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О Ч. О /  Jo 2 ) №  01 -07 /  4 %

Про проведення самооцінювання  
якості освітньої діяльності закладу освіти 
у 2021/2022 навчальному році

Відповідно до законів України «Про освіту» (стаття 41, частини 3 ст.48), «Про повну 
загальну середню освіту» (стаття 42), Порядку проведення моніторингу якості освіти, 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 16 січня 2020 року № 54, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 154/34437, 
Методики оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗЗСО, наказу МОНУ «Про 
затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти у ЗЗСО» від 30.11.2020 №1480, Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості освітньої діяльності в закладі освіти, схвалене педагогічною радою 
(протокол №12 від 12.11.2021 p.), з метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості освіти у ЗЗСО № 87 JIMP ім.Ірини Калинець, постійного 
підвищення якості освітньої діяльності, використання системного підходу до здійснення 
моніторингу на всіх етапах освітнього процесу,
НАКАЗУЮ:
1. Провести у 2021/2022 навчальному році комплексне вивчення й самооцінювання якості 
освітньої діяльності ЗЗСО № 87 J1MP ім.Ірини Калинець за напрямами:

о Освітнє середовище в закладі;
о Система оцінювання результатів навчання здобувачів освіти; 
о Педагогічна діяльність педагогічних працівників; 
о Управлінські процеси.

2. Призначити заступника директора з НВР Сороківську М.І. відповідальною особою із 
забезпечення якості, забезпечення оперативного керування процесом вивчення.
3.Створити робочі групи (додатокі) відповідно до напрямків і визначити кураторами робочих 
груп:
- Сороківська М.І. -  заступник директора з НВР, куратор 4 напряму «Управлінські процеси 
закладу освіти»;
- Роса JI.C. -  заступник директора з НВР, куратор 1 напряму «Освітнє середовище»;
- Шкоропаняк М.В. -  заступник директора з НВР, куратор 3 напряму «Педагогічна діяльність 
пед.працівників закладу освіти»; >

-Жеребух Н.В. -  заступника директора з НВР, куратор 2 напряму «Система оцінювання 
здобувачів освіти».
4.Затвердити орієнтовний План роботи робочих груп з проведення самооцінювання. (Додаток
2).



5. Відповідальній особі Сороківській М.І.:

1) Координувати результативне запровадження внутрішньої системи забезпечення якості;

2) Систематично проводити навчання з членами робочих груп щодо визначення і аналізу 
відповідного компоненту системи забезпечення якості;

3) Узагальнити результати самооцінювання та визначити рівень освітньої діяльності закладу 
освіти;

4) Підготувати висновки і визначити шляхи вдосконалення освітньої діяльності.

6. Членам робочих груп:

1) Використовувати такі методи збору інформації як вивчення документації, спостереження 
за навчальним заняттям, опитування та анкетування всіх учасників освітнього процесу;

2). Підготувати перелік запитань для проведення анкетування серед педагогічних працівників, 
батьків та учнів, яким виповнилося 14 років, за напрямами відповідно до критеріїв оцінювання 
освітніх та управлінських процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти 
(Додаток 3)

3). Підготувати звіт до 15.05.2022 року за результатами самооцінювання з пропозиціями про 
удосконалення освітньої діяльності.

7. Заслухати звіт про результати самооцінювання на засіданні педагогічної ради у червні 2021 
року та врахувати її рішення при коригуванні освітньої програми та річного плану роботи 
закладу освіти на 2022/2023 навчальний рік.

8. Оприлюднити звіт про результати самооцінювання та спостереження на сайті закладу освіти

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ознайомлено: 
Стецик І.Б.

Ковалів І.Я.

А'/Мазник М.В.
w

Шкоропаняк М.В. 

Сороківська М.І. 

Холявка Л.Ф.

іПетринка П.З.

Олійник P.JI.

Катрич Н.А.

Ковалевська О.О. 

Бутовська Х.Г.

J Явдик Ю.В. 

Чернецький В.Г. 

Шейхаєва J1.Бойко О.М. Роса JI.C.

Чернюх М.Ю 

Жеребух Н.В. 

Петрук Е.В. 

Петрук Я. В. 

Кінаш Н.І.

Островська У.В. 

Климко Г.І.

Марко М.І. 

Копитко В.В.

Купець С.З. 

Мисак Л.Б.

Деркач Н.Ю. 

Катюхіна М.О.

Бордуляк Г.В. 

Щепан Є.В. 

Бачинська О. Б.

Біян О.Б. Козак Ю.Е.

Семенюк Н.І.

Синишин С.В. Пут Г.С? 

Рибак О.М.

Жежу Л.В. 

Цішецька О.В. 

Митюк Р.Я.Кукляк І.П. Височанська І.В.



Додаток 1.
До наказу № р / -  о 4А  р

ВІДО</. О 2. 3 0 1 2

Напрям 1. Освітнє середовище 

Куратор -  Роса JI.M.

1. Пут Г.С.
2. Холявка Л.Ф.
3. Климко Г.І.
4. Цішецька О.В.
5. КатюхінаМ.О.
6. Кузнецька Ю.Т.
7. Ковалевська О.О.
8. Мазник М.В.
9. Кінаш Н.І.
10.Митюк Р.Я.
11.Красилович Г.Д.
12.Тицька Соломія 
ІЗ.Іваник Надія.
14.Чернюх М.Ю.

Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти

Куратор -  Жеребух Н.В.

1. ПетрукЯ.В.
2. Островська У.В.
3. Марко М.І.
4. Катрич Н.А.
5. Чернецький В.Г.
6. Бордуляк Г.В.
7. Копитко В.В.
8. Рибак О.М.
9. Летньовська Г.А.
Ю.Соханьчак Г.А.
11.Савка М.П.
12.Шейхаєва Л.С.
13.Калецький Юрій
14.Максімова Віра.

Напрям 3. Педагогічна діяльність цед.працівників закладу освіти 

Куратор -  Шкоропаняк М.В.

1. Бачинська О.Б.
2. Олійник Р.Л.



