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I. Загальні положення 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 
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;  

Стратегію та процедури забезпечення якості освіти організовує керівник 
закладу освіти. Керівник закладу освіти проводить контроль рівня знань, умінь і 
навичок здобувачів освіти, оприлюднює критерії, правила і процедури 
оцінювання здобувачів освіти, забезпечує необхідні ресурси для організації 
освітнього процесу, забезпечує наявність інформаційних систем для 
ефективного управління закладом, розробляє та оприлюднює критерії, правила 
і процедури діяльності педагогічних працівників 

• систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 
навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 
досягнень. 

• критерії, правила і процедури оцінювання учнів; 

• ключові та предметні компетентності; 

• наскрізні вміння; 

• ціннісні ставлення. 

1. критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у 
системі загальної середньої освіти (наказ МОН від 13.04.2011 р. № 329) 

2. оцінювання учнів 1 класу (листи МОНу від 18.05.2018 р. №2.2-1250 та 
від 21.05.2018 р. №2.2-1255) 

3. види оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне, тематичне, 
семестрове, річне оцінювання та ДПА (наказ МОН №371 від 05.05.2008 р.) 

• критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 
педагогічних працівників; 

атестація педагогічних працівників (наказ МОН № 930 від 
06.10.2010 р. «Про затвердження Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників»)   Із змінами    N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011   
Наказом Міністерства освіти і науки    N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoxIyn08PgAhWEtosKHSWYBmMQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fstorage%2Fapp%2Fmedia%2Fnews%2F%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%2F2018%2F05%2F21%2FMetod.rekom.do-otsinyuvannya-2018.doc&usg=AOvVaw3cRf9fd1I8TOI9lr161B0O&cshid=1550436954413916
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoxIyn08PgAhWEtosKHSWYBmMQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fstorage%2Fapp%2Fmedia%2Fnews%2F%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%2F2018%2F05%2F21%2FMetod.rekom.do-otsinyuvannya-2018.doc&usg=AOvVaw3cRf9fd1I8TOI9lr161B0O&cshid=1550436954413916
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0371290-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0014-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13
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1. підвищення кваліфікації педпрацівників (наказ МОН №36 від 
15.01.2018 р. «Про затвердження Типової освітньої програми організації і 
проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами 
післядипломної педагогічної освіти») 

2. сертифікація педагогічних працівників (Положення “Про 
сертифікацію педагогічних працівників”, затверджене постановою КМУ №1190 
від 27.12.2018 р.) 

3. професійний стандарт «вчитель початкових класів ззсо» (наказ 
Міністерства соціальної політики України  від 10.08.2018 р. №1143) 

• критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 
діяльності керівників; 

1. атестація. зміни до типового положення про атестацію педагогічних 
працівників (наказ МОН від 08.08.13 р. № 1135) 

2. повноваження керівника закладу освіти (стаття 26 ЗУ «Про освіту») 

3. типове положення про конкурс на посаду керівника державного, 
комунального закладу загальної середньої освіти (наказ МОН україни 28.03.2018 
р. № 291) 

• забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу; 

• забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління закладом освіти; 

• створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 
універсального дизайну та розумного пристосування. 

  

https://drive.google.com/file/d/1mG7U91TLtuHS7aEaBW1B_MuTP5fdgIis/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mG7U91TLtuHS7aEaBW1B_MuTP5fdgIis/view?usp=sharing
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1143732-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1143732-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454-18
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II. Стратегія та процедури забезпечення якості освіти 

1. Стратегія забезпечення якості освіти базується на наступних 
принципах: 

• принцип цілісності, який полягає в єдності усіх видів освітніх впливів 
на учня, їх підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає 
всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в 
суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 
вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської 
активності; 

• принцип відповідності Державним стандартам загальної середньої 
освіти; 

• 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 відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та 
прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності. 

 

2. Забезпечення якості освіти передбачає здійснення таких процедур і 
заходів: 

• функціонування системи формування компетентностей учнів;  

 Система   формування  ключових компетентностей передбачає виконання 
моніторингових робіт діагностичного характеру, де перевіряється:  

І. Рівень сприйняття, розпізнавання та фіксації інформації в структурах 
пам’яті.  

