї 

минулого і сучасності 

Володіє методиками 

аналізу ' навчально-

методичної роботи 

зпредмета; варіює 

готові, розроблені 

іншими методики й 

програми; використовує 

програми й методики, 

спрямовані на розвиток 

особистості 

Володіє методами 

науково- дослідницької, 

експериментальної 

роботи, використовує в 

роботі власні 

оригінальні програми й 

методики 

          Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання 

професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з 

педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і 

технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. 

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах 

виключно за його ініціативою.  

 5.   Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників закладу освіти                  

Управлінська діяльність керівних працівників закладу освіти 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 закладу 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 в сучасних умовах; 

• визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації 

стратегічних завдань, які б повною мірою відповідали особливостям роботи 

закладу та діловим якостям адміністрації, раціональне витрачення часу 

всіма працівниками закладу; 

• правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази 

та створення сприятливих умов для її поповнення в сучасних умовах; 



• забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього 

процесу; 

• створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі. 

 

 

Сучасні положення освітнього менеджменту вимагають від 

керівника навчального закладу 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. 

 Діяльність керівника закладу визначається такими чинниками: 

• рівнем його компетентності; 

• обраною концепцією власної діяльності; 

• рівнем розвитку і спрямованості організаційної культури закладу; 

• вмінням установити ефективність освітнього процесу, якість створених 

умов для його проведення; 

• вплив  на продуктивність роботи школи. 

Однією з форм контролю діяльності педагогічних працівників, до яких 

належать і керівники закладу освіти, є атестація. 

 Метою даного процесу контролю за діяльністю закладу є: 

• найбільш раціональне використання спеціалістів, підвищення ефективності 

їх праці та відповідальності за доручену справу; 

• сприяння подальшому покращенню підбору і вихованню кадрів, 

підвищення їх ділової кваліфікації; 

• посилення матеріальної і моральної зацікавленості працівників; 

• забезпечення більш тісного зв’язку заробітної плати з результатами їхньої 

праці; 

• визначення відповідності займаній посаді; 

• стимулювання їх професійного та посадового зростання. 

  

6.МОНІТОРИНГ 

Моніторинг проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», цього Порядку, iнших актів 

законодавства, документів закладів освіти, програми моніторингу 

 Моніторинг проводиться з метою виявлення та відстеження тенденцій у 

розвитку якості освіти  у закладі освіти, встановлення відповідності фактичних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
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результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин 

відхилень від цілей. 

Моніторинг проводиться відповідно до таких принципів: 

систематичності та системності; 

доцільності; 

прозорості моніторингових процедур та відкритості; 

безпеки персональних даних; 

об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу; 

відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у 

підготовці та проведенні моніторингу. 

6. Об’єктами моніторингу можуть бути: 

знеособлена інформація про учасників освітнього процесу; 

освітні та управлінські процеси в закладі освіти; 

різні види діяльності учасників освітнього процесу (навчальна, 

викладацька, організаційна, управлінська тощо); 

умови здійснення освітньої та управлінської діяльності (матеріально-

технічні, санітарно-гігієнічні, нормативно-правові, кадрові, навчально-

методичні тощо); 

результати запровадження освітніх змін, інновацій; 

стан організації освітнього процесу в закладі освіти; 

результати навчання та розвитку здобувачів освіти, формування їх 

компетентностей. 

 Учасниками дослідження можуть бути: 

1) заклад  загальної середньої  освіти; 

2) здобувачі загальної середньої освіти ; 

3) педагогічні працівники; 

4) батьки, інші законні представники здобувачів освіти. 

Моніторинг на локальному рівні може проводитися: 

для дослідження стану і результатів освіти та освітньої діяльності закладу 

освіти (на рівні закладу освіти); 

Внутрішній моніторинг ініціюється та проводиться закладом освіти. 

Заклад освіти може визначати порядок проведення внутрішнього 

моніторингу з урахуванням вимог   законодавства. 



1. Моніторинг проводиться у такі етапи: 

планування та підготовка моніторингу (формулювання проблеми, що 

досліджуватиметься; визначення мети та завдань моніторингу; розрахунок і 

формування вибірки, оцінка її репрезентативності; визначення критеріїв і 

показників оцінювання результатів дослідження тощо); 

розробка Програми; 

проведення дослідження (відповідно до форм і методів, визначених у 

пунктах 2-3 цього розділу, із залученням учасників дослідження, визначених у 

пункті 5 розділу II цього Порядку); 

збір та оброблення результатів моніторингу; 

аналіз та інтерпретація (узагальнення та пояснення результатів, визначення 

закономірностей, формулювання висновків тощо) результатів моніторингу; 

оприлюднення результатів моніторингу (інформування про результати 

моніторингу). 

