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І. Загальні положення 

1.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у СНВК     

«Загальноосвітня  школа Iступеня – дошкільний навчальний заклад «Пролісок» 

Ужгородської міської ради розроблено відповідно до вимог:  

• Конституції  України; 

• Конвенції  про  права  дитини; 

• Закону  України  «Про  освіту» /стаття 41. Система забезпечення якості 

освіти/; 

• Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту»; 

• Закону України «Про дошкільну освіту»; 

• Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

• Статуту  СНВК «Пролісок». 

• Порядком проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої 

освіти, затвердженим наказом МОН України від 09.01.2019 р. № 17. 

2. Глосарій, терміни які використовуються в Положенні: 

Поло́ження – локально-правовий акт, що визначає основні правила 

організації, описує мету, структуру, взаємні обов'язки групи людей чи 

організацій, які об'єдналися для досягнення спільної мети. 

Стратегія –довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний, 

підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план, який 

супроводжується постійним аналізом та моніторингом в процесі його реалізації 

та спрямований з певною метою на досягнення успіху в кінцевому результаті. 

Процедура – офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, 

виконання або оформлення чого-небудь.  

Механізм – комплексний процес, спосіб організації. 

 Критерії – вимоги для визначення або оцінки людини, предмета, явища (або: 

ознака, на підставі якої виробляється оцінка); 

Правило – вимога для виконання якихось умов всіма учасниками якої-небудь дії. 

 Інструмент – засіб, спосіб для досягнення чогось. 

Якість освіти- відповідність результатів навчання вимогам, встановленим 

законодавством, відповідним стандартом освіти  

Якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації 

освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає 

вимогам, встановленим законодавством  

Мобінг - систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження 

авторитета, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у 

колективі, зазвичай з метою його звільнення. 

Моніторинг якості освіти - система послідовних і систематичних заходів, що 

здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості 

освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах 

освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і 

причин відхилень від цілей. 

Інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх 

реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з 

урахуванням їхніх потреб та можливостей; 

Академічна доброчесність - 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; 

Офлайн-спілкування – будь-яке спілкування без застосування інтернет-

комунікації. 

Онлайн-спілкування - це особлива форма комунікації, в процесі якої 

відбувається взаємодія людей один з одним в мережі Інтернет.  

3.Внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти охоплює 

всі процедури, які здійснює СНВК щодо безперервного вдосконалення якості 

освітнього процесу для дітей віком від 3 до 10 років, в якому якість освітніх 

програм, якість навчання і викладання, якість результатів навчання, навчальні 

можливості і ресурсне забезпечення  відповідають  затвердженим стандартам, 

потребам вихованців дошкілля та молодших школярів, а також вимогам органів, 

що здійснюють зовнішнє забезпечення якості  освіти. 

4. Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі включає такі 

основні складові:  

- стратегію / політику/ та процедури забезпечення якості дошкільної і 

початкової освіти;  

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;  

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;  

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних працівників;  

- оприлюднені критерії, правила процедури оцінювання управлінської 

діяльності керівних працівників закладу освіти;  

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти;  

- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування. 

5. Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається з інтеграції 

організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів СНВК з урахуванням 

різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітньої 

діяльності та якості освіти  відповідно Державних стандартів. 

ІІ.Стратегія  та процедури забезпечення якості освіти 

1.Основні  принципи, на які спирається розбудова внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти: 
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- дитиноцентризм - освітня діяльність СНВК спрямована на  дитину віком 3 -

10 років; 

- автономія закладу освіти, яка передбачає самостійність у виборі форм і 

методів навчання, визначення стратегії і напрямів розвитку закладу освіти, які 

відповідають нормативно-правовим документам, Базовому компоненту 

дошкільної освіти, Державномустандарту початкової загальної  освіти. 

- цілісність системи управління якістю при якій усі компоненти діяльності 

закладу освіти взаємопов’язані. Якість освіти залежить від оптимального добору 

педагогічних кадрів, мотивуючого освітнього середовища, використання 

освітніх технологій, спрямованих на оволодіння ключовими компетентностями, 

сприятливої для творчої роботи психологічної атмосфери. Зниження якості хоча 

б одного названого компоненту зни-зить у цілому якість освіти; 

- постійне вдосконалення  розбудови внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти. При цьому відбувається вдосконалення 

освітньої діяльності, підтримується дієвість закладу, забезпечується 

відповідність змінам у освітній сфері, створюються нові можливості тощо. 

 - вплив зовнішніх чинників на система освітньої діяльності у закладі освіти / 

засновник, місцева громада, освітня політика держави/; 

 - гнучкість і адаптивністьсистеми освітньої діяльності, яка змінюється під 

впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства. 

 

2.Основні  стратегічні  завдання  діяльності  освітнього закладу 

2.1.Оволодіння дошкільнятами та учнями  ключовими  компетентностями,  

наскрізними уміннями відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб. 

2.2.Наскрізний  процес  виховання дошкільнят та  учнів. 

