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Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗО 

«Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (стаття 41. 

Система забезпечення якості освіти). 

 

Внутрішня система забезпечення якості включає: 

- стратегію та процедури забезпечення якості освіти; 

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

- критерії, правила і процедури оцінювання учнів; 

- критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників; 

- критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівників; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти 

 

Стратегія та процедури забезпечення якості освіти 
 

Стратегія та процедури забезпечення якості освіти базуються на принципах: 

- принцип відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти; 

- принцип відкритої інформації, прозорості процедур моніторингу якості 

освіти; 

- принцип розвитку та результативності освітньої діяльності; 

- 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 партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну 

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

майбутніх потреб у досягненні високої якості освітнього процесу. 

Критерії ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 

- результативність навчання здобувачів освіти, їх досягнення на рівнях 

повної загальної середньої освіти; 
- ефективність роботи педагогічних працівників, їх кваліфікація; 
- наявність матеріально-технічних, методичних, освітніх ресурсів для 

створення якісного освітнього середовища 

- результативність управлінської діяльності 

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 

- формування компетентностей, контроль за якістю знань здобувачів освіти; 
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- створення умов для постійного підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- здійснення моніторингу  та оптимізація освітнього середовища ліцею 

Моніторинг якості освіти у ліцеї здійснюють: 

- директор ліцею, його заступники, призначені наказом фахівці та 

педагогічні працівники; 

- органи управління у сфері освіти; 

- органи самоврядування ліцею; 

- громадськість 

Основними формами моніторингу є: 

- проведення контрольних робіт; 

- аналіз участі учнів у всеукраїнських предметних олімпіадах, 

інтелектуальних турнірах і конкурсах, МАН; 

- перевірка документації; 

- опитування, анкетування; 

- відвідування уроків, заходів. 

 

Напрями вивчення якості освітньої діяльності закладу освіти 

 

- освітнє середовище ліцею (безпечні умови навчання та праці; 

створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства 

та дискримінації; формування інклюзивного, розвивального та 

мотивуючого до навчання освітнього простору);  

- система оцінювання здобувачів освіти (відкрита, прозора та 

зрозуміла для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних 

досягнень; внутрішній моніторинг результатів навчання; формування 

відповідальності за результати свого навчання);  

- педагогічна діяльність педагогічних працівників (ефективність 

планування педагогічної діяльності, використання сучасних освітніх 

підходів до організації освітнього процесу з метою формування 

ключових компетентностей здобувачів освіти; постійне підвищення рівня 

професійної компетентності та майстерності; співпраця зі здобувачами 

освіти, їх батьками чи іншими законними представниками; організація 

педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності);  

- управлінські процеси закладу освіти (стратегія розвитку та 

система планування діяльності закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань; формування відносин довіри, прозорості, 

дотримання етичних норм; ефективність кадрової політики та 

забезпечення можливостей для професійного розвитку; організація 

освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття 

управлінських рішень на основі конструктивної співпраці, взаємодії 

закладу освіти з місцевою громадою; політика академічної доброчесності). 
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Система та механізми забезпечення академічної 

доброчесності 

 

У статті 42 Закону України «Про освіту» академічна доброчесність - це 

сукупність етичних принципів та законодавчих правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

навчальної діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та 

творчих досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками 

передбачає: 
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність; 
- контроль за дотриманням академічної доброчесності учнями; 
- об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

Дотримання академічної доброчесності учнями передбачає: 
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання; 
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

- академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових 

(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власного дослідження та відтворення опублікованих текстів інших авторів 

без зазначення авторства; 

- самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

- фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

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

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання; 

- обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

діяльності чи організації освітнього процесу;  

- хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи 
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будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з 

метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

- необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти. 

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники : 

- не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення 

і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань; 

- не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті 

підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного 

звання; 

- не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші 

заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року; 

- можуть бути позбавлені педагогічного звання. 

 

Факт порушення академічної доброчесності враховується під час: 

- вирішення питання про притягнення педагогічного працівника до 

дисциплінарної відповідальності; 

- конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти. 
 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

- отримання зауваження; 

- повторне проходження підсумкового оцінювання; 

- повторне проходження державної підсумкової атестації; 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми; 

- позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності 

академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, 

олімпіадах, конкурсах. 

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління 

закладу освіти  - Радою ліцею з урахуванням вимог Закону України «Про освіту». 