2. Методами проведення дослідження під час моніторингу можуть бути: 

опитування (анкетування, інтерв’ювання); 

тестування; 

спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю у закладі 

освіти; 

фокус-група; 

аналіз документації закладу освіти. 

3. Моніторинг може проводитися у формі: 

безпосереднього одержання інформації від учасників дослідження (за 

допомогою спостереження, інтерв’ювання тощо); 

опосередкованого одержання інформації від учасників дослідження (у 

письмовій та/або електронній формі, із залученням експертів тощо); 

одержання інформації без залучення учасників дослідження (за допомогою 

вивчення документації, статистичної або оперативної інформації тощо). 

Моніторинг може проводитися з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних і цифрових технологій, у тому числі дистанційно. 

Під час проведення дослідження можуть використовуватися фронтальна, 

групова або індивідуальна робота учасників дослідження. 

 Результати моніторингу зазначаються у звіті, який готує суб’єкт 

моніторингу (відповідно до Програми). 



У звіті обов’язково вказуються індикатори та шкала(и), використана(і) для 

визначення результатів моніторингу, а також методика, застосована для їх 

обрахунків. 

Звіт може містити таблиці, діаграми, графіки та інші форми узагальнення 

інформації. 

6. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти. 

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу 

в Капулівській ЗОШ І-ІІІ ступенів є наявність відповідних ресурсів (кадрових, 

матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та 

ефективність їх застосування.  

Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес здобувачів 

загальної середньої освіти, забезпечують можливість досягнення 

компетентностей 

Освітній процес здійснюється у 9 кабінетах, 4 класних кімнататах, спортивному 

залі 

     Бібліотечний фонд закладу нараховує  2396 примірників.  

Забезпеченість освітнього процесу навчальною літературою становить 95 %.  

Школа має доступ до мережі Інтернет,  баз даних у режимі on-line,  електронну 

пошту kapulovkaschool@ukr.net 

7. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти. 

 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 в освітній процес електронних засобів 

навчання, розробка і застосування електронного супроводу занять, самостійної 

і виховної роботи та тестових програмних засобів. 

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 
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закладу  є ефективна робота веб-сайту , інформування педагогів через 

електронні скриньки та Google – сервіси, застосування в роботі програмних 

засобів «Курс: Школа», груп у фейсбуці та вайбері. 

У Капулівській ЗОШ  І-ІІІ ступенів здійснюється збір, узагальнення, аналіз 

та використання відповідної інформації для ефективного управління освітнім 

процесом та іншою діяльністю.  

 Структура інформаційних систем школи включає такі підсистеми:                    • 

електронна система звітності;                                                                                          

• електронна база даних учнів школи;                                                                               

• електронна база даних педагогічних працівників; 

Електронні освітні ресурси забезпечують публічність інформації про освітні 

програми; перелік навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, 

перелік підручників, розклад уроків та спортивних секцій, гуртків. 

У закладі створений банк даних (статистика) за результатами освітнього 

процесу та освітньої діяльності:  

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

- інформаційна база про якість освітнього процесу на рівні різних класів;  

- інформаційна база про результати державної підсумкової атестації в 

співставленні з річними показниками;  

  Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім 

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

заклад освіти  підключено до швидкісного Інтернету. Є зона Wі-Fі 

підключення.  

Для забезпечення  єдиного інформаційного простору та публічності інформації 

про заклад освіти  функціонує офіційний сайт закладу kapulivska.at.ua                                                                                                                   

Публічність інформації про діяльність  закладу  забезпечується згідно зі 

статтею 30 Закону України «Про освіту».  

На офіційному сайті розміщуються:  

- статут закладу освіти;  

- ліцензія на провадження освітньої діяльності;  

- структура та органи управління закладу освіти;  

- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;  

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

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;  

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;  

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі 

освіти;  

- мова освітнього процесу;  

- наявність вакантних посад;  

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;  

- результати моніторингу якості освіти;  

- річний звіт про діяльність закладу освіти;  



- правила прийому до закладу освіти;  

- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами;  

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).  