3. Семенюк Н.І.
4. Явдик Ю.В.
5. Бойко О.М.
6. Кукляк І.П.
7. Жежу JI.B.
8. Біян О.Б.
9. Ферелетич Н.
10.Мазур Г.Д.
И.Бакликов І.
12.Стець Анна
13.Кошева Св.

Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти 

Куратор -  Сороківська М.І.

1. Стецик І.Б.
2. Купець С.З.
3. МисакЛ.Б.
4. Бійчук І.В.
5. Деркач Н.Ю.
6. Ковалів І.Я.
7. Петрук Е.В.
8. Овчар А.С.
9. Рибчак А.А.
10.Бутовська Х.Г.
11 .Височанська І.В.
12.Ібрагімова Н.Я.
13.Канака Юлія
14.Юрків Наталія

Додаток Д. 
до наказу о/-o j/ від ой °->-

Орієнтовний план роботи робочих груп
з проведення комплексного вивчення й самооцінювання 

якості освітньої діяльності

№ з/п Зміст роботи
Термін
виконання Відповідальний

І засідання

1
Організація та проведення комплексного 
вивчення й самооцінювання якості освітньої 
діяльності у 2021/2022 н.р.

До 01.04.2022 Сороківська М.І., 
відповідальна особа

2
Затвердження членів робочої групи з питань 
вивчення й самооцінювання якбсті освітньої 
діяльності

До 10.02.2022 Директор -  
Петринка П.З.

3
Ознайомлення з критеріями, індикаторами 
оцінювання освітньої діяльності за напрямами До 15.02.2022 Сороківська М.І., 

відповідальна особа
II засідання



4
Провести навчання з членами робочих груп 
щодо' визначення і аналізу відповідного 
компоненту системи забезпечення якості

До 01.03.2022 Куратори робочих 
груп

5
Підготувати опитувальні анкети, узгодження їх 
змісту

До 10.03.2022 Члени робочих груп

6
Про проведення проміжного опитування серед 
учасників освітнього процесу

До 20.03.2022 Члени робочих груп

7
Про проведення опитування серед здобувачів 
освіти та їх батьків

До 01.04.2022 Члени робочих груп

Про проведення опитування серед педагогічних 
працівників

До 01.04.2022 Члени робочих груп

III засідання

8
Про підготовку звіту за результатами 
самооцінювання за напрямами До 15.05.2022 Куратори робочих 

груп
IV засідання

9
Про узагальнення результатів самооцінювання 
та визначення рівня освітньої діяльності закладу 
освіти

До 01.06.2022 Куратори робочих 
груп

IV засідання

10 Про визначення шляхів вдосконалення освітньої 
діяльності

На засіданні 
педагогічної 
ради

Педагогічний
колектив

Додаток З

до наказуА'*увід о V а Л І д і І
А \

Критерії, індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та 
____________________внутріш ньої системи забезпечення якості освіти _________________

Н апрям
оціню вання

В им ога/правило  
орган ізац ії осв ітн іх  і 
управлінських 
процесів закладу 
освіти та  
внутр іш ньо ї 
системи
забезпечення якості 
освіти

К ри тер ії оц іню вання Індикатори оц іню вання М етоди збору інф орм ац ії

1 2 3 4 5

1. О світнє 
середовищ е 
закладу освіти

1.1. Забезпечення 
ком ф ортних  і 
безпечних ум ов 
навчання та  праці

1.1.1. П рим іщ ення і 
територія закладу 
осв іти  є безпечним и 
та ком ф ортним и для 
навчання та  праці

І

1.1.1.1. О блаш тування 
території закладу  та 
розташ ування прим іщ ень є 
безпечним и

1.1.1.1. С постереж ення, 
опитування

1.1.1.2.У  закладі освіти 
забезпечується ком ф ортний 
повітряно-тепловий  реж им, 
належ не освітлення, 
прибирання прим іщ ень, 
облаш тування та  утрим ання 
туалетів, дотрим ання питного 
реж иму

1.1.1.2. С постереж ення, 
опитування

1.1.1.3. У  закладі освіти 
забезпечується рац іональне 
використання прим іщ ень і 
ком плектування класів (з 
урахуванням  чисельності

1.1.1.3. В ивчення 
докум ентац ії, 
спостереж ення, 
опитування



здобувачів  освіти , їх  
особливих осв ітн іх  потреб, 
площ і прим іщ ень)

1.1.2. Заклад освіти 
забезпечений  
навчальним и  та 
інш им и
п рим іщ енням и з 
відповідним  
обладнанням , що 
необхідні для 
реал ізац ії осв ітньої 
п рограм и

1.1.2.1.____________________ У  закладі осв іти  є 
достатні прим іщ ення, 
необхідн і для р еал ізац ії 
осв ітн ьо ї програм и та  
забезпечення осв ітнього  
процесу___________________

.1.2.2. Ч астка навчальних  
каб інетів початкових  класів, 
ф ізики, х ім ії, біології, 
інф орм атики, 
м айстерень/каб інетів  трудового  
навчання (обслуговую чої 
праці), сп орти вн ої та  актової 
зал, інш их кабінетів, які 
обладнан і засобам и навчання 
відповідно  до  вим ог 
законодавства та осв ітн ьо ї 
програм и_____________________

1.1.3. Здобувані 
осв іти  та  працівники 
закладу  освіти  
об ізнан і з вим огам и 
охорони  праці, 
безпеки
ж иттєдіяльності, 
пож еж н о ї безпеки, 
правилам и поведінки 
в ум овах  
надзвичайних 
ситуац ій  і 
дотрим ую ться їх

1.1.4. П рацівники 
обізнан і з правилам и 
повед інки  в разі 
н ещ асного  випадку зі 
здобувачам и освіти та 
п рац івникам и  закладу 
освіти  чи раптового 
п огірш ення їх  стану 
зд о р о в’я і вж иваю ть 
н еобх ідних  заходів у 
таких  ситуаціях