II. Рівень свідомого засвоєння інформації.  

III. Рівень трансформації знань.  

IV. Рівень аналізу засвоєної інформації.  

V. Рівень синтезу та узагальнення засвоєної інформації.  

VI. Рівень оцінювального мислення.  

VІІ. Питання, які активізують процеси розвитку дивергентного мислення.  

Система  формування компетентностей учнів впроваджується поетапно: 
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• І етап – діагностико-прогностичний (вивчення проблеми, рівня 
сформованості компетентностей. Оцінка дидактичних і методичних 
можливостей кожного предмета щодо їх формування);  

• ІІ етап – моделювання системи впровадження й відслідковування 
(конкретні дії, плани, контроль та оцінка діяльності й результативності на різних 
етапах);   

• ІІІ етап – визначення ефективності (полягає в оцінці як самої системи 
впровадження й відслідковування, так і якості кінцевого результату).  

• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилення 
кадрового потенціалу закладу освіти;  

           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». 

• забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу. 

 

3. Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти 
включає: 

• самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти; 

• моніторинг якості освіти. 

 

4. Завдання моніторингу якості освіти: 

• здійснення систематичного контролю за освітнім процесом в закладі 
освіти; 

• створення власної системи неперервного і тривалого 
спостереження, оцінювання стану освітнього процесу; 

• аналіз чинників впливу на результативність освітнього процесу, 
підтримка високої мотивації навчання; 

• створення оптимальних соціально-психологічних умов для 
саморозвитку та самореалізації учнів і педагогів; 

• прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій 
розвитку освітнього процесу в закладі освіти. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/2145-19
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5. Моніторинг в закладі освіти здійснюють: 

• директор школи та його заступники;  

Одним із головних завдань своєї діяльності адміністрація гімназії вважає 
розвиток професійних компетентностей учителя: 

• самоосвітня компетентність; 

• методологічна компетентність; 

• продуктивна компетентність; 

• інформаційна компетентність; 

• функціональна компетентність; 

• соціальна компетентність. 

• органи, що здійснюють управління у сфері освіти; 

• органи самоврядування, які створюються педагогічними 
працівниками, учнями та батьками; 

• громадськість. 

 

6. Основними формами моніторингу є: 

• проведення контрольних робіт; 

• участь учнів у І та ІІ, ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з 
базових дисциплін, конкурсів, спартакіад; 

• перевірка документації; 

• опитування, анкетування; 

• надання методичної допомоги в проведенні навчальних занять, 
позакласних заходів та заходів інтегрованих в навчальний процес. 

 

7. Критерії моніторингу: 

• об’єктивність; 

• систематичність; 

• відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу; 

• надійність (повторний контроль іншими суб’єктами); 

• гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості). 

 

8. Очікувані результати: 
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• отримання результатів стану освітнього процесу в закладі освіти; 

• покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення 
даних для прийняття управлінських та тактичних рішень. 

 

9. Підсумки моніторингу: 

• підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, 
висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах; 

• за результатами моніторингу розробляються рекомендації, 
приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи; 

• дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на 
засіданнях методичних об’єднань вчителів, нарадах при директору, засіданнях 
педагогічної ради. 

 

10. Показники опису та інструментів моніторингу якості освіти: 

• кадрове забезпечення освітньої діяльності – якісний і кількісний 
склад, професійний рівень педагогічного персоналу; 

• контингент учнів; 

• психолого-соціологічний моніторинг; 

• результати навчання учнів; 

• педагогічна діяльність; 

• управління школою; 

• освітнє середовище; 

• медичний моніторинг; 

• моніторинг охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

• формування іміджу закладу освіти. 
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III. Система та механізми забезпечення академічної 
доброчесності 

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 (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 
(оприлюднених творів мистецтва) 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; 
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• обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 
освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 
формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 
фальсифікація та списування; 

• хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу 
чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-
яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою 
отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

• необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження 
оцінки результатів навчання здобувачів освіти. 