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею 

академічної доброчесності, має такі права: 

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 

порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 

відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів 

порушення академічної доброчесності; 

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання 

про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її 

до академічної відповідальності; 

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до 

органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text=%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_44
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Критерії, індикатори оцінювання системи та механізмів забезпечення 

академічної доброчесності 

 

Напрям оцінювання 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

закладу освіти 

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної доброчесності 

 

Індикатори 

оцінювання 

Індикатори оцінювання 

3.4. Організація 

педагогічної 

діяльності та 

навчання здобувачів 

освіти на засадах 

академічної 

доброчесності 

3.4.1.1. Педагогічні працівники діють на засадах 

академічної доброчесності 

3.4.2.1. Частка педагогічних працівників, які 

інформують здобувачів освіти про правила 

дотримання академічної доброчесності 

 

Напрям оцінювання 4 Управлінські процеси закладу освіти  

Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної 

доброчесності 

Критерії Індикатори оцінювання 

4.5.1. Заклад освіти 

впроваджує політику 

академічної 

доброчесності 

4.5.1.1. Керівництво закладу освіти забезпечує 

реалізацію заходів із формування академічної 

доброчесності та протидіє фактам її порушення  

4.5.1.2. Частка здобувачів освіти і педагогічних 

працівників, які поінформовані щодо дотримання 

академічної доброчесності 

4.5.2.Керівництво 

закладу освіти сприяє 

формуванню в 

учасників освітнього 

процесу негативного 

ставлення до корупції 

4.5.2.1. Керівництво закладу освіти забезпечує 

проведення освітніх та інформаційних заходів, 

спрямованих на формування в учасників освітнього 

процесу негативного ставлення до корупції 

 

 

Критерії, правила і процедури оцінювання учнів 

Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів 8-11 класів складені на 

основі:  

Додатка №2   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", 

Додатка    до листа Міністерства   освіти  і     науки України   від 

11.08.2020 № 1/9-430 "Інструктивно-методичні рекомендації  щодо викладання 
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навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному 

році" 

Закону України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17. Оцінювання 

результатів навчання учнів та їх атестація) відповідно до вимог навчальних 

програм  для 8-9 та навчальних програм для 10-11класів .  

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. Оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти 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 
 

 

Загальні критерії оцінювання  

навчальних досягнень учнів 

 

I. Початковий 1 Учень (учениця) може розрізняти 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 

https://drive.google.com/open?id=1abB0Qzhekb7CRxL_Ji-ouUlA1k6gl1DX
https://drive.google.com/open?id=1abB0Qzhekb7CRxL_Ji-ouUlA1k6gl1DX
https://drive.google.com/open?id=1abB0Qzhekb7CRxL_Ji-ouUlA1k6gl1DX
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систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази із самостійною і правильною аргументацією 

IV.  Високий 10 Учень (учениця) має  міцні знання, здатний 

(а)  використовувати їх у практичній діяльності, робити 

висновки, узагальнення, аргументувати їх 

11 Учень (учениця) на високому рівні володіє узагальненими 

знаннями в обсязі та 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 глибокі 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 

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної 

освітньої галузі. Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, 

досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові 

зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних 

цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів. 

Оцінювання ґрунтується на позитивному принципі, що передусім 

передбачає врахування рівня досягнень учня. Метою навчання є сформовані 

компетентності. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з 

урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено 

ключові компетентності. 

До ключових компетентностей належать: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість 

збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

- 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; 

- 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; 

- інноваційність, що передбачає здатність учня реагувати на зміни та долати 

труднощі; відкритість до нових ідей; ініціювання змін у класі, закладі освіти, 

родині, громаді тощо; спроможність визначати і ставити перед собою цілі, 

мотивувати себе та розвивати в собі стійкість і впевненість, щоб навчатися і 

досягати успіхів; 

- соціальні та громадянські 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 і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу 

життя; 

- 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; 

- 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. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх окремих 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 
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ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.  

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, 

поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна 

підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання. 

Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів 

на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та 

способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти. 

Формувальне оцінювання націлене на визначення індивідуальних 

досягнень кожного учня;  не передбачає порівняння навчальних досягненнях 

різних учнів; широко використовує описове оцінювання;  застосовує зрозумілі 

критерії оцінювання, за якими оцінюють учня, він стає свідомим учасником 

процесу оцінювання і навчання;  забезпечує зворотний зв’язок – отримання 

інформації про те, чого учні навчилися, а також про те, як учитель реалізував 

поставлені навчальні цілі;  визначає вектор навчання: виконавши завдання, учні 

дізнаються про те, якого рівня вони наразі досягли і в якому напрямку їм 

потрібно рухатися далі.  

Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень 

учня в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог 

навчальних програм. Об’єктом поточного оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів є знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, 

досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої 

дійсності. 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). 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 має право на підвищення семестрової оцінки. 