1.1.1.4. У  закладі осв іти  є 
робочі (персональн і робочі) 
м ісця для педагогічних 
прац івників  та  облаш тован і 
м ісця відпочинку для 
учасників  осв ітнього  процесу

1.1.2.1. С постереж ення, 
вивчення докум ентац ії, 
опитування

1.1.2.2. С постереж ення, 
вивчення докум ентац ії, 
опитування

1.1.3.1. У  закладі освіти 
проводяться 
навчання/інструктаж і з 
охорони  праці, безпеки  
ж иттєдіяльності, пож еж ної 
безпеки, правил поведінки  в 
ум овах надзвичайних ситуацій

.1.3.2. У часники  освітнього  
процесу дотрим ую ться вим ог 
щ одо охорони праці, безпеки 
ж иттєдіяльності, пож еж ної 
безпеки , правил поведінки  в 
ум овах надзвичайних  ситуацій
1.1.4.1._________________________ У  закладі освіти 
проводяться 
навчання/інструктаж і 
педагогічних прац івників  з 
питань надання д ом еди чн ої 
допом оги, реагування на 
випадки травм ування або 
погірш ення сам опочуття 
здобувачів осв іти  та  
прац івників  п ід час осв ітнього  
процесу________________________

1.1.1.4. С постереж ення, 
опитування

1.1.3.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

1.1.3 .2. С постереж ення

1.1.4.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

.1.4.2. У  разі нещ асного  
випадку педагогічн і 
працівники та  керівництво 
закладу освіти  д ію ть  у 
встановленом у законодавством  
порядку________________________

1.1.5. У  закладі освіти 
створю ю ться ум ови 
для харчування 
здобувач ів  освіти і 
прац івників___________

1.1.5.1. О рган ізац ія харчування 
у закладі освіти  сприяє 
ф орм уванню  культури 
здорового  харчування у 
здобувачів  освіти

1.1.4.2. В ивчення 
докум ентації, опитування

1.1.5.1. В ивчення
докум ентації,
спостереж ення



1.2. С творення 
освітнього  
середовищ а, 
вільного  від  будь- 
яких ф орм  
н асильства та  
дискрим інац ії

. 1.6. У  закладі освіти 
створю ю ться ум ови 
для безпечного  
використання м ереж і 
Інтернет, в учасників  
осв ітнього  процесу 
ф орм ую ться навички 
безп ечн о ї поведінки в 
Інтернеті

1.1.7. У  закладі освіти 
застосовую ться 
п ідходи  для адаптац ії 
та  інтеграц ії 
здобувачів  освіти  до 
осв ітнього  процесу, 
проф есійно ї адаптац ії 
прац івників

. 1.5.2. Ч астка учасників  
осв ітнього  процесу, які 
задоволені ум овам и 
харчування_______________

6.1. У  закладі освіти 
застосовую ться техн ічн і засоби 
та інш і інструм енти контролю  
за безпечним  користуванням  
м ереж ею  Інтернет

.6.2. У часники освітнього  
процесу поінф орм ован і 
закладом  освіти щ одо 
безпечного  використання 
м ереж і Інтернет
1.1.7.1. У  закладі освіти 
налагодж ено систем у роботи  з 
адаптац ії та  інтеграц ії 
здобувачів  осв іти  до  осв ітнього  
процесу
1.1.7.2. Заклад освіти  сприяє 
ад ап тац ії педагогічних 
прац івників  до  проф есійної 
діяльності

1.2.1. Заклад  освіти 
планує та  реалізує 
діяльн ість щ одо 
запобігання будь- 
яким  проявам  
дискрим інац ії, 
бул інгу  в закладі

1.2.2. П равила 
поведінки  учасників 
осв ітнього  процесу в 
закладі освіти ' 
забезпечую ть 
дотрим ання етичних 
норм , повагуїдо 
гідності, прав і свобод 
лю дини

1.1.5.2. О питування

1.1.6.1. С постереж ення, 
опитування

1.1.6.2. О питування

1.2.1.1. У закладі освіти  
розроблено план заходів  із 
запобігання та  протид ії 
булінгу 

1.2.1.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

1.2.1.2. У  закладі освіти  
реалізую ться заходи із 
запобігання проявам  
ди скрим інац ії___________

1.2.1.2. В ивчення 
докум ентації, опитування

1.2.1.3. Ч астка здобувачів  
осв іти  і педагогічних 
прац івників , які вваж аю ть 
освітнє середовищ е безпечним  
і психологічно  ком ф ортним

2.1.4. К ерівництво  та  
педагогічні прац івники  закладу 
освіти обізнані з ознакам и 
булінгу, інш ого насильства та  
засобам и запобігання йому 
відповідно до  закон од авства
.2.1.5. Заклад  освіти  
п івпрацю є з представникам и 

іравоохорон н и х  органів , 
нш им и ф ахівцям и з питань 
іапобігання та  п ротид ії булінгу
1.2.2.1. У  закладі освіти 
оприлю днені правила 
п о вед ін ки ,сп р ям о ван і на 
ф орм ування позитивної 
м отивац ії у поведінц і 
учасників  осв ітнього  процесу 
та реал ізац ію  підходу, 
заснованого  на правах  лю дини

2.2.2. Ч астка учасників  
осв ітнього  процесу, 
ознайом лених  із правилам и 
поведінки у закладі освіти
1.2.2.3. У часники  осв ітнього  
процесу дотрим ую ться______

1.1.7.1. О питування

1.1.7.2. О питування

1.2.1.3. О питування

1.2.1.4. О питування

1.2.1.5. О питування

1.2.2.1. В ивчення 
докум ентац ії, опитуванні

1.2.2.2. О питування

1.2.2.3. С постереж ення, 
опитування_____________



прийнятих у заклад і освіти  
правил поведінки

'

.2.3.1. 3 м етою  запобігання 
)ізним проявам  н асильства (у 
акладі освіти  та /або  вдом а) 
д ійсню ється аналіз причин 
іідсутності здобувачів  освіти  
ш  заняттях  та  вж иваю ться 
пдповідн і заходи