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу 
освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

• відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного 
звання, кваліфікаційної категорії; 

• позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів 
чи займати визначені законом посади. 

За порушення академічної доброчесності учні можуть бути притягнені до 
такої академічної відповідальності: 

• повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 
тощо); 

• повторне проходження відповідного освітнього компонента 
освітньої програми. 
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IV. Критерії, правила і процедури оцінювання учнів 

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; 

• 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; 

• інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання 
змін у близькому середовищі (клас, школа 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; 
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• 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; 

• 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 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. 

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є: 

• 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; 
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• 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. 

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються: 

• характеристики відповіді учня: правильність, логічність, 
обґрунтованість, цілісність; 

• якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; 

• сформованість предметних умінь і навичок; 

• рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 
синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити 
висновки тощо; 

• досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати 
їх, формулювати гіпотези); 

• самостійність оцінних суджень. 

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. 

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, 
семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація. 
Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня 
в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог 
навчальних програм. 
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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. 
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 має право на підвищення семестрової 
оцінки. 
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V. 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. 
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. 

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 

Професійний рівень діяльності вчителя 
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Результативність професійної діяльності вчителя
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Комунікативна культура 
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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. 
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VI. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 
діяльності керівників 

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: 

• 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. 
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VII. Інформаційна система для ефективного управління 
закладом освіти. 

Роботу інформаційної системи закладу освіти забезпечує наявність доступу 
до мережі Інтернет для учнів та педагогічних працівників.    

Наявність ефективної інформаційної системи сприяє  підвищенню 
ефективності навчального процесу, дає можливість управління з використанням 
результатів попередньої діяльності,   прийняття більш ефективних управлінських 
рішень,  підвищення об’єктивності в оцінці діяльності вчителів та учнів, більш 
ефективне управління пізнавальною діяльністю учнів, можливість прийняття 
більш виважених рішень, які стосуються підвищення результативності навчання, 
дає оперативний доступ до організаційної інформації стосовно діяльності 
освітнього закладу, сприяє економії як матеріальних, так і людських ресурсів, 
вивільняє час на вирішення важливих питань, скорочує обсяг рутинної роботи. 

Значне місце в управлінні закладом освіти відіграє офіційний сайт школи. 
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VIII. Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн   
розумне пристосування та допоміжні технології 

Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з 
іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, 
кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення 
універсального дизайну та розумного пристосування, що враховує індивідуальні 
потреби таких осіб.  

Універсальний дизайн ґрунтується на семи принципах: 

1.  Рівність і доступність використання. 

Надання однакових засобів для всіх користувачів: для уникнення 
відособлення окремих груп населення. 

2.  Гнучкість використання. 

Дизайн повинен забезпечити наявність широкого переліку 
індивідуальних налаштувань і можливостей з урахуванням потреб 
користувачів. 

3.  Просте та зручне використання. 

Дизайн повинен забезпечувати простоту та інтуїтивність 
використання незалежно від досвіду, освіти, мовного рівня та віку 
користувача. 

4. Сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних 
можливостей користувачів. 

Дизайн повинен сприяти ефективному донесенню всієї необхідної 
інформації до користувача незалежно від зовнішніх умов або 
можливостей сприйняття користувача. 

5.  Припустимість помилок. 

Дизайн повинен звести до мінімуму можливість виникнення 
ризиків і шкідливих наслідків випадкових або ненавмисних дій 
користувачів. 

6.  Низький рівень фізичних зусиль. 

Дизайн розраховано на затрату незначних фізичних ресурсів 
користувачів, на мінімальний рівень стомлюваності. 

7.  Наявність необхідного розміру і простору. 

Наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та 
різноманітних діях, незважаючи на фізичні параметри, стан і 
ступінь мобільності  користувача. 
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Використання принципів універсального дизайну та допоміжних технологій у 

навчальному процесі 

Дії вчителя 

під час 

процесу 

навчання 

Ефективні навчальні 

методи 

Універсальний 

дизайн 
Допоміжні технології 

До 

навчання 

Дізнайтися про 
здібності учнів, 
особливі потреби, 
стилі навчання 

Визначити навчальні 
потреби для всього 
класу та кожного учня 
(попереднє 
тестування, перегляд 
ІПР) 

Розглянути різні 
навчальні підходи для 
охоплення більшості 
учнів 

Визначити 
індивідуальні 
потреби учнів 

Установити цілі 
навчальної програми 

Визначити необхідну 
підтримку 

Адаптвати  
навчальну програму 
та навчальні 
матеріали для 
задоволення 
індивідуальних 
потреб учня 

Вибрати відповідну 
стратегію 
універсального 
дизайну та методи 
викладання 

Оцінити потреби 
учнів 

Зібрати основну 
інформацію про 
учнів 

Переконатись, що 
допоміжні 
технології 
задокументовані в 
ІПР таким чином, 
що це легко 
зрозуміє кожен 
член команди 

Переглянути 
рекомендації ІПР 
про використання 
допоміжних 
технологій 
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Під час 
навчання 

Навчати  
диференційовано для 
охоплення учнів з 
різними здібностями 
та можливостями 
 
Співпрацювати зі 
спеціальним 
педагогом 
 
Використовувати інші 
методи та постійний 
зворотний зв'язок для 
здійснення необхідних 
змін 

Використовувати 
гнучкі, доступні 
методи викладання 
відповідно до потреб 
учнів 
Співпрацювати зі 
спеціальним 
педагогом 
 
Використовувати  
стратегії 
універсального 
дизайну для 
визначення 
успішності учнів 
через зворотний 
зв'язок і внесення 
змін у навчальний 
процес 

Інструктувати учнів 
щодо використання 
допоміжних 
технологій на 
уроках 
 
Використовувати 
допоміжні 
технології, коли 
необхідно 
інтегроване 
використання 
допоміжних 
технологій у рамках 
універсального 
дизайну 

Після 
навчання 

Постійно проводити  
оцінювання та 
визначення 
успішності, потреб і 
напрямів  
роботи у класі в 
майбутньому 
 
Повторити цикл 
планування 

Переконатися, що 
оцінювання 
відображає 
принципи 
універсального 
дизайну 
 
Постійно проводити 
оцінювання в різних 
форматах для 
вимірювання 
успішності учнів 
 
За потреби 
адаптувати методи 
викладання 

Оцінити 
ефективність 
використання 
допоміжних 
технологій стосовно 
досягнення цілей і 
задоволення 
потреб учнів 
 
Провести тренінг 
для учнів після 
уроків, за потреби, 
спираючись на 
практичний досвід 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

Дискримінація за ознакою інвалідності означає будь-яке розрізнення, 
виключення чи обмеження із причини інвалідності, метою або результатом 
якого є применшення або заперечення визнання, реалізації чи здійснення 
нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод у політичній, 
економічній, соціальній, культурній, цивільній чи будь-якій іншій сферах. Вона 
включає всі форми дискримінації, у тому числі відмову в розумному 
пристосуванні. 

Диференційоване викладання (від лат. differentia – розподіл цілого на 
частини, форми, ступені), суть якого полягає в урахуванні індивідуальних 
особливостей учнів у тій чи іншій формі під час їх групування з метою роздільного 
навчання в контексті уроку. Диференційоване навчання максимально наближує 
освітній процес до пізнавальних потреб учнів та їхніх індивідуальних 
особливостей. 

Допоміжні технології – пристрої або послуги, без яких неможлива успішна 
участь учнів з особливими потребами в навчальному процесі. 

Експліцитне (свідоме) навчання – на відміну від імпліцитного 
(несвідомого) навчання відноситься до такої моделі навчання, яке є доступним 
для усвідомлення. Поняття експліцитного навчання, яке прийшло з когнітивної 
психології, передбачає, що експліцитне навчання відбувається швидко, іноді у 
формі інсайту, під контролем свідомості. Натомість імпліцитне навчання 
відбувається повільно, вимагає численних повторень матеріалу, базується на 
формуванні асоціацій між подіями та фіксує причинно-наслідкові зв’язки між 
ними.  