 

8. Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне 

пристосування 

 

         Заклад освіти забезпечує здобувача освіти з особливими освітніми 

потребами інклюзивним освітнім середовищем :  

- необхідними ресурсами освітнього процесу, що мають відповідати 

ліцензійним та акредитаційним вимогам;  

- умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами.  

        Право на доступну освіту зазначеної категорії дітей реалізується за 

бажанням батьків шляхом організації індивідуальної форми навчання.  

Заклад освіти за потреби утворює інклюзивні та/або спеціальні групи і класи 

для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до 

індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних 

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

Практичне впровадження інклюзивного середовища базується на принципах 

універсального дизайну та розумного пристосування.  

Зокрема шкільний освітній процес відповідає широкому спектру 

індивідуальних можливостей здобувачів освіти; забезпечує гнучку методику 

навчання, викладання та подання матеріалу; доступні та гнучкі навчальні плани 

й програми.  

        Дизайн школи, в основному,  враховує наявність необхідного розміру і 

простору при підході, під’їзді та різноманітних маніпуляціях, з огляду на 

антропометричні характеристики, стан та мобільність користувача.  

Наявність необхідного розміру і простору:  

- доступні навчальні місця для здобувачів освіти, у тому числі з прилеглим 

простором для асистентів вчителів;  

- меблі, фурнітура та обладнання, що підтримують широкий спектр навчання та 

навчальних методик;  

- можливість регулювання середовища (наприклад, освітлення) для 

різноманітних потреб здобувачів освіти у навчанні та інше.  

У закладі освіти створено необхідні умови для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами:  



1.Затишні, ошатні класні кімнати на першому поверсі.  

2.Внутрішні туалети на першому поверсі.  

3.Роздягальня в класній кімнаті.  

4.Шкільна їдальня на першому поверсі.  

5 .При вході до школи розташовано пандус для колісних крісел.  

6. Освітній процес у разі потреби забезпечується навчальною, методичною та 

науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам 

шкільної бібліотеки.  

 

9. Вивчення та самооцінювання якості освіти 

        Функції самооцінювання 

-       Отримання порівняльних даних, виявлення динаміки і факторів впливу на 

динаміку. 

-       Упорядкування інформації про стан і динаміку якості освітнього процесу. 

-        Координація діяльності організаційних структур (шкільні методичні 

об’єднання, творчі групи), задіяних у процедурах моніторингу. 

       Види самооцінювання 

-       Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти. 

-       Моніторинг педагогічної діяльності. 

-       Моніторинг за освітнім середовищем. 

        Напрями самооцінювання 

-       Узгоджене управління (якщо школа відповідає певним стандартам в осві-

ті, автоматично забезпечується адекватний рівень її діяльності); 

-        Діагностика або визначення рівня академічних навичок учнів незалежно 

від їх особистості; 

-       Вивчення діяльності (включає заміри «входу» і «виходу» системи); 

-       Статичний показник  (надає можливість одночасно зняти показники за 

одним або кількома напрямами діяльності школи, порівняти отриманий 

результат з нормативом і визначити відхилення від стандарту, здійснити аналіз 

і прийняти управлінське рішення); 

-       Динамічний показник (багаторазовий замір певних характеристик під час 

усього циклу діяльності); 

-       Психологічний показник (постійне відстеження певних особливостей у 

ході навчальної діяльності); 

-       Внутрішній показник ефективності (спостереження за динамікою 

становлення колективу,  прогнозування проблем,  які можуть з’явитися у 

майбутньому); 



-       Самооцінювання  освітніх систем (оцінювання стану системи, в якій 

відбуваються зміни, з подальшим прийняттям управлінського рішення); 

-       Педагогічний моніторинг (супровідний контроль та поточне коригування 

взаємодії вчителя й учня в організації і здійсненні освітнього процесу); 

-       Освітній моніторинг (супровідне оцінювання і поточна регуляція будь-

якого процесу в освіті); 

-       Учнівське самооцінювання (комплекс психолого-педагогічних процедур, 

які супроводжують процес засвоєння учнями знань, сприяють виробленню 

нової інформації, необхідної для спрямування дій на досягнення навчальної 

мети); 

-       Самооцінювання загальноосвітньої підготовки учнів (систематичне 

відстеження досягнення державних вимог підготовки учнів за основними 

навчальними дисциплінами); 

-       Моніторинг результативності освітнього процесу (показує загальну 

картину дій усіх факторів, що впливають на навчання та виховання, і визначає 

напрями, які потребують більш детального дослідження). 