1.2.3.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

1.2.3. К ерівник  та 
заступники  керівника

.2.3.2. Заклад  освіти  реагує на 
ш ернення про випадки булінгу 
у разі наявності)

1.2.3.2. В ивчення 
докум ентац ії, опитування

(далі -  керівництво) 
закладу освіти, 
педагогічн і 
прац івники  
протид ію ть булінгу, 
інш ом у насильству, 
дотрим ую ться 
порядку  реагування 
на їх  прояви

.2.3.3. П си хологічн а служ ба 
іакладу осв іти  (практичний  
їси холог, соц іальний  педагог) 
їдійснює систем ну роботу  3 
виявлення, реагування та  
іапобігання булінгу, інш ом у 
засильству (д іагностування, 
ндив ідуальна робота, 
гренінгові заняття тощ о)

1.2.3.3. О питування

1.2.3.4. Ч астка здобувачів 
освіти (в том у числі із 
соц іально-вразливих  груп), які 
в разі потреби  отрим ую ть у 
закладі освіти  психолого- 
соц іальну п ідтрим ку

1.2.3.4. О питування

1.2.3.5. Заклад  освіти  у випадку 
виявлення ф актів булінгу  та 
інш ого н асильства повідом ляє 
органи та  служ би у справах  
дітей, п равоохоронн і органи

1.2.3.5. В ивчення 
докум ентації., опитування

•

1.3.1.1. У  закладі 
освіти  забезпечується 
арх ітектурна доступн ість  
території та  будівлі

1.3.1.1. С постереж ення

1.3. Ф орм ування 
інклю зивного ,

1.3.1. П рим іщ ення та 
територія закладу 
освіти
облаш товую ться з 
урахуванням  
принципів 
ун іверсального  
дизайну та/або

1.3.1.2. У  закладі освіти 
прим іщ ення (туалети , їдальня, 
облаш тування коридорів, 
навчальних кабінетів тощ о) і 
територія (доріж ки , ігрові та  
спортивні м айданчики  тощ о) 
адаптован і до використання 
всім а учасникам и  освітнього  
процесу

1.3.1.2. С постереж ення, 
опитування

розвивального  та 
м отивую чого  до 
навчання освітнього  
простору

розум ного
пристосування

1.3.1.3. У  закладі освіти  є та 
використовую ться ресурсна 
кімната, дидактичн і засоби  для 
осіб з особливим и освітн ім и 
потребам и (за наявності 
здобувачів освіти  з особливим и 
освітн ім и  потребам и)

1.3.1.3. С постереж ення, 
опитування

1.3.2. У  закладі освіти 
застосовую ться ? 
м етодики та 
техн ології роботи 3 
дітьм и з особливим и 
освітн ім и  потребами 
(у разі потреби)

1.3.2.1. Заклад освіти 
забезпечений  асистентом  
вчителя, практичним  
п си х о л о го м ,вч и телем - 
деф ектологом , інш им и 
ф ахівцям и для реалізац ії 
інклю зивного  навчання

1.3.2.1. В ивчення 
докум ентації, опитування



.3.2.2. У закладі освіти  
забезпечується корекц ійна 
спрям ован ість  осв ітнього  
процесу

.3.2.3. П едагогічн і прац івники  
застосовую ть ф орм и, м етоди, 
прийом и роботи  з д ітьм и  з 
особливим и освітн ім и  
потребами______________________
1.3.2.4. У закладі освіти 
налагодж ено сп івпрацю  
педагогічних прац івників  з 
питань навчання д ітей  з 
особливим и освітн ім и  
потребам и  (створення команди 
психолого-педагогічного  
суп ров о д у ,р о зр о б л ен н я  
індивідуально ї програм и 
розвитку тощ о)

1.3.2.2. С постереж ення, 
опитування

1.3.2.3. С постереж ення

1.3.2.4. В ивчення 
докум ентації, опитування

1.3.3. Заклад освіти 
взаєм од іє  з батькам и 
дітей  з особливим и 
осв ітн ім и  потребам и, 
ф ахівцям и 
інклю зивно- 
ресурсного  центру, 
залучає їх  до 
необх ідно ї п ідтримки 
дітей  під час здобуття 
освіти  (за наявності 
здобувачів  освіти  з 
особливим и освітнім и 
потребам и)_________

1.3.3.1. У  закладі освіти  
індивідуальн і програм и 
розвитку розроблено  за  участі 
батьків та  створені ум ови  для 
залучення асистента дитини  в 
освітн ій  процес________________

1.3.3.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

.3.3.2. Заклад освіти 
сп івпрацю є з інклю зивно- 
ресурсним  центром  щ одо 
психолого-педагогічного  
супроводу дітей  з особливим и 
освітн ім и  потребам и

1.3.3.2. В ивчення 
докум ентації, опитування

1.3.4. О світнє 
середовищ е м отивує 
здобувачів  освіти  до 
оволодіння 
клю човим и 
ком петентностям и  та 
наскрізним и 
вм інням и, ведення 
здорового  способу 
ж иття

1.3.4.1. У  закладі освіти  
ф орм ую ться навички здорового  
способу ж и ття (х ар ч у ван н я , 
гігієна, ф ізична активн ість 
тощ о) та  екологічно  доц ільно ї 
поведінки  у здобувач ів  освіти

1.3.4.1. С постереж ення

1.3.4.2. П ростір  заклад у  освіти, 
обладнання, засоби навчання 
сприяю ть ф орм уванню  
клю чових ком петентностей  та 
наскрізних ум інь здобувачів  
освіти

1.3.4.2. С постереж ення, 
опитування

1.3.5. У  закладі освіти 
створено простір 
інф орм ац ійно ї 
взаєм од ії та 
соц іально-культурно ї 
ком ун ікац ії учасників 
осв ітнього  процесу 
(б ібліотека, 
інф орм аційно- 
ресурсний  центр 
тощ о)