2.3.Впровадження STEM-освіти, як підхіду до навчання дитини, коли за 

основу беруть не набуття знань, а вміння їх здобути, застосувати, не втрачаючи 

при цьому себе, як особистості. 

2.4.Постійне  професійне  зростання  педагогічних  працівників. 

СНВК  буде продовжувати сприяти  підвищенню  якісних  показників  кваліфіка

ційногоскладу педагогічни працівників, 

систематичному  підвищенню  кваліфікації  у різних  формах, 

сертифікації  педагогічних  працівників. 

2.5. Вдосконалення  матеріальної  технічного забезпечення 

та  створення  комфортного  освітнього  середовища.  

2.6.  Впровадження  змішаного навчання та елементів дистанційного  навчання 

3.Процедури  забезпечення якості освіти школи є: 

- оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності в СНВК;  

- постійний моніторинг змісту освіти;  

- спостереження за реалізацією освітнього процесу; 

-  моніторинг технологій навчання; 
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- моніторинг ресурсного потенціалу початкової школи;  

- моніторинг управління ресурсами та процесами; 

- спостереження за станом соціально-психологічного середовища СНВК;  

- розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та 

якості освіти, участь у стратегічному плануванні тощо; 

- здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти, 

нормативних документів управління освіти, наказів відділу освіти та рішень 

педради школи; 

- експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних 

працівників; 

- вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і 

негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій 

основіпропозиційз поширення передового педагогічногодосвідуйусунення 

негативних тенденцій; 

- збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проектів рішень; 

- аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень по школі;  

-  надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі 

контролю; 

-забезпечення публічності інформації про діяльність закладу освіти (заклад 

визначає, яка інформація має бути оприлюднена та з якою періодичністю, крім 

тієї, що обов’язково має бути оприлюднена відповідно до статті 30 Закону 

України «Про освіту»); 

- забезпечення академічної доброчесності у діяльності педагогічних 

працівників і учнів; 

- запобігання та протидія булінгу (цькуванню); 

4. Реалізація мети та завдань внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 

СНВК досягається завдяки належному контролю: 

- виконання Закону "Про освіту"; 

- використання методичного забезпечення в освітньому процесі; 

- реалізації затверджених освітніх програм і навчальних планів, дотримання 

затверджених навчальних графіків; 

- реалізації права учнів на одержання якісної освіти; 

- ведення шкільної документації (плани, класні журнали, щоденники та 

зошити учнів, журнали позаурочної діяльності тощо); 

- рівня навчальних досягнень учнів, якості освіти; 

- стану викладання  предметів інваріативної складової; 

- стану підготовки та проведення конкурсів, олімпіад; 

- стану проведення гурткових занять; 

- дотримання статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку й інших 

локальних актів СНВК; 

- дотримання порядку проведення тематичної та підсумкової атестації учнів і 

поточного контролю їхньої успішності; 

- стану методичної роботи; 
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- роботи науково-методичної ради, динамічних творчих груп, бібліотеки; 

- реалізації виховних програм та їх результативність; 

- організації харчування та медичного обслуговування школярів; 

- охорони життя та здоров'я учасників освітнього процесу;  

- виконання прийнятих колективних рішень, нормативних актів; 

5.Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується 

в СНВК за напрямами: «Освітнє середовище СНВК », «Система оцінювання 

здобувачів освіти», «Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників», «Управлінські процеси закладу освіти» 

ІІІ. Забезпечення якості системи освітнього середовища в СНВК 

Вимога/правило 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних  умов 

навчання 

3.1.СНВК  забезпечує  в  приміщеннях  та  на  території  безпечні  і  комфортні

  умови  для  навчання  та  праці.  

3.2.В  закладі  забезпечується  комфортний  повітряно – тепловий  режим, 

належне  освітлення, облаштування  та  утримання  туалетів, 

дотримання  питного  режиму  та  інших  аспектів  забезпечення  безпеки  і  комф

орту  освітнього  процесу. 

3.3.У дошкільних групах створено освітнє середовище / предметно-ігрове, 

природне та соціальне /, яке забезпечує дитині психологічний комфорт та 

всебічний розвиток. Дане середовище створено для кожної вікової групи з 

дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. 

3.4.У початковій 

школі  навчальні  кабінети  та  приміщення  обладнані  у  відповідності  до  вимо

г  законодавства  і  освітньої  програми. 

СНВК  має  необхідні  навчальні  приміщення – класи, навчальні  кабінети з 

інформатики та англійської мови.  Всі класи, 

навчальні  кабінети  забезпечуються  інтерактивними  засобами  навчання  та  не

обхідним  навчальним  обладнанням. До послуг дітей спортивна та музична зала. 

Для кожного класу є кімнати відпочинку та дозвілля. На території  закладу 

облаштовані спортивні євромайданчики. 

При створенні комфортного середовища витримується  дизайн приміщень, 

який має безпосередній вплив на мотивацію до навчання. При оформлення 

приміщень   дотримувались основних принципів дизайну: поділ навчальних 

приміщень на осередки, використання ергономічних меблів, простір без зайвих 

речей, баланс у виборі кольорів стін, меблів, наочність, «стіни належать дітям», 

місця усамітнення тощо. 