Інклюзивна освіта – це процес створення відповідних умов у навчальних 
закладах, що забезпечують максимальну та значущу участь в освітньому процесі 
всіх дітей і дорослих. У вужчому значенні термін «інклюзивна освіта» 
використовується для створення таких умов для дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку – дітей з особливими потребами. 

Кооперативне навчання – метод навчання, що передбачає 
співробітництво учнів у групах. При такому підході учні досягають успіхів у 
навчанні, лише взаємодіючи один з одним. При використанні методів 
кооперативного навчання учні висловлюють свої думки та аргументи, учаться 
розглядати проблему з різних точок зору, які можуть відрізнятись від їхніх 
власних. 

Курикулум (програма навчання) – рамковий документ концептуального 
характеру, що визначає результати навчання і стандарти змісту у сфері загальної 
освіти, навчальні предмети, передбачені для кожного з етапів навчання, тижневу 
норму навчальних годин для проведення класних і позакласних навчальних 



Піщанський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» 
 

28 
 

занять, правила організації навчального процесу, основні принципи оцінювання 
й моніторингу навчальних досягнень учнів, а також структуру навчальних 
програм з окремих предметів. 

 Мова – охоплює мовленнєві й жестові мови та інші форми немовленнєвих 
мов. 

Розумне пристосування - означає внесення, коли це потрібно в 
конкретному випадку, необхідних і відповідних модифікацій і коректив, що не 
стають невиправданим тягарем, з метою забезпечення реалізації або здійснення 
людьми з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод нарівні з 
іншими. 

Спілкування - передбачає використання мов, текстів, абетки Брайля, 
тактильного спілкування, великого шрифту, доступних мультимедійних засобів 
так само, як і друкованих матеріалів, аудіозасобів, звичайної мови, читців, а 
також підсилювальних і альтернативних методів, способів та форматів 
спілкування,зокрема доступних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Універсальний дизайн – дизайн предметів, оточення, програм і послуг, 
спрямований на забезпечення їх максимальної придатності для користування 
всіма людьми без необхідності в адаптації або спеціальному дизайні. 

Універсальний дизайн в освіті (УДО) – це підхід, що забезпечує основу для 
розробки широкого спектру навчальних продуктів/освітніх послуг, створення 
освітнього середовища з урахуванням потреб усіх учнів/студентів. 
Універсальний дизайн в освіті стосується всіх аспектів освітнього процесу: 
навчальних програм, навчальних планів, процесу оцінювання навчальних 
досягнень, методів викладання, дизайну навчальних закладів, спортивних 
майданчиків, гуртожитків, веб-сайтів тощо. 
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Використані джерела 

1. Закону України «Про освіту» (стаття 41. Система забезпечення якості 
освіти). 

2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у 
системі загальної середньої освіти (наказ МОНМС від 13.04.2011 р. 
№ 329) 

3. Оцінювання учнів 1 класу (листи МОНу від 18.05.2018 р. №2.2-1250 
та від 21.05.2018 р. №2.2-1255) 

4. Види оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне, тематичне, 
семестрове, річне оцінювання та ДПА (наказ МОН №371 від 
05.05.2008 р.) 

5. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 
педагогічних працівників; 

6. Атестація педагогічних працівників (наказ МОН № 930 від 
06.10.2010 р. «Про затвердження Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників»)   Із змінами    N 1473 ( z0014-12 
) від 20.12.2011   Наказом Міністерства освіти і науки    N 1135 ( z1417-
13 ) від 08.08.2013   

7. Підвищення кваліфікації педпрацівників (наказ МОН №36 від 
15.01.2018 р. «Про затвердження Типової освітньої програми 
організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладами післядипломної педагогічної освіти») 

8. Сертифікація педагогічних працівників (Положення «Про 
сертифікацію педагогічних працівників», затверджене постановою 
КМУ №1190 від 27.12.2018 р.) 

9. Професійний стандарт «вчитель початкових класів ззсо» (наказ 
міністерства соціальної політики України  від 10.08.2018 р. №1143) 

10.  Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 
2011 року № 2939-VI (зі змінами) 

11.  Універсальний дизайн в освіті: посібник / Під заг. ред.Софій Н. З., – 
К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди» 