1.3.5.1. П ростір і ресурси 
бібл іотеки /інф орм ац ійно- 
ресурсного  центру 
використовую ться для 
індивідуальної, групової, 
проектно ї та  інш ої роботи у 
рам ках  освітнього  процесу, 
різних форм ком ун ікац ії 
учасників  осв ітнього  процесу

1.3.5.1. С постереж ення, 
опитування

.3.5.2. Ресурси 
б ібл іотеки /інф орм ац ійно- 
ресурсного  центру 
використовую ться для 
ф орм ування інф орм аційно- 
ком ун ікац ійно ї ком петентності 
здобувачів  освіти____________

1.3.5.2. О питування



2. С истем а 
оціню вання 
здобувачів 
освіти

2.1. Н аявн ість  
відкритої, прозоро ї і 
зрозум іло ї для 
здобувачів освіти  
системи оц іню вання 
їх навчальних 
досягнень

2.1.1. Здобувані 
освіти отрим ую ть від 
педагогічних 
прац івників  
інф орм ацію  про 
критерії, п равила та 
процедури 
оц іню вання 
навчальних  досягнень

2.1.1.1. У  закладі оприлю днено 
критерії, правила та  процедури 
оціню вання навчальних 
досягнень

2.1.1.1. В ивчення 
докум ентації, 
спостереж ення, 
опитування

2.1.1.2. Ч астка здобувачів  
освіти, які в закладі освіти 
отрим ую ть інф орм ацію  про 
критерії, правила і процедури  
оц іню вання навчальних 
досягнень

2.1.1.2. О питування

2.1.2. С истем а 
оц іню вання в закладі 
осв іти  сприяє 
зеалізац ії 
ком петентн існого  
п ідходу до  навчання

2.1.2.1. Ч астка педагогічних 
працівників, які застосовую ть 
систем у оц іню вання, 
спрям овану на реалізац ію  
ком петентн існого  п ідходу

2.1 .2 .1 . С постереж ення

2.1.3. Здобувані 
освіти  вваж аю ть 
оц іню вання 
результатів навчання 
справедливим  і 
о б ’єктивним

2.1 .3 .1 . Ч астка здобувачів  
освіти, які вваж аю ть 
оц іню вання результатів  їх  
навчання у заклад і освіти 
справедливим  і о б ’єктивним

2.1.3.1. О питування

2.2. Застосування 
внутріш нього  
м оніторингу, що 
передбачає 
систем атичне 
відстеж ення та 
коригування 
результатів 
навчання кож ного  
здобувана освіти

2.2.1. У  заклад і освіти  
зд ійсню ється аналіз 
результатів  навчання 
здобувач ів  освіти

2.2.1.1. У  закладі освіти  
систем атично проводяться 
м оніторинги  результатів 
навчання здобувачів  освіти

2.2.1.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

2.2.1.2. З а  результатам и 
м оніторингів  зд ійсню ється 
аналіз результатів  навчання 
здобувачів освіти, 
прийм аю ться р іш ення щ одо їх  
коригування

2.2.1.2. О питування

2.2.2. У  закладі освіти
впровадж ується
си стем а
ф орм увального
оціню вання

2.2.2.1. П едагогічн і прац івники  
за допом огою  оц іню вання 
відстеж ую ть особистісний  
поступ здобувачів  освіти , 
ф орм ую ть у них позитивну 
сам ооцінку, в ідзначаю ть 
досягнення, п ідтрим ую ть 
баж ання навчатися, 
запобігаю ть побою ванням  
пом илитися

2.2.2.1. С постереж ення, 
опитування

2.3. С прям ован ість  
системи оц іню вання 
на ф орм ування у 
здобувачів  освіти  
відповідальності за 
результати  свого 
навчання, здатності 
до сам ооц іню вання

2.3.1. Заклад освіти 
сприяє ф орм уванню  у 
здобувачів  освіти 
в ідповідального  
ставлення до 
результатів  навчання

2.3.1.1. П едагогічн і працівників 
надаю ть здобувачам  освіти 
необхідну допом огу  в 
навчальній  д іяльності

2.3.1.1. О питування

2.3.1.2. Ч астка здобувачів  
освіти, які в ідповідально 
ставляться до  процесу 
навчання, оволодіння 
осв ітньою  програм ою

2.3.1.1. О питування

2.3.2. Заклад освіти 
забезпечує 
сам ооціню вання та 
взаєм о о ц ін ю ван ш  
здобувачів  освіти

2.3.2.1. П едагогічн і прац івники  
в систем і оц іню вання 
н авчальних досягнень 
використовую ть прийом и 
сам ооц іню вання та 
взаєм ооціню вання здобувачів 
освіти

2.3.2.1. С постереж ення, 
опитування

3. П едагогічна 
діяльність

3.1. Е ф ективн ість  
планування

3.1.1. П едагогічні 
прац івники  планую ть

3.1.1.1. Ч астка педагогічних 
прац івників, які

3.1.1.1. С постереж ення, 
опитування



п едагогічних 
працівників 
закладу освіти

педагогічним и 
прац івникам и  своєї 
д іяльності, 
використання 
сучасних осв ітн іх  
п ідходів  до 
орган ізац ії 
осв ітнього  процесу  3 
м етою  ф орм ування 
клю чових 
ком петентностей  
здобувач ів  осв іти

свою  діяльність, 
анал ізую ть її 
результативність

використовую ть календарно- 
тем атичне планування, що 
відповідає осв ітн ій  програм і 
закладу освіти  та  аналізую ть її 
результативн ість

•

3.1.2. П едагогічні 
працівники 
застосовую ть освітні 
технології, 
спрям ован і на 
ф орм ування 
клю чових  
ком петентностей  і 
наскр ізних  ум інь 
здобувачів  освіти

3.1.2.1. Ч астка педагогічних 
прац івників, які 
використовую ть освітн і 
технології, спрям овані на 
оволодіння здобувачам и освіти 
клю човим и ком петентностям и 
та  наскрізним и вм інням и

3.1.2.1. С постереж ення

3.1.3. П едагогічні 
прац івники  беруть 
участь у ф орм уванні 
та реал ізац ії 
індивідуальних  
осв ітн іх  траєкторій  
для здобувачів  освіти 
(за потреби)