3.5.  Всі    учасники  освітнього  процесу  знають та дотримуються вимог 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки,  знають та 

дотримуються правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. 

Працівники   проходять  навчання  та  інструктажі  з  даних  питань. 

Систематично  проводяться  бесіди  у  учнями. 

З  метою  запобігання  та  відповідного  реагування  на  надзвичайні  ситуації  в  
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СНВК  проводяться  щорічно  тиждень  безпеки  життєдіяльності дошкільника 

та  день  цивільного  захисту.   

3.6. Працівники обізнані з правилами поведінки вразі нещасного випадку зі 

здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх 

стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях. 

Педагогічні  працівники  та  керівництво    у  разі  нещасного  випадку  діють  згі

дно   встановленому  законодавством  порядку. 

3.7.У закладі дошкільноїосвіти створюються умови для харчування здобувачів 

освіти. Створені  умови  для  чотиразового харчування дошкільників, 

дворазового харчування  учнів  і  працівників. Харчоблок забезпечено 

технологічним обладнанням. 

3.8. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі 

Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної 

поведінки в Інтернеті. 

Формуються  навички  безпечного  користування  мережею  учнями. 

З  цією  метою застосовуються комп’ютерні програми, які здійснюють 

фільтрування контенту. 

3.9.Заклад формує власну політику щодо безпечного користування мережею 

Інтернет, яка передбачає: 

 - наявність антивірусних програм та їх вчасне оновлення; 

 - користування Інтернет ресурсами під час навчальних занять під наглядом 

педагогів; 

 - моніторинг шкільних ресурсів (веб-сайт, сторінки у соціальних мережах) 

на предмет розміщення на них несанкціонованої інформації; 

 - забезпечення і педагогів, і учнів навчанням щодо безпечного 

користування мережею Інтернет. Інформаційно-цифрова компетентність має 

стати наскрізною в усіх предметах  освітньої програми закладу; 

3.10. У СНВК застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів 

освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників. Потребують 

адаптації такі категорії дітей: 

- діти 3 року життя, які прийшли в молодшу групу; 

- учні перших класів; 

- новоприбулі дошкільнята та учні ; 

- учні з особливими освітніми потребами; 

- діти соціально вразливих груп тощо 

3.11.Впроваджуються підходи для професійної адаптації працівників  : при 

влаштуванні на роботу, під час змін у освітній політиці (прийняття нового 

законодавства, освітніх стандартів тощо) 

Адаптація  молодих  учителів  здійснюється    через  використання  інституту  на

ставництва  в  структурі  методичних  об’єднань. 

Результати  адаптаційного  процесу  прослідковуються  практичним  психологом

  шляхом  опитування  та  розглядаються  на  нарадах  при  директорові, 

засіданнях  педагогічної  ради. 
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Вимога/правило 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від 

будь-яких форм насильства та дискримінації. 

3.12.У СНВК створюється освітнє середовище, вільного від будь-яких форм 

насильств дискримінації. Розробляється 

план  заходів  із  запобігання  і  протидії  булінгу,  із  запобіганням  прояву  дис

кримінації. 

Вивчається  шляхом  опитування  учнів  і  педагогічних  працівників  думка  пр

о  безпеку  і  психологічну  комфортність  освітнього  середовища.  

 3.13.Керівництво,   педагогічні  працівники  протидіють  булінгу, 

іншому  насильству, дотримуються порядку  реагування  на  їх  прояви. 

Здійснюється  аналіз  причин  відсутності  учнів  на  заняттях  та  вживаються  в

ідповідні  заходи. 

Спостерігається  відповідне  реагування  на  звернення  про  випадки  булінгу. 

3.14. Практичний  психолог    здійснює  системну  роботу  з  виявлення, 

реагування  та  запобігання  булінгу, іншому  насильству. 

Робота  практичного  психолога   спрямована  на  забезпечення  сприятливого  п

сихологічного  клімату  та  запобігання  негативним  ситуаціям  у  взаємовіднос

инах  між  учасниками  освітнього  процесу.    

У  своїй  діяльності  психологічна  служба  тісно  співпрацює  з  керівництвом   

та  класними  керівниками.  Систематично  надаються  консультації  учасникам 

 освітнього  процесу  з  проблем  адаптації, булінгу, мобінгу, 

особистісного  розвитку  та  інших  проблем. 

3.15.Одним  із  принципів  діяльності  СНВК  є  рівний  доступ  до  навчання  

усім  дітям  незалежно  від  особливостей  фізичного  розвитку, 

етнічної  та  релігійного  приналежності.  

3.16.  Одним  із  чинників  ефективного  освітнього  процесу  є  наявність  в   

чітких і  зрозумілих  усім  учасникам  освітнього процесу правил  поведінки  уч

нів, що  базуються  на  взаємній  повазі.  

 Правила  поведінки  спрямовані  на  дотримання  етичних  норм, 

повагу  до  гідності, прав  і  свобод  людини. 

Правила  поведінки  спрямовані  на  формування  позитивної  мотивації  у  пове

дінці  учасників  освітнього  процесу, в  їх  змісті  реалізований  підхід, 

заснований  на  правах  людини. 