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text=%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text=%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text=%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text=%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text=%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_12
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- контролююча – визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до 

засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й 

викладати навчальний матеріал; 

- навчальна – сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх 

систематизації, вдосконаленню умінь та навичок; 

- діагностико-коригувальна – з’ясовує причини труднощів, які виникають в 

учня в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, 

спрямовані на їх усунення; 

- стимулювально-мотиваційна – формує позитивні мотиви навчання; 

- виховна – сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено 

працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії 

навчальної діяльності. 
 

Критерії, індикатори оцінювання здобувачів освіти 

 

Напрям оцінювання 2. Система оцінювання здобувачів освіти  

Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти 

системи оцінювання їх навчальних досягнень 

 

Критерії Індикатори оцінювання 

2.1.1. Здобувачі 

освіти отримують від 

педагогічних 

працівників 

інформацію про 

критерії, правила та 

процедури 

оцінювання 

навчальних 

досягнень 

2.1.1.1. У закладі оприлюднено критерії, правила та 

процедури оцінювання навчальних досягнень 

2.1.1.2. Частка здобувачів освіти, які в закладі освіти 

отримують інформацію про критерії, правила і 

процедури оцінювання навчальних досягнень 

2.1.2. Система 

оцінювання в закладі 

освіти сприяє 

реалізації 

компетентнісного 

підходу до навчання 

2.1.2.1. Частка педагогічних працівників, які 

застосовують систему оцінювання, спрямовану на 

реалізацію компетентнісного підходу 

2.1.3. Здобувачі 

освіти вважають 

оцінювання 

результатів навчання 

справедливим і 

об’єктивним 

2.1.3.1. Частка здобувачів освіти, які вважають 

оцінювання результатів їх навчання у закладі освіти 

справедливим і об’єктивним  
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Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає 

систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного 

здобувача освіти 

 

Критерії Індикатори оцінювання 

2.2.1. У закладі 

освіти здійснюється 

аналіз результатів 

навчання здобувачів 

освіти 

2.2.1.1. У закладі освіти систематично проводяться 

моніторинги результатів навчання здобувачів освіти  

2.2.1.2. За результатами моніторингів здійснюється 

аналіз результатів навчання здобувачів освіти, 

приймаються рішення щодо їх коригування 

2.2.2. У закладі 

освіти 

впроваджується 

система 

формувального 

оцінювання 

2.2.2.1. Педагогічні працівники за допомогою 

оцінювання відстежують особистісний поступ 

здобувачів освіти, формують у них позитивну 

самооцінку, відзначають досягнення, підтримують 

бажання навчатися, запобігають побоюванням 

помилитися 
 

Вимога 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів 

освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до 

самооцінювання 

 

Критерії Індикатори оцінювання 

2.3.1. Заклад освіти 

сприяє формуванню 

у здобувачів освіти 

відповідального 

ставлення до 

результатів навчання 

2.3.1.1. Педагогічні працівників надають здобувачам 

освіти необхідну допомогу в навчальній діяльності 

2.3.1.2. Частка здобувачів освіти, які відповідально 

ставляться до процесу навчання, оволодіння 

освітньою програмою 

2.3.2. Заклад освіти 

забезпечує 

самооцінювання та 

взаємооцінювання 

здобувачів освіти 

2.3.2.1. Педагогічні працівники в системі оцінювання 

навчальних досягнень використовують прийоми 

самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів 

освіти  

 

Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних працівників 

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. 
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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. 

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.  

Обов’язковою умовою проходження атестації є щорічне курсове підвищення 

кваліфікації. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин, з 

яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути 

спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині 

роботи з учнями з особливими освітніми потребами. 

Визначення рівня виконання трудових функцій (професійних 

компетентностей, що входять до них), результативності діяльності педагога, 

оцінювання за якими є підставою для визначення його кваліфікаційного рівня 

наведено в таблиці: 

Трудові функції Професійні компетентності 

Навчання учнів 

предметів 

(інтегрованих 

курсів) 

Мовно-комунікативна компетентність 

Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти 

державною мовою 

Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та 

спілкування іноземною мовою у професійному колі (для 

вчителів іноземних мов) 

Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні 

уміння і навички учнів 

Предметно-методична компетентність 

Здатність моделювати зміст навчання відповідно до 

обов’язкових результатів навчання учнів 

Здатність формувати та розвивати в учнів ключові 

компетентності та уміння 

Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів 

Здатність добирати і використовувати сучасні та 

ефективні методики і технології навчання, виховання і 

розвитку учнів 

Здатність розвивати в учнів критичне мислення 

Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг 

результатів навчання учнів на засадах компетентнісного 

підходу 
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Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів 