3.1.3.1. П едагогічні прац івники  
беруть участь  у розробленн і 
індивідуальних  освітн іх  
траєкторій  (складаю ть 
завдання, перевіряю ть роботи, 
надаю ть консультації, 
проводять оц іню вання 
навчальних досягнень тощ о) та  
відстеж ую ть їх  
зезультативність

3.1.3.1. С постереж ення

3.1.4. П едагогічні
прац івники
створю ю ть та/або
використовую ть
освітні ресурси
(електронні
презентації,
в ідеом атеріали ,
м етодичні розробки,
веб-сайти , блоги
тощ о)

3.1.4.1. Ч астка педагогічних 
прац івників, які створю ю ть та  
використовую ть власні освітні 
ресурси, м аю ть публікац ії 
проф есійно ї тем атики  та 
оприлю днені м етодичні 
розробки

3.1.4.1. О питування

3.1.5. П едагогічні 
прац івники  сприяю ть 
ф орм уванню  
сусп ільн и х  цінностей 
у здобувачів  освіти  у 
процесі їх  навчання, 
виховання та 
розвитку

3.1.5.1. У чителі, які 
використовую ть зм іст 
предм ету (курсу), інтегрованих  
зм істових  лін ій  для 
ф орм ування сусп ільних 
цінностей

3.1.5.1. С постереж ення

3.1.6. П едагогічні
працівники
використовую ть
інф орм аційно-
ком унікаційні
техн ології в
осв ітньом у процесі

3.1.6.1. Ч астка педагогічних 
прац івників, які застосовую ть 
інф орм аційно-ком унікац ійн і 
технології в осв ітньом у  процесі

3.1.6.1. С постереж ення

3.2. П остійне
підвищ ення
проф есійного  р івня і
педагогічної
м айстерності
педагогічних
прац івників

3 .2 .1 .П едагогічн і 
прац івники  
забезпечую ть власний 
проф есійний  розвиток 
і п ідвищ ення 
квал іф ікац ії, у том у 
числі щ одо м етодик

3.2.1.1. Ч астка педагогічних 
прац івників  закладу  освіти , які 
обираю ть різні види, ф орм и і 
напрям ки п ідвищ ення рівня 
своєї педагогічної м айстерності

3.2.1.1. В ивчення 
докум ентації, опитування



зоботи 3 дітьм и 3 
особливим и освітнім и 
потребами

3.2.2. П едагогічні 
працівники 
зд ійсню ю ть 
інновац ійну освітню  
діяльн ість, беруть 
участь в освітн іх

3.2.2.1. П едагогічні прац івники  
беруть участь в інноваційній  
зоботі (розроблення/адаптац ія , 
впровадж ення освітн іх  
технологій , експери м ен тальн а 
зобота), ін іц ію ю ть та /або  
реал ізую ть освітн і проекти

3.2.2.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

проектах, 
залучаю ться до 
ооботи як  освітні 
експерти

3.2.2.2. П едагогічн і прац івники  
зд ійсню ю ть експертну 
д іяльн ість в сф ері загально ї 
серед н ьо ї освіти

3 .2 .2 .2 . В ивчення 
докум ентац ії, опитування

3.3.1.1. Ч астка здобувачів  
освіти , як і вваж аю ть, щ о їх  
д ум ка м ає значення 
(вислуховується, враховується) 
в осв ітньом у процесі

3.3.1.1. О питування

3.3.1. П едагогічні

3.3. Н алагодж ення 
співпраці зі 
здобувачам и освіти, 
їх батькам и,

прац івники  д ію ть  на 
засадах  педагогіки 
п артнерства

3.3.1.2. Ч астка педагогічних 
прац івників, які
використовую ть ф орм и роботи, 
спрям ован і на ф орм ування 
партнерських взаєм ин зі 
здобувачам и осв іти  із 
застосуванням  особистісно  
орієнтованого  п ідходу

3.3.1.2. С постереж ення

п рац івникам и 
закладу освіти

3.3.2. П едагогічн і 
прац івники  
сп івпрацю ю ть з 
батькам и  здобувачів 
освіти  з питань 
о рган ізац ії освітнього 
процесу, 
забезпечую ть 
постійний  зворотній 
з в ’язок

3.3.2.1. У  заклад і освіти  
налагодж ена конструктивна 
ком унікація педагогічних 
прац івників  із батькам и 
здобувачів  освіти в різних 
ф орм ах

3.3.2.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

3.3.3 У  закладі освіти 
існує практика 
педагогічного  
наставництва, 
взаєм онавчання та 
ін ш и х  форм 
п роф есій н о ї сп івпраці

3.3.3.1. П едагогічн і прац івники  
надаю ть м етодичну п ідтрим ку 
колегам , обм іню ю ться 
досвідом  (консультац ії, 
навчальні сем інари , м айстер- 
класи, конф еренції, 
в заєм овідвідування занять, 
наставництво , п убл ікац ії тощ о)

3.3.3.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

3.4. О рган ізац ія  
п едагогічно ї 
д іяльності та  
навчання здобувачів  
освіти на засадах  
академ ічно ї 
доброчесності

3.4.1. П едагогічн і 
прац івники  під час 
провадж ення 
пед агогічн о ї та 
н ауково ї (творчої) 
д іяльності 
дотрим ую ться 
академ ічно ї 
доброчесності

3.4.1.1. П едагогічні прац івники  
д ію ть на засадах  академ ічної 
доброчесності

3.4.1.1. С постереж ення, 
опитування
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3.4.2. П едагогічн і 
прац івники  сприяю ть 
дотрим анню  
академ ічної 
доброчесності 
здобувачам и освіти

3.4.2.1. Ч астка педагогічних 
прац івників, які інф орм ую ть 
здобувачів  освіти  про правила 
дотрим ання академ ічно ї 
доброчесності

3 .4.2.1. С постереж ення, 
опитування

4.1.1. У закладі освіти 
затвердж ено 
стратегію  його 
розвитку, спрям овану 
н а п ідвищ ення якості 
о св ітн ьо ї д іяльності