Вивчається  шляхом  опитування  учасників  освітнього  процесу  рівень  ознай

омлення  їх  з  правилами  поведінки. Правила  поведінки  СНВК 

розробляються  творчою групою та     оприлюднюються. Крім цього, кожен 

клас розробляє власні правила поведінки. 

Вимога/правило 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та 

мотивуючого до навчання освітнього  простору 

 3.16. Приміщення та територія закладуНВдошкільної освіти 

облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або 

розумного пристосування. 
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3.17.У закладі дошкільноїосвіти застосовуються методики та технології 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

3.18.Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної 

підтримки дітей під час здобуття освіти. 

3.19.Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння 

ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового 

способу життя. 

3.20.У закладі освіти створено бібліотеку, як простір інформаційної взаємодії 

та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу .Шкільна 

бібліотека як безпосередня частина інформаційного простору  долучається до 

виконання вищеназваних завдань. У сучасному інформаційному світі, масовому 

доступі до електронних ресурсів бібліотеці доводиться «віднаходити» свою 

роль. Друкована книга все ще відіграє важливу роль у навчанні, але цифрові 

технології створюють нові можливості. Тому бібліотека вже не може бути 

просто місцем доступу до інформації, пунктом видачі підручників.Одним із 

завдань шкільної бібліотеки в процесі її інформатизації та інтеграції до 

інформаційного простору є формування інформаційної культури особистості 

учня. Сьогодні обсяг інформації стрімко зростає. Саме тому головним для 

сучасного учня є вміння орієнтуватись в розмаїтті інформаційних ресурсів, 

критично їх оцінювати і виокремлювати потрібне. 

3.21. Освітнє  середовище  СНВК 

мотивує  учнів  до  оволодіння  ключовими  компетентностями  та  наскрізними

  уміннями, ведення  здорового  способу  життя. 

Під  час  освітнього  процесу  здійснюється  формування  навичок  здорового  с

пособу  життя  та  екологічно  доцільної  поведінки  учнів. 

Обладнання  і  засоби  навчання  сприяють  оволодінню 

учнями  ключовими  компетентностями. 

Дизайн  навчальних  приміщень  закладу  має  бути  максимально  функціональ

ним  та  мотивуючим  до  навчання. 

 Для  цього  проводяться  регулярні  спостереження, 

аналіз  та  приймаються  управлінські  рішення. 

Питання  функціональності  дизайну  розглядаються  на  засіданнях  методични

х  об’єднань. 

ІУ. Система оцінювання здобувачів освіти 

Вимога 1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів 

освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень. 

4.1.Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію 

про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень.  

Система оцінювання навчальної діяльності учнів у закладі освіти містить 

критерії, правила і процедури, за якими здійснюється оцінювання навчальних 

досягнень. Розроблення критеріїв, їх оприлюднення на сайті закладу освіти та 

інформування робить процесоцінювання прозорим і зрозумілим для всіх 



11 
 
 

учасників освітнього процесу. Кожна виставлена оцінка обґрунтовується 

вчителем та відповідає оприлюдненим критеріям оцінювання. При вивченні 

кожної теми, виконанні обов’язкового виду роботи вчитель розробляє критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи критерії оцінювання, 

затверджені Міністерством освіти і науки України, специфіку вивчення теми, 

освітню програму закладу освіти, компетентнісний підхід до викладання 

предмету (курсу). Розробляються критерії оцінювання і при використанні 

інших, ніж урок, організаційних форм проведення навчальних занять з учнями, 

зокрема  дистанційного навчання. Оцінювання учнів з використанням наявних 

та/або розроблених критеріїв оцінювання дозволяє зробити цей процес  

об’їктивним. 

4.2.Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного 

підходу до навчання. 

4.3.Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання 

справедливим і об’єктивним. 

ктивним прозорим і зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу.  

4.4.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. У контексті цього змінюються і 

підходи до оцінювання результату освітньої діяльності здобувачів освіти як 

складової освітнього процесу. Оцінювання ґрунтується на позитивному 

принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня. В закладі 

освіти педагоги оцінюють не лише результат роботи, але й процес навчання, 

індивідуальний поступ кожного учня. У системі оцінювання навчальних 

досягнень учнів 1-2 класів вчителі використовують інші види оцінювання, які 

сприяють компетентнісному підходу, наприклад, портфоліо, яке орієнтоване не 

лише на процес оцінювання учнями отриманих шкільних результатів, а й на 

їхню самооцінку, впроваджують формувальне оцінювання. Результати 

освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього процесу не можуть 

обмежуватися знаннями, уміннями, навичками. Метою навчання мають бути 

сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, 

досвіді та цінностях особистості. Вимоги до обов’язкових результатів навчання 

визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу 

якого покладено ключові компетентності, а саме: 

- 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 
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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 умінь 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, громада тощо), формування знань, умінь, 

ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу 

здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе 

частиною спільноти і брати участь у справах громади. 

- 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. 
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- 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. 

 

4.5.Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:  

-контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці),  

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 (учениці) 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.  