Інформаційно-цифрова компетентність 

Здатність орієнтуватись в інформаційному просторі, 

здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, 

оперувати нею у професійній діяльності 

Здатність ефективно використовувати наявні та 

створювати нові електронні освітні ресурси 

Здатність використовувати цифрові технології в 

освітньому процесі 

Партнерська 

взаємодія з 

учасниками 

освітнього 

процесу 

Психологічна компетентність 

Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі 

вікові та інші індивідуальні особливості учнів 

Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, що 

сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки 

Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати 

їхню пізнавальну діяльність 

Здатність формувати спільноту учнів, в якій кожен 

відчуває себе її частиною 

Емоційно-етична компетентність 

Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та 

емоції, потреби, керувати власними емоційними, потреби, 

керувати власними емоційними станами 

Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з 

учасниками освітнього процесу 

Компетененість педагогічного партнерства 

Здатність до рівноправної та особистісно зорієнтованої 

взаємодії з учнями в освітньому процесі 

Здатність залучати батьків до освітнього процесу на 

засадах партнерства 

Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, 

асистентами вчителя для надання додаткової підтримки 

особам з особливими освітніми потребами 

Участь в 

організації 

безпечного та 

здорового 

освітнього 

середовища 

Здоров’язбережувальна компетентність  

Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, 

використовувати здоров’язбережувальні технології під 

час освітнього процесу 

Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку 

роботу з учнями та іншими учасниками освітнього 

процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та 

гігієни 

Здатність формувати в учнів культуру здорового та 

безпечного життя 

Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я 

під час професійної діяльності 
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Здатність надавати домедичну допомогу учасникам 

освітнього процесу 

Проєктувальна компетентність 

Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і 

розвитку учнів 

Управління 

освітнім 

процесом 

Прогностична компетентність 

Здатність прогнозувати результати освітнього процесу 

Здатність планувати освітній процес 

Організаційна компетентність  

Здатність організовувати процес навчання, виховання і 

розвитку учнів 

Здатність організовувати різні види і форми навчальної та 

пізнавальної діяльності учнів 

Оцінювально-аналітична компетентність 

Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання 

учнів 

Здатність аналізувати результати навчання учнів 

Здатність забезпечувати самооцінювання та 

взаємооцінювання навчання учнів 

Безперервний 

професійний 

розвиток 

Інноваційна компетентність 

Здатність застосовувати наукові методи пізнання в 

освітньому процесі 

Здатність застосовувати інновації у професійній 

діяльності 

Здатність використовувати різноманітні підходи до 

розв’язання проблем у педагогічній діяльності 

Здатність до навчання впродовж життя 

Здатність визначати умови та ресурси професійного 

розвитку впродовж життя 

Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах 

партнерства та підтримки 

Рефлексивна 

компетентність 

Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної 

діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби 

 

Критерії, індикатори оцінювання 

педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти 

Напрям оцінювання 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу 

освіти 

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього 

процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

 

Критерії Індикатори оцінювання 

3.1.1. Педагогічні 

працівники планують 

3.1.1.1. Частка педагогічних працівників, які 

використовують календарно-тематичне планування, 
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свою діяльність, 

аналізують її 

результативність  

що відповідає освітній програмі закладу освіти та 

аналізують її результативність 

3.1.2. Педагогічні 

працівники 

застосовують освітні 

технології, 

спрямовані на 

формування 

ключових 

компетентностей і 

наскрізних умінь 

здобувачів освіти 

3.1.2.1. Частка педагогічних працівників, які 

використовують освітні технології, спрямовані на 

оволодіння здобувачами освіти ключовими 

компетентностями та наскрізними вміннями 

3.1.3. Педагогічні 

працівники беруть 

участь у формуванні 

та реалізації 

індивідуальних 

освітніх траєкторій 

для здобувачів освіти 

(за потреби) 

3.1.3.1. Педагогічні працівники беруть участь у 

розробленні індивідуальних освітніх траєкторій 

(складають завдання, перевіряють роботи, надають 

консультації, проводять оцінювання навчальних 

досягнень тощо) та відстежують їх результативність 

3.1.4. Педагогічні 

працівники 

створюють та/або 

використовують 

освітні ресурси 

(електронні 

презентації, 

відеоматеріали, 

методичні розробки, 

веб-сайти, блоги 

тощо) 

3.1.4.1. Частка педагогічних працівників, які 

створюють та використовують власні освітні ресурси, 

мають публікації професійної тематики та 

оприлюднені методичні розробки 

3.1.5. Педагогічні 

працівники сприяють 

формуванню 

суспільних цінностей 

у здобувачів освіти у 

процесі їх навчання, 

виховання та 

розвитку 

3.1.5.1. Учителі, які використовують зміст предмету 

(курсу), інтегрованих змістових ліній для формування 

суспільних цінностей 

3.1.6. Педагогічні 

працівники 

використовують 

інформаційно-

комунікаційні 

3.1.6.1. Частка педагогічних працівників, які 

застосовують інформаційно-комунікаційні технології 

в освітньому процесі 
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технології в 