4.1.1.1. С тратегія розвитку  
закладу освіти  відповідає 
особливостям  і ум овам  його 
д іяльності (тип закладу, м ова 
навчання, територія 
обслуговування, ф орм ування 
контингенту  здобувачів  освіти, 
обсяг та  д ж ерела ф інансування 
тощ о), передбачає заходи  з 
п ідвищ ення якості осв ітньо ї 
діяльності

4.1.1.1. В ивчення 
докум ентац ії, опитування

4.1.2.1. Р ічний план роботи 
закладу  освіти  реалізує 
стратегію  його розвитку

4.1.2.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

4.1.2. У  закладі освіти 
р ічне планування та

4.1.2.2. У часники  осв ітнього  
процесу залучаю ться до 
розроблення р ічного  плану 
роботи закладу освіти

4.1.2.2. О питування

4.1. Н аявн ість  
стратегії розвитку  та

відстеж ення його 
результативності 
зд ійсню ю ться 
в ідповідно  до 
стратегії його 
розвитку

4.1.2.3. К ерівник  та  органи  
гром адського  сам оврядування 
закладу освіти  аналізую ть 
реал ізац ію  р ічного плану 
роботи та  у разі потреби 
коригую ть його

4.1.2.3. В ивчення 
докум ентац ії

4. У правлінські 
процеси 
закладу освіти

систем и планування 
діяльності закладу, 
м он іторинг 
виконання 
п оставлених  цілей і

4 .1 .2 .4 . Д іяльн ість  педагогічно ї 
ради закладу освіти  
спрям овується на реал ізац ію  
р ічного плану роботи  та 
стратегію  розвитку закладу

4.1.2.4. В ивчення 
докум ентації, опитування

завдань

4.1.3. У  закладі освіти 
зд ійсню ється 
сам ооціню вання 
якості осв ітн ьо ї 
д іяльності на основі 
стратегії (політики) і 
процедур
забезпечення якості 
освіти

4.1 .3 .1 . Заклад  освіти 
розробляє та  оприлю дню є 
докум ент, щ о визначає 
стратегію  (політику) і 
процедури забезпечення якості 
освіти

4.1.3.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

4.1 .3 .2 . У  закладі освіти 
зд ійсню ється періодичне (не 
р ідш е одного  разу на р ік) 
сам ооціню вання якості 
осв ітн ьо ї д іяльності в ідповідно 
до  розроблених або 
адаптованих у закладі 
процедур

4.1.3.2. В ивчення 
докум ентац ії

4 .1 .3 .3 . У часники  освітнього  
процесу залучаю ться до 
сам ооціню вання якості 
осв ітн ьо ї д іяльності

4 .1.3.3. В ивчення 
докум ентації, опитуван

4.1.4. К ерівництво  
закладу освіти  планує 
та зд ійсню є заходи 
щ одо утрим ання у 
належ ном у стані 
будівель, прим іщ ень, 
обладнання

4.1.4.1. К ерівництво  закладу  
освіти вж иває заходів  для 
створення належ них ум ов 
діяльності закладу  (зокрем а, 
вивчає стан м атеріально- 
техн ічно ї бази, планує її  
розвиток, звертається із

4 .1.4.1. В ивчення 
докум ентації, опитува



і

відповідним и клопотанням и до 
засновника, зд ійсню є проектну 
д іяльн ість тощ о)

і

4.2. Ф орм ування 
відносин довіри , 
прозорості, 
дотрим ання етичних 
норм

4.2 .1 . К ерівництво  
закладу  освіти  сприяє 
створенню  
психологічно  
ком ф ортного  
середовищ а, яке 
забезпечує 
конструктивну 
взаєм одію  здобувачів 
осв іти , їх  батьків, 
педагогічних та  інш их 
прац івників  закладу 
освіти  та  взаємну 
довіру

4.2 .1 .1 . Ч астка учасників  
осв ітнього  процесу, які 
задоволен і загальним  
психологічним  клім атом  у 
закладі освіти і д іям и  
кер івництва щ одо ф орм ування 
відносин довіри  та 
конструктивно ї сп івпрац і м іж  
ними

4.2.1.1. О питування

4.2.1.2. У закладі освіти  
забезпечується доступ 
учасників  осв ітнього  процесу, 
представників  м ісц ево ї 
гром ади до  сп ілкування із 
керівництвом  (особистий  
прийом , звернення, 
використання сучасних засоб ів 
ком ун ікац ії тощ о)

4.2.1.2. В ивчення 
докум ентац ії, опитування

4.2 .1 .3 . К ерівництво  закладу 
вчасно розглядає звернення 
учасників  осв ітнього  процесу 
та вж иває в ідповідних заходів 
реагування

4.2.1.3. В ивчення 
докум ентації, опитування

4.2.2. Заклад освіти
оприлю дню є
інф орм ацію  про свою
діяльність на
відкритих
загал ьнод осту п них
ресурсах

4.2.2.1. Заклад  освіти 
забезпечує зм істовне 
наповнення та  вчасне 
оновлення інф орм аційних 
ресурсів закладу (інф орм ац ійн і 
стенди, сайт закладу 
освіти /інф орм ац ія  н а  сайті 
засновника, сторінки  у 
соц іальних м ереж ах тощ о)

4.2.2.1. С постереж ення, 
опитування

4.3. Е ф ективність  
к ад рово ї політики  та 
забезпечення 
м ож ливостей  для 
проф есійного  
розвитку 
педагогічних 
прац івників

4.3.1. К ерівник 
закладу  освіти 
ф орм ує ш тат закладу, 
залучаю чи 
кваліф ікованих 
педагогічних та  інш их 
прац івників  
в ідповідно  до 
ш татного  розпису та 
осв ітн ьо ї програм и

4.3.1.1. У  закладі освіти 
уком плектовано кадровий • 
склад (наявн ість /в ідсутн ість  
вакансій)