4.6.При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися:  

-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.  

 

4.7.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.  
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Знання є складовою умінь учнів діяти. Уміння виявляються в різних видах 

діяльності і поділяються на розумові і практичні. Навички – дії, доведені до 

автоматизму у результаті виконання вправ. Для сформованих навичок 

характерні швидкість і точність відтворення. Ціннісні ставлення виражають 

особистий досвід учнів, їх дії, переживання, почуття, які виявляються у 

відносинах до оточуючого (людей, явищ, природи, пізнання тощо). У контексті 

компетентнісної освіти це виявляється у відповідальності учнів, прагненні 

закріплювати позитивні надбання в освітній діяльності, зростанні вимог до 

своїх навчальних досягнень.  

 

4.8.Названі вище орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів навчальних 

досягнень учнів: початкового, середнього, достатнього, високого.Вони 

визначаються за такими характеристиками:  

Перший рівень – початковий. Відповідь учня (учениці) 

фрагментарна,характеризується початковими уявленнями про предмет 

вивчення.  

Другий рівень -  середній.Учень (учениця) відтворює основний 

навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними 

вміннями навчальної діяльності.  

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

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

самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими 

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

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

логічна, обґрунтована, хоча їм бракує власних суджень.  

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

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

завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно 

оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію.  

 Водночас, визначення високого рівня навчальних досягнень,зокрема 

оцінки 12 балів, передбачає знання та уміння в межах навчальної програми і не 

передбачає участі школярів у олімпіадах, творчих конкурсах тощо. Кожний 

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

нові характеристики.  Критерії оцінювання навчальних досягнень 

реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між 

вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в 

балах.  Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають 

вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та 

підсумковому (бальному) оцінюванню.  

  

4.9.Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток 

дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати 
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досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й 

запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й 

ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно 

до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально 

можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання 

навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і 

здібностях.  

 Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень 

здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними 

освітньою програмою.  

 Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, 

яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності 

закладів освіти та (або) якості освіти. 

 

4.10.Критерії  оцінювання навчальних досягнень  учнів початкової школи 

Рівні 

навчальних  

досягнень 

Бали Загальні критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

I. Початковий  1 Учні засвоїли знання у формі окремих фактів, 

елементарних уявлень  

 2 Учні відтворюють незначну частину навчального 

матеріалу, володіють окремими видами умінь на 

рівні копіювання зразка виконання певної 

навчальної дії  

 3 Учні відтворюють незначну частину навчального 

матеріалу; з допомогою вчителя виконують 

елементарні завдання, потребують детального 

кількаразового їх пояснення  

II. Середній  4 Учні відтворюють частину навчального 

матеріалу у формі понять з допомогою вчителя, 

можуть повторити за зразком певну операцію, дію  

 5  Учні відтворюють основний навчальний 

матеріал з допомогою вчителя, здатні з помилками 

й неточностями дати визначення понять  

 6 Учні будують відповідь у засвоєній 

послідовності;  

виконують дії за зразком у подібній ситуації; 

самостійно працюють зі значною допомогою 

вчителя  

III. Достатній  7 Учні володіють поняттями, відтворюють їх зміст, 

уміють наводити окремі власні приклади на 
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підтвердження певних думок, частково 

контролюють власні навчальні дії  

 8 Учні вміють розпізнавати об'єкти, які 

визначаються засвоєними поняттями; під час 

відповіді можуть відтворити засвоєний зміст в 

іншій послідовності, не змінюючи логічних 

зв'язків; володіють уміннями на рівні застосування 

способу діяльності за аналогією;  

самостійні роботи виконують з незначною 

допомогою вчителя; відповідають логічно з 

окремими неточностями  

 

 

 9 Учні добре володіють вивченим матеріалом, 

застосовують знання в стандартних ситуаціях, 

володіють уміннями виконувати окремі етапи 

розв'язання проблеми і застосовують їх у 

співробітництві з учителем (частково-пошукова 

діяльність)  

IV. Високий  10 Учні володіють системою понять у межах, 

визначених навчальними програмами, 

встановлюють як внутрішньопонятійні, так і 

міжпонятійні зв'язки; вміють розпізнавати об'єкти, 

які охоплюються засвоєними поняттями різного 

рівня узагальнення; відповідь аргументують 

новими прикладами  

 11 Учні мають гнучкі знання в межах вимог 

навчальних програм, уміють застосовувати способи 

діяльності за аналогією і в нових ситуаціях  

 12 Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в 

межах вимог навчальних програм, усвідомлено 

використовують їх у стандартних та нестандартних 

ситуаціях; самостійні роботи виконують під 

опосередкованим керівництвом; виконують творчі 

завдання  

 

4.11.Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, 

семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.  

Поточне оцінювання- це процес встановлення рівня навчальних досягнень 

учня (учениці) 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 

завданнями 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;  виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль 

учнів у  парах і групах; самоконтроль. 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 умінь;  

 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, 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, термінами їх проведення та 

умовами оцінювання.  

 Семестрове оцінювання. Оцінка за семестр виставляється за результатами 

тематичного оцінювання. 