освітньому процесі 

 

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної 

майстерності педагогічних працівників 

 

Індикатори 

оцінювання 

Індикатори оцінювання 

3.2.1.Педагогічні 

працівники 

забезпечують 

власний професійний 

розвиток і 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі щодо методик 

роботи з дітьми  з 

особливими 

освітніми потребами 

3.2.1.1. Частка педагогічних працівників закладу 

освіти, які обирають різні види, форми і напрямки 

підвищення рівня своєї педагогічної майстерності  

3.2.2. Педагогічні 

працівники 

здійснюють 

інноваційну освітню 

діяльність, беруть 

участь в освітніх 

проектах, 

залучаються до 

роботи як освітні 

експерти 

3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь в 

інноваційній роботі (розроблення/адаптація, 

впровадження освітніх технологій, експериментальна 

робота), ініціюють та/або реалізують освітні проекти 

3.2.2.2. Педагогічні працівники здійснюють експертну 

діяльність в сфері загальної середньої освіти 

 

Вимога 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти 

 

Індикатори 

оцінювання 

Індикатори оцінювання 

3.3.1. Педагогічні 

працівники діють на 

засадах педагогіки 

партнерства 

3.3.1.1. Частка здобувачів освіти, які вважають, що їх 

думка має значення (вислуховується, враховується) в 

освітньому процесі 

3.3.1.2. Частка педагогічних працівників, які 

використовують форми роботи, спрямовані на 

формування партнерських взаємин зі здобувачами 

освіти із застосуванням особистісно орієнтованого 

підходу 

3.3.2. Педагогічні 

працівники 

співпрацюють з 

3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна 

комунікація педагогічних працівників із батьками 

здобувачів освіти в різних формах  
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батьками здобувачів 

освіти з питань 

організації 

освітнього процесу, 

забезпечують 

постійний зворотній 

зв’язок 

3.3.3 У закладі освіти 

існує практика 

педагогічного 

наставництва, 

взаємонавчання та 

інших форм 

професійної 

співпраці 

3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну 

підтримку колегам, обмінюються досвідом 

(консультації, навчальні семінари, майстер-класи, 

конференції, взаємовідвідування занять, 

наставництво, публікації тощо) 

 

 

Критерії, правила і процедури  

оцінювання управлінської діяльності 

 
Формою контролю за діяльністю керівників закладу освіти є атестація. 

Ефективність управлінської діяльності керівника під час атестації визначається 

за критеріями: 
- саморозвиток та самовдосконалення керівника у сфері управлінської 

діяльності; 

- стратегічне планування базується на положеннях концепції розвитку 

закладу освіти, висновках аналізу та самоаналізу результатів діяльності; 

- річне планування формується на стратегічних засадах розвитку закладу; 

- здійснення аналізу і оцінки ефективності реалізації планів, проектів; 

- забезпечення професійного розвитку вчителів, методичного супроводу 

молодих спеціалістів; 

- поширення позитивної інформації про заклад; 

- створення повноцінних умов функціонування закладу (безпечні та 

гігієнічні); 

- застосування ІКТ-технологій у освітньому процесі; 

- забезпечення якості освіти через взаємодію всіх учасників освітнього 

процесу; 

- позитивна оцінка компетентності керівника з боку працівників. 
 

Ділові та особистісні якості керівників визначаються за критеріями: 
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- 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. 

 

Напрям оцінювання 4 Управлінські процеси закладу освіти  

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності 

закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 

 