4 .3.1.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

4.3.1.2. Ч астка педагогічних 
прац івників  закладу освіти , які 
працю ю ть за ф ахом  (м аю ть 
відповідну  освіту  та/або  
проф есійну квал іф ікац ію )

4.3.1.2. В ивчення 
докум ентац ії

4 .3 .2 . К ерівництво  
закладу  освіти 
м отивує педагогічних 
п рац івників  до 
п ідвищ ення якості 
осв ітн ьо ї д іяльності, 
Саморозвитку, 
зд ійснення
інновац ійно ї освітньої 
д іяльності

4 .3 .2 .1 . К ерівництво  закладу 
освіти застосовує заходи  
м атеріального  та  м орального  
заохочення до  педагогічних 
прац івників

4.3.2.1. О питування

4.3.3. К ерівництво
закладу о с в іт і  сприяє
п ідвищ енню
квал іф ікац ії
педагогічних
прац івників

4.3 .3 .1 . К ерівництво  закладу 
освіти  створю є ум ови  для 
постійного п ідвищ ення 
кваліф ікації, чергово ї та 
п озачергово ї атестації, 
доб ров ільн о ї серти ф ікац ії 
педагогічних  прац івників

4.3.3.1. В ивчення 
докум ентації, опитуванні
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4.3.3.2. Ч астка педагогічних 
прац івників , які вваж аю ть, що 
керівництво  закладу освіти  
сприяє їхньом у  проф есійном у 
розвиткові

4 .3.3.2. О питування

4.4.1. У  закладі освіти 
створю ю ться ум ови 
для реал ізац ії прав і 
о б о в ’язків учасників  
осв ітнього  процесу

4.4.1.1. Ч астка учасників  
осв ітнього  процесу, які 
вваж аю ть, щ о їхні п рава в 
закладі освіти  не поруш ую ться

4.4.1.1. О питування

4.4.2. У правлінські 
ріш ення прийм аю ться 
з урахуванням  
пропозицій  учасників  
осв ітнього  процесу

4 .4 .2 .1 . Ч астка учасників  
осв ітнього  процесу, які 
вваж аю ть, щ о їхн і пропозиц ії 
враховую ться п ід час 
прийняття управл інських  
ріш ень

4.4.2.1. О питування

4 .4 .3 . К ерівництво  
закладу  освіти 
створю є ум ови для 
розвитку 
гром адського 
сам оврядування

4.4.3.1. К ер івництво  сприяє 
участі гром адського  
сам оврядування у виріш енні 
питань щ одо д іяльності 
закладу освіти

4.4.3.1. О питування

4.4. О рган ізац ія  
осв ітнього  процесу 
н а  засадах  лю дино- 
центризм у, 
прийняття 
управлінських 
ріш ень на основі 
к онструктивної 
сп івпрац і учасників  
осв ітнього  процесу, 
взаєм од ії закладу

4.4.4. К ерівництво  
закладу  освіти  сприяє 
виявленню  
гром адсько ї 
активності та  
ін іц іативи учасників  
осв ітнього  процесу, їх  
участі в ж итті 
м ісцево ї громади

4.4.4.1. К ер івництво  закладу 
п ідтрим ує освітн і та  гром адські 
ін іц іативи учасників  освітнього 
процесу, які спрям ован і на 
сталий розвиток закладу освіти  
та участь у ж итті м ісц ево ї 
гром ади  (культурні, спортивні, 
екологічні проекти, заходи 
тощ о)

4.4.4.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

освіти  з м ісцевою  
гром адою

4.4.5. Реж им  роботи

4.4.5.1. Р еж им  роботи закладу 
освіти  враховує потреби 
учасників  осв ітнього  процесу, 
особливості д іяльності закладу

4.4.5.1. В ивчення 
докум ентації, опитування

закладу  освіти  та  
розклад  занять 
враховую ть вікові 
особливості 
здобувачів  освіти, 
відповідаю ть їх

4 .4.5.2. Р озклад навчальних 
занять забезпечує 
р івном ірний  розподіл  
навчального  навантаж ення з 
урахуванням  вікових 
особливостей  здобувачів  освіти

4.4.5.2. Вивчення 
докум ентації, опитування

освітн ім  потребам 4.4.5.3. Р озклад навчальних 
занять у закладі освіти 
сф орм ований  відповідно  до 
осв ітн ьо ї програм и

4.4.5.3. В ивчення 
докум ентації, опитування

4.4.6. У  закладі освіти 
створю ю ться ум ови 
для реал ізац ії 
індивідуальних 
осв ітн іх  траєкторій  
здобувачів  освіти

4.4.6.1. К ерівництво  закладу 
освіти  забезпечує розроблення 
та затвердж ення 
індивідуальних навчальних 
планів, використання форм 
о рган ізац ії осв ітнього  процесу 
відповідно до потреб 
здобувачів освіти

4.4.6.1. В ивчення 
докум ентац ії

4.5. Ф орм ування та  
забезпечення 
реал ізац ії політики

4.5.1. Заклад  освіти 
впровадж ує політику

4.5.1.1. К ерівництво  закладу 
освіти  забезпечує реалізац ію  
заходів  із ф орм ування

4.5.1.1. В ивчення 
докум ентації, опитуван і



академ ічно ї
доброчесності

академ ічно ї
доброчесності

академ ічно ї доброчесності та  
протидіє ф актам  її  поруш ення

•

4.5.1.2. Ч астка здобувачів  
освіти  і педагогічних 
працівників, які по інф орм ован і 
щ одо дотрим ання академ іч н о ї 
доброчесності

4.5.1.2. О питування

4.5.2. К ерівництво  
закладу  осв іти  сприяє 
ф орм уванню  в 
учасників  освітнього 
процесу негативного 
ставлення до корупції

4.5.2.1. К ерівництво  закладу 
освіти  забезпечує проведення 
освітн іх  та  інф орм аційних 
заходів , спрям ованих  на 
ф орм ування в учасників  
осв ітнього  процесу 
негативного ставлення до 
корупції

4.5.2.1. О питування

і

#