 Річне оцінювання. Оцінка  за рік виставляється на основі семестрових 

оцінок. 

Вимога 2.Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає 

систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного 

здобувача освіти 

4.12.У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів 

освіти. 

4.13.Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у закладі  

спрямоване на відстеження їх індивідуального прогресу. 

4.14.У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання. 

4.15.Основним індикатором вимірювання результатів освітньої діяльності 

учнів є їхні навчальні досягнення. Розроблена система оцінювання навчальних 
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досягнень учнів сприяє мотивації освітньої діяльності учнів та визначає 

особливості педагогічної діяльності.  

У закладі освіти з боку керівництва здійснюється постійний моніторинг 

результатів навчання здобувачів освіти та за системою оцінювання навчальних 

досягнень. Моніторинг здійснюється з окремих предметів на визначення рівня 

засвоєння певної теми,  з різних предметів на кінець семестру (року).  

На основі моніторингових досліджень адміністрація закладу здійснює:  

-порівняльний аналіз між результатами ДПА та підсумковим оцінюванням 

учителя з предмету; 

-порівняльний аналіз результатів ДПА впродовж кількох навчальних років; 

-порівняльний аналіз рівня засвоєння знань, приміром, звукової грамоти 

дітей старшої дошкільної групи на кінець навчального року та 1 класу на 

початок навчального року тощо.  

Основною метою такого моніторингу є виявлення об’єктивного та 

раціонального підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів з боку 

вчителя, простеження системності в оцінюванні учнів, динаміки їх навчальних 

досягнень. Аналітичні матеріали за результатами моніторингових досліджень 

розглядаються на засіданні педагогічних рад, на засіданнях інструктивно-

методичних нарад та нарадах при директорі. 

На основі аналізу динаміки показників навчальних досягнень учнів заклад 

освіти приймає педагогічні і управлінські рішення щодо підвищення якості 

освітньої діяльності. 

4.16. З метою врахування індивідуальних особливостей, здібностей та 

розвитку дитини у закладі освіти створюються умови для розроблення 

індивідуальної освітньої траєкторії. Вона дозволяє зробити освітній процес 

комфортним, забезпечує індивідуальний прогрес дитини у оволодінні 

ключовими компетентностями. Використання оцінювання у балах як мірила 

оцінювання має не завжди позитивний ефект для визначення навчальних 

досягнень учнів: виставлення оцінок у межах класу відповідно до стандартного 

розподілу не залишає шансу для учнів, які потребують підтримки. Тому в 

освітньому процесі педагоги закладу застосовують формувальне оцінювання. 

Цей вид оцінювання є важливим мотиваційнимчинником для учня та 

показником його прогресу у навчанні. Учень може самостійно і усвідомлено 

визначати потреби навчальної діяльності і разом з учителем працювати над 

власним розвитком. Для формувального оцінювання можна використовувати 

різні інструменти (портфоліо учня, листок самооцінювання тощо). 

Вимога 3.Спрямованість системи оцінювання на формуванняу 

здобувачів освіти відповідальності за результатисвого навчання, здатності 

до само- оцінювання 

4.17.Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального 

ставлення до результатів навчання. 

4.18.Заклад освіти забезпечує самооцінювання  та взаємооцінювання 

здобувачів освіти. 
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4.19.Освітній процес неможливий без мотивації учнів до навчання, яка 

сприяє інтелектуальному розвитку дитини, а також є рушійною силою 

удосконалення особистості в цілому. Формування відповідального ставлення до 

навчання відіграє важливу роль у підготовці учнів до самостійного життя, тому 

що навчання – головна праця школяра. 

Одним із чинників, який характеризує якість освітнього процесу у закладі 

освіти, є задоволеність учнів результатами освітньої діяльності. Система 

оцінювання узакладі освіти допомагає відмежувати прогрес та формувати в 

учнів почуття відповідальності за результати власної навчальної діяльності. 

Щоб процес оцінювання сприймався учнями як справедливий, вчителі можуть 

долучати їх до розроблення критеріїв такого оцінювання. Спільне розроблення 

критеріїв (вчитель-учень) дозволяє сформувати в учнів позитивне ставлення до 

оцінювання і підвищити їх відповідальність за досягнення результату. 

4.20.Процедура спільної (вчитель-учні) розробки критеріїв оцінювання: 

- оголошення учням мети і завдання навчального заняття перед початком       

вивчення теми, розділу; 

- прохання до учнів написати один-два критерії, за якими будуть оцінюватися 

роботи; 

- записування на дошці критеріїв, запропонованих учнями; 

- вчитель переконується, що всі учні зрозуміли запропоновані критерії; 

- розміщення критеріїв за ступенем важливості; 

- у процесі обговорення обираються пріоритетні критерії; 

4.21.Через систему оцінювання освітньої діяльності важливо розвивати в 

учнів активну життєву позицію. Це досягається як через індивідуальний підхід 

так і в системі наскрізного процесу виховання, який формує цінності. Тут має 

велике значення скоординована управлінська діяльність в закладі освіти, 

співпраця вчителів, класних керівників, практичного психолога, соціального 

педагога. Заклад освіти розробляє систему заходів, спрямовану на формування 

розуміння учнями цінності освіти, навчання впродовж життя та здатності учнів 

самостійно оцінювати власний прогрес. 