Критерії Індикатори оцінювання 

4.1.1. У закладі 

освіти затверджено 

стратегію його 

розвитку, 

спрямовану на 

підвищення якості 

освітньої діяльності 

4.1.1.1. Стратегія розвитку закладу освіти відповідає 

особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, 

мова навчання, територія обслуговування, 

формування контингенту здобувачів освіти, обсяг та 

джерела фінансування тощо), передбачає заходи з 

підвищення якості освітньої діяльності 

4.1.2. У закладі 

освіти річне 

планування та 

відстеження його 

результативності 

здійснюються 

відповідно до 

стратегії його 

розвитку 

4.1.2.1. Річний план роботи закладу освіти реалізує 

стратегію його розвитку 

4.1.2.2. Учасники освітнього процесу залучаються до 

розроблення річного плану роботи закладу освіти 

4.1.2.3. Керівник та органи громадського 

самоврядування закладу освіти аналізують реалізацію 

річного плану роботи та у разі потреби коригують 

його 

4.1.2.4. Діяльність педагогічної ради закладу освіти 

спрямовується на реалізацію річного плану роботи та 

стратегію розвитку закладу 

4.1.3. У закладі 

освіти здійснюється 

самооцінювання 

якості освітньої 

діяльності на основі 

стратегії (політики) і 

процедур 

забезпечення якості 

освіти 

4.1.3.1. Заклад освіти розробляє та оприлюднює 

документ, що визначає стратегію (політику) і 

процедури забезпечення якості освіти 

4.1.3.2. У закладі освіти здійснюється періодичне (не 

рідше одного разу на рік) самооцінювання якості 

освітньої діяльності відповідно до розроблених або 

адаптованих у закладі процедур 

4.1.3.3. Учасники освітнього процесу залучаються до 

самооцінювання якості освітньої діяльності 

4.1.4. Керівництво 

закладу освіти 

планує та здійснює 

заходи щодо 

утримання у 

4.1.4.1. Керівництво закладу освіти вживає заходів для 

створення належних умов діяльності закладу (зокрема, 

вивчає стан матеріально-технічної бази, планує її 

розвиток, звертається із відповідними клопотаннями 

до засновника, здійснює проектну діяльність тощо)  
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належному стані 

будівель, приміщень, 

обладнання  
 

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 

 

Критерії Індикатори оцінювання 

4.2.1. Керівництво 

закладу освіти 

сприяє створенню 

психологічно 

комфортного 

середовища, яке 

забезпечує 

конструктивну 

взаємодію здобувачів 

освіти, їх батьків, 

педагогічних та 

інших працівників 

закладу освіти та 

взаємну довіру 

4.2.1.1. Частка учасників освітнього процесу, які 

задоволені загальним психологічним кліматом у 

закладі освіти і діями керівництва щодо формування 

відносин довіри та конструктивної співпраці між ними 

4.2.1.2. У закладі освіти забезпечується доступ 

учасників освітнього процесу, представників місцевої 

громади до спілкування із керівництвом (особистий 

прийом, звернення, використання сучасних засобів 

комунікації тощо) 

4.2.1.3. Керівництво закладу вчасно розглядає 

звернення учасників освітнього процесу та вживає 

відповідних заходів реагування 

4.2.2. Заклад 

освіти оприлюднює 

інформацію про свою 

діяльність на 

відкритих 

загальнодоступних 

ресурсах 

4.2.2.1. Заклад освіти забезпечує змістовне 

наповнення та вчасне оновлення інформаційних 

ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу 

освіти/інформація на сайті засновника, сторінки у 

соціальних мережах тощо)  

 

Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників 

Критерії Індикатори оцінювання 

4.3.1. Керівник 

закладу освіти 

формує штат закладу, 

залучаючи 

кваліфікованих 

педагогічних та 

інших працівників 

відповідно до 

штатного розпису та 

освітньої програми 

4.3.1.1. У закладі освіти укомплектовано кадровий 

склад (наявність/відсутність вакансій) 

4.3.1.2. Частка педагогічних працівників закладу 

освіти, які працюють за фахом (мають відповідну 

освіту та/або професійну кваліфікацію) 

4.3.2. Керівництво 

закладу освіти 

мотивує 

4.3.2.1. Керівництво закладу освіти застосовує заходи 

матеріального та морального заохочення до 

педагогічних працівників  
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педагогічних 

працівників до 

підвищення якості 

освітньої діяльності, 

саморозвитку, 

здійснення 

інноваційної 

освітньої діяльності 

4.3.3. Керівництво 

закладу освіти 

сприяє підвищенню 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

4.3.3.1. Керівництво закладу освіти створює умови для 

постійного підвищення кваліфікації, чергової та 

позачергової атестації, добровільної сертифікації 

педагогічних працівників 

4.3.3.2. Частка педагогічних працівників, які 

вважають, що керівництво закладу освіти сприяє 

їхньому професійному розвиткові 
 

Вимога 4.4. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників 

Критерії Індикатори оцінювання 

4.4.1. У закладі 

освіти створюються 

умови для реалізації 

прав і обов’язків 

учасників освітнього 

процесу 

4.4.1.1. Частка учасників освітнього процесу, які 

вважають, що їхні права в закладі освіти не 

порушуються 

4.4.2. Управлінські 

рішення 

приймаються з 

урахуванням 

пропозицій учасників 

освітнього процесу 

4.4.2.1. Частка учасників освітнього процесу, які 

вважають, що їхні пропозиції враховуються під час 

прийняття управлінських рішень 

4.4.3. Керівництво 

закладу освіти 

створює умови для 

розвитку 

громадського 

самоврядування 

4.4.3.1. Керівництво сприяє участі громадського 

самоврядування у вирішенні питань щодо діяльності 

закладу освіти  

4.4.4. Керівництво 

закладу освіти 

сприяє виявленню 

громадської 

активності та 

ініціативи учасників 

освітнього процесу, 

їх участі в житті 

місцевої громади 

4.4.4.1. Керівництво закладу підтримує освітні та 

громадські ініціативи учасників освітнього процесу, 

які спрямовані на сталий розвиток закладу освіти та 

участь у житті місцевої громади (культурні, 

спортивні, екологічні проекти, заходи тощо) 
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4.4.5. Режим роботи 