     Форми самооцінювання 

-       Самооцінка власної діяльності на рівні педагога, учня, адміністратора. 

-       Внутрішня оцінка діяльності керівниками шкільних методичних 

об’єднань. 

-       Зовнішнє оцінювання діяльності. 

       Етапи проведення самооцінювання 

-       Терміни проведення моніторингу визначаються планом роботи школи 

на  кожен навчальний рік. 

-       Самооцінювання  включає три етапи: 

а)  підготовчий — визначення об’єкта вивчення, визначення мети, критерії 

оцінювання, розробка інструментарію і механізму відстеження, визначення 

термінів; 

б)   практичний (збір інформації) — аналіз документації, тестування, 

контрольні зрізи, анкетування, цільові співбесіди, самооцінка тощо; 

в)  аналітичний — систематизація інформації, аналіз інформації, коректування, 

прогнозування, контроль за виконанням прийнятих управлінських рішень. 

10. Виконавці 

  Виконавцями самооцінювання  є: заступники директора, керівники шкільних 

методичних об’єднань, члени творчих груп, педагогічні працівники певної 

спеціалізації, вчителі-предметники, класні керівники, представники соціально-

психологічної служби школи. 

11. Функціональні обов’язки учасників самооцінювання 

     Адміністрація закладу: 



-       ініціює розроблення стратегії розвитку школи; 

-       розробляє і втілює внутрішкільну систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти; 

-       установлює і затверджує порядок, періодичність проведення досліджень; 

-       забезпечує необхідні ресурси для організації освітнього процесу; 

-       сприяє визначенню напрямків підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

-       забезпечує реалізацію освітньої програми; 

-       визначає шляхи подальшого розвитку закладу; 

-       приймає управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі 

результатів моніторингу. 

    Рада забезпечення якості освіти: 

-       Бере участь у розробленні інструментарію; 

-       Бере участь у розробленні критеріїв оцінювання результативності 

освітнього процесу та професійної діяльності педагогів; 

-       проводить  експертизу, дослідження, анкетування, опитування та 

оцінювання здобувачів освіти; 

-       аналізує результати зібраної інформації; 

-       веде облік результатів; 

-       готує пропозиції для адміністрації щодо удосконалення освітнього процесу 

 Педагогічна рада закладу: 

-       участь у розробленні методики оцінювання; 

-       вибір критеріїв і показників, що характеризують стан і динаміку розвитку 

системи забезпечення якості освіти; 

-       визначення способів оприлюднення інформації  та показників розвитку 

системи моніторингу; 



-       вивчення, узагальнення і поширення інноваційного досвіду педагогічних 

працівників; 

-       затвердження освітньої програми закладу та стратегії розвитку та 

положення про академічну доброчесність; 

-       сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх 

творчих ініціатив. 

  Класний керівник: 

-       проводить контроль за всеобучем кожного учня; 

-       своєчасно доводить підсумки до відома батьків; 

-       надає інформацію для самооцінювання. 

 Учитель: 

-       визначає й аналізує рівень навчальних досягнень учнів з предметів за 

результатами тестування, контрольних зрізів, поточного, тематичного 

та  підсумкового оцінювання за семестри, навчальний рік; 

-       визначає шляхи підвищення навчальних досягнень учнів; 

-       своєчасно подає інформацію для оцінювання результативності. 

12. Критерії щодо здійснення внутрішнього забезпечення якості освіти 

-    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 відповідальності 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 

-   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. 

13. Прикінцеві положення 



           Однією з важливих проблем забезпечення  якості освітнього  процесу в 

цілому залишається  оцінка ефективності управління освітнім процесом 

зокрема,   тому дана модель передбачає можливість вироблення  своєї 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. 

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, основане 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, проєктів. 

4. Реальне календарне планування враховує усі напрямки діяльності школи та 

доводиться до відома. 

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 повноцінних умов функціонування закладу (безпечні та 

гігієнічні). Наявність засобів для фізичного, інтелектуального розвитку учнів 

та педколективу. 

8. Застосування ІКТ-технологій в освітньому процесі та повсякденному житті. 

9. Забезпечення якості освіти через взаємодію всіх учасників освітнього 

процесу. 

10. Позитивна оцінка компетентності керівника з боку працівників та 

громадськості. 

 

 