4.22.Педагогічні працівники СНВК ураховуючи загальні тенденції 

трансформації освітнього процесу, можуть застосовувати також формувальне 

оцінювання для учнів 3-4 класів, розробляти чіткі критерії оцінювання робіт, 

оцінювання яких має елементи суб’єктивізму. Обов’язковою вимогою до 

кожного педагогічного працівника закладу є оголошення критеріїв, правил та 

процедур оцінювання учнів щорічно з предмету у цілому, для кожного типу 

робіт та кожної роботи, зокрема. Критерії оцінювання з кожної навчальної 

дисципліни, що вивчається учнями класу, мають бути розміщенні на 

інформаційному стенді кожного навчального кабінету, а також опубліковані у 

відповідній тематичній теці на офіційному сайті закладу. 

У.Система оцінювання педагогічної діяльності  працівників 

Вимога 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації 
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освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти. 

5.1.Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її 

результативність / календарний план, його відповідність навчальній та освітній 

програмі/. 

Основним  документом, за  яким  планується  освітня  діяльність  вчителя, 

є  календарно–тематичний  план. Він  розробляється, як  правило, 

на  один  семестр. Структура  і  його зміст  – це  прерогатива  вчителя, 

прояв  його  творчої  свободи.  Учитель сам визначає необхідний обсяг годинна 

вивчення теми, може змінювати послідовність їх вивчення, визначати 

обов’язкові види робіт. Форма ведення календарно-тематичного плану є 

довільною. У першу чергу, план має бути зручним для використання самим 

учителем. Календарно-тематичний план, крім тем уроків та дат їх проведення, 

може містити опис наскрізних змістових ліній, визначення ключових 

компетентностей, які розвиваються на даному занятті, домашні завдання, інші 

компоненти на розсуд вчителя. 

5.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти: 

- обговорення проблем впровадження компетентнісного підходу/ педради, 

наради при директорові,  робота над науково-методичною проблемою; 

    - планування роботи вчителя  /  передбачені види роботи, спрямовані на 

розвиток оволодіння учнями ключовими компетентностями/; 

   - вивчення роботи вчителів/ спостереження під час відвідування 

навчального заняття, результати контрольних зрізів,  використанння завдання 

міжнародних моніторингових досліджень  TIMSS та інших/; 

 Організаційною формою навчального заняття, яка сприяє формуванню 

компетентностей може бути  урок, перевернуте, змішане та дистанційне 

навчання, технологія веб-квесту, проектна, науково-дослідницька робота тощо. 

5.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби)/ . 

На  сучасному  етапі  стає  актуальним  розроблення  індивідуальної  освітньої  

траєкторії  учня. 

Індивідуальна  освітня  траєкторія  розробляється  для  визначення  персональн

ого  шляху  реалізації  особистісного  потенціалу. 

Індивідуальна  освітня  траєкторія  розробляється  для  учнів, 

які  випереджають  однокласників  у  швидкості  засвоєння  навчального  матері

алу  або  швидкість  засвоєння   яких  відстає  від  однокласників. 

Індивідуальна  освітня  траєкторія  розробляється  також  для  учнів, 

які  перебували  на  тривалому  лікуванні.  Питання  і  результативність  розроб

леної 

індивідуальної  освітньої  траєкторії    розглядаються  і  доповідаються  на  на

радах  при  директорові, засіданнях  педагогічної  ради, 

засіданнях  методичних  об’єднань.  
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У  ході  реалізації  індивідуальної  освітньої  траєкторії  використовуються  різн

і форми  організації  освітнього  процесу, зокрема, 

технології  змішаного  і  дистанційного  навчання. 

Для  реалізації  індивідуальних  освітніх  траєкторій  учителі  розробляють  інди

відуальні  завдання, перевіряють  роботи, надають  консультації, 

оцінюють  навчальні  досягнення  учнів. 

Відбувається  відстежування  результативності  такої  роботи. Індивідуальний 

план навчання складається для учнів, які навчаються екстернатно, дистанційно, 

новоприбулі та учні з особливими освітніми потребами. 

5.4.Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні 

ресурси (платформи дистанційного навчання, електронні презентації, 

відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, тощо).  

- Освітні ресурси вчителя: розробки, плани-конспекти, сценарії 

проведення навчальних занять, тестові перевірочні контрольні роботи та 

моніторинги, практичні і проектні завдання для учнів ,завдання для 

самостійного опрацювання, інші інформаційні ресурси. 

Портфоліо для вчителів – це збірник матеріалів, які були створені і зібрані     

вчителем, це засіб визначення кваліфікації. Портфоліо є інструментом 

обговорення, надає матеріал для критики й оцінки ефекту уроків, методів, 

взаємодії з учнями тощо. Орієнтовне наповнення портфоліо /біографія 

вчителя,авторські розробки уроків та занять, розроблені педагогом освітні 

ресурси, кращі учнівські роботи, результати тестування/ сертифікації, участь у 

реалізації освітніх проектів  тощо. 