закладу освіти та 

розклад занять 

враховують вікові 

особливості 

здобувачів освіти, 

відповідають їх 

освітнім потребам 

4.4.5.1. Режим роботи закладу освіти враховує 

потреби учасників освітнього процесу, особливості 

діяльності закладу 

4.4.5.2. Розклад навчальних занять забезпечує 

рівномірний  розподіл навчального навантаження з 

урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти 

4.4.5.3. Розклад навчальних занять у закладі освіти 

сформований відповідно до освітньої програми 

4.4.6. У закладі 

освіти створюються 

умови для реалізації 

індивідуальних 

освітніх траєкторій 

здобувачів освіти 

4.4.6.1. Керівництво закладу освіти  забезпечує 

розроблення та затвердження індивідуальних 

навчальних планів, використання форм організації 

освітнього процесу відповідно до потреб здобувачів 

освіти 

 

Забезпечення наявності необхідних ресурсів  

для організації освітнього процесу 

 

Критерії, індикатори оцінювання 

освітнього середовища закладу освіти 

 

Напрям оцінювання 1. Освітнє середовище закладу освіти  

Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

 

Критерії Індикатори оцінювання 

1.1.1. Приміщення і 

територія закладу 

освіти є безпечними 

та комфортними для 

навчання та праці 

1.1.1.1. Облаштування території закладу та 

розташування приміщень є безпечними 

1.1.1.2.У закладі освіти забезпечується комфортний 

повітряно-тепловий режим, належне освітлення, 

прибирання приміщень, облаштування та утримання 

туалетів, дотримання питного режиму 

1.1.1.3. У закладі освіти забезпечується раціональне 

використання приміщень і комплектування класів (з 

урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх 

особливих освітніх потреб, площі приміщень) 

1.1.1.4. У закладі освіти є робочі (персональні робочі) 

місця для педагогічних працівників та облаштовані 

місця відпочинку для учасників освітнього процесу 

1.1.2. Заклад освіти 

забезпечений 

навчальними та 

іншими 

приміщеннями з 

відповідним 

обладнанням, що 

1.1.2.1. У закладі освіти є достатні приміщення, 

необхідні для реалізації освітньої програми та 

забезпечення освітнього процесу 

1.1.2.2. Частка навчальних кабінетів початкових 

класів, фізики, хімії, біології, інформатики, 

майстерень/кабінетів трудового навчання 

(обслуговуючої праці), спортивної та актової зал, 



23 
 

необхідні для 

реалізації освітньої 

програми 

інших кабінетів, які обладнані засобами навчання 

відповідно до вимог законодавства та освітньої 

програми  

1.1.3. Здобувачі 

освіти та працівники 

закладу освіти 

обізнані з вимогами 

охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної безпеки, 

правилами поведінки 

в умовах 

надзвичайних 

ситуацій і 

дотримуються їх 

1.1.3.1. У закладі освіти проводяться 

навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки 

в умовах надзвичайних ситуацій 

1.1.3.2. Учасники освітнього процесу дотримуються 

вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правил поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій 

1.1.4. Працівники 

обізнані з правилами 

поведінки в разі 

нещасного випадку зі 

здобувачами освіти 

та працівниками 

закладу освіти чи 

раптового 

погіршення їх стану 

здоров’я і вживають 

необхідних заходів у 

таких ситуаціях 

1.1.4.1. У закладі освіти проводяться 

навчання/інструктажі педагогічних працівників з 

питань надання домедичної допомоги, реагування на 

випадки травмування або погіршення самопочуття 

здобувачів освіти та працівників під час освітнього 

процесу 

1.1.4.2. У разі нещасного випадку педагогічні 

працівники та керівництво закладу освіти діють у 

встановленому законодавством порядку 

1.1.5. У закладі 

освіти створюються 

умови для 

харчування 

здобувачів освіти і 

працівників 

1.1.5.1. Організація харчування у закладі освіти сприяє 

формуванню культури здорового харчування у 

здобувачів освіти  

1.1.5.2. Частка учасників освітнього процесу, які 

задоволені умовами харчування 

1.1.6. У закладі 

освіти створюються 

умови для 

безпечного 

використання мережі 

Інтернет, в учасників 

освітнього процесу 

формуються навички 

безпечної поведінки 

в Інтернеті 

1.1.6.1. У закладі освіти застосовуються технічні 

засоби та інші інструменти контролю за безпечним 

користуванням мережею Інтернет 

1.1.6.2. Учасники освітнього процесу поінформовані 

закладом освіти щодо безпечного використання 

мережі Інтернет 
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1.1.7. У закладі 

освіти 

застосовуються 

підходи для адаптації 

та інтеграції 

здобувачів освіти до 

освітнього процесу, 

професійної 

адаптації працівників 

1.1.7.1. У закладі освіти налагоджено систему роботи з 

адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього 

процесу 

1.1.7.2. Заклад освіти сприяє адаптації педагогічних 

працівників до професійної діяльності 

 

Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації 

Критерії Індикатори оцінювання 

1.2.1. Заклад освіти 

планує та реалізує 

діяльність щодо 

запобігання будь-

яким проявам 

дискримінації, 

булінгу в закладі 

1.2.1.1. У закладі освіти розроблено план заходів із 

запобігання та протидії булінгу 

1.2.1.2. У закладі освіти реалізуються заходи із 

запобігання проявам дискримінації 

1.2.1.3. Частка здобувачів освіти і педагогічних 

працівників, які вважають освітнє середовище 

безпечним і психологічно комфортним 

1.2.1.4. Керівництво та педагогічні працівники закладу 

освіти обізнані з ознаками булінгу, іншого насильства 

та засобами запобігання йому відповідно до 

законодавства  

1.2.1.5. Заклад освіти співпрацює з представниками 

правоохоронних органів, іншими фахівцями з питань 

запобігання та протидії булінгу 

1.2.2. Правила 

поведінки учасників 

освітнього процесу в 

закладі освіти 

забезпечують 

дотримання етичних 

норм, повагу до 

гідності, прав і 

свобод людини 

1.2.2.1. У закладі освіти оприлюднені правила 

поведінки, спрямовані на формування позитивної 

мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та 

реалізацію підходу, заснованого на правах людини 

1.2.2.2. Частка учасників освітнього процесу, 

ознайомлених із правилами поведінки у закладі освіти 

1.2.2.3. Учасники освітнього процесу дотримуються 

прийнятих у закладі освіти правил поведінки  

1.2.3. Керівник та 

заступники керівника 

(далі – керівництво) 

закладу освіти, 

педагогічні 

працівники 

протидіють булінгу, 

іншому насильству, 

дотримуються 

1.2.3.1. З метою запобігання різним проявам 

насильства (у закладі освіти та/або вдома) 

здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів 

освіти на заняттях та вживаються відповідні заходи 

1.2.3.2. Заклад освіти реагує на звернення про випадки 

булінгу (у разі наявності) 

1.2.3.3. Психологічна служба закладу освіти 

(практичний психолог, соціальний педагог) здійснює 

системну роботу з виявлення, реагування та 

запобігання булінгу, іншому насильству 
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порядку реагування 

на їх прояви 

(діагностування, індивідуальна робота, тренінгові 

заняття тощо) 

1.2.3.4. Частка здобувачів освіти (в тому числі із 

соціально-вразливих груп), які в разі потреби 

отримують у закладі освіти психолого-соціальну 

підтримку  

1.2.3.5. Заклад освіти у випадку виявлення фактів 

булінгу та іншого насильства повідомляє органи та 

служби у справах дітей, правоохоронні органи 

 

 

 

Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти 
 

Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою 

діяльність та оприлюднює таку інформацію; забезпечує на своєму веб-сайті 

відкритий доступ до такої інформації та документів: 

- статут закладу освіти; 

- ліцензія на провадження освітньої діяльності; 

- структура та органи управління закладу освіти; 

- кадровий склад закладу освіти; 

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

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; 

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

освіти; 

- мова освітнього процесу; 

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх 

заміщення; 

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними 

умовами); 

- результати моніторингу якості освіти; 

- річний звіт про діяльність закладу освіти; 

- правила прийому до закладу освіти; 

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання 

та оплати; 

- правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; 

- план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти; 

- порядок подання заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; 

- порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти; 

- кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх 

отриманих коштів. 
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Використані ресурси: 

 

- Закон України «Про освіту», прийнятий Верховною Радою України від 05 

вересня 2017 року №2145-VIII;  

- Закон України «Про загальну середню освіту», прийнятий Верховною 

Радою України від 16.01.2020;  

- Наказ «Про затвердження професійного стандарту за професіями 

"Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель 

закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з 

дипломом молодшого спеціаліста)", прийнятий Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020  № 

2736-20; 

- Постанова КМУ № 800 від 21.08.2019 року "Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" 

- «Абетка для директора: Рекомендації до побудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти» (К., 2020). 
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