Розробки  педагогічних  працівників  публікуються  на  сайті СНВК, 

інших  інтернет – ресурсах, фахових  виданнях.. 

4.5. Педагогічні працівникиСНВК беруть участь у наскрізному процесі 

виховання  здобувачів освіти у поєднанні з навчанням. У 

закладі   забезпечується  наскрізний  процес  виховання, 

тобто  виховання  охоплює  усі  аспекти  освітнього  процесу, 

а  не  обмежується  лише  роботою вихователя дошкілля чи класного  керівника, 

проведенням  виховних  годин, свят та  післяурочних  заходів. 

Наскрізний  процес  виховання  вивчається, в  основному, 

шляхом  відвідування  навчальних  занять, 

за  результатами  якого  складається  висновок  та  здійснюється  самоаналіз  вч

ителя  проведеного  навчального  заняття. Виховний  процес  в  дошкіллі та 

школі І ст.  спрямований  на  формування  суспільних  цінностей. 

5.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньому процесі.Цей критерій забезпечує використання 

інтернет-технологій, мультимедійних програмних засобів, електронних 

посібників і підручників, платформ дистанційного навчання тощо. 

Використання ІКТ педагогічними працівниками в освітньому процесі дає 

змогу реалізувати ряд важливих завдань:створення електронних освітніх 
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ресурсів, інтенсифікація роботи з документами, комунікація з учнями та 

батьками,створення наочності, дидактичних матеріалів в електронному вигляді, 

використання дистанційного, змішаного навчання, вебінарів,розроблення 

моніторингових робіт, створення електронних каталогів і баз даних, 

використання хмарних сховищ документів, використання електронних 

підручників, підвищення професійного рівня педагога, обмін досвідом. 

Ефективність впровадження ІКТ залежить від : 

- матеріальної бази: наявність комп’ютерів, проекторів, мультимедійних 

дошок, програм, доступу до мережі Інтернет; 

- інформаційної культури вчителя, розвиток умінь знаходити необхідну 

інформацію; 

 - комп’ютерної грамотності вчителів, навички впевненого користувача у 

використанні комп’ютерних технологій, офісних програм; 

-  наявність відповідного програмного забезпечення, що відповідало б 

навчальним програмам з цих дисциплін; 

- використання форм науково-методичної роботи:постійно діючі семінари,  

індивідуальні консультації, майстер-класи педагогів, дистанційне навчання 

педагогічних працівників, онлайн-курси, самоосвіта,проведення практичних 

занять, дослідно-експериментальна робота з проблем впровадження ІКТ в 

освітній процес. 

Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної 

майстерності педагогічних працівників 

5.7. Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний 

професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.  

Вдосконалення професійного розвитку – це  безперервний системний процес 

/ обмін досвідом, розроблення системи навчальних занять, публікації в 

друкованих та електронних джерелах, самоосвіта/ . Це також участь 

педагогічних працівників у різноманітних тренінгах, конференціях, семінарах, 

вебінарах, онлайн-курсах тощо.Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна 

кількість академічних годиндля підвищення кваліфікації педагогічного 

працівника школи впродовж п’яти років неможе бути меншою за 150 годин. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкілля проходить 

одноразово. Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

затверджує  педагогічна рада закладу. 

5.8.Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один 

раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників. 

5.9.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 і проводиться згідно  
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Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 р. № 930. 

     Сертифікація проходить відповідно до Положення  

про сертифікацію педагогічних працівників / 2019 р./, яке встановлює порядок 

проведення сертифікації педагогічних працівників . Метою сертифікації є 

виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем 

педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного 

навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. 

Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на 

добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. 

5.10.Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, 

беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні 

експерти.Інноваційна робота може здійснюватися на різних рівнях: закладу 

освіти, регіональному, всеукраїнському, участь у міжнародних освітніх 

проектах.  

Висококваліфіковані педагоги СНВК можуть залучатись як освітні експерти 

під час проведення інституційного аудиту, експертизи навчальних програм і 

підручників, тощо. 

Вимога 3.  Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти 

5.11.Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства. 

Найважливішим напрямом, який забезпечує педагогіку партнерства у СНВК, є 

особистісно орієнтована технологія навчання. Вона ставить сьогодні в центр 

усієї шкільної освітньої системи особистість дитини, її можливості для 

саморозвитку, забезпечення комфортних, безконфліктних та безпечних умов 

навчання. Необхідні умови особистісно орієнтованого навчання: відмова від 

орієнтації освітнього процесу на пересічного школяра,обов’язкове максимально 

можливе врахування інтересів кожної дитини, підхід до дитини як до 

особистості, забезпечення свободи і прав дитини в усіх проявах її діяльності, 

врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини, забезпечення 

морально-психологічного комфорту дитини. 

5.12.Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з 

питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній 

зв’язок. Комунікація з батьками може відбуватись у різних формах. Це 

насамперед індивідуальні зустрічі, бесіди. Важливою є онлайнова комунікація 

за допомогою соціальних мереж або інтерактивної інтернет-платформи.  

5.13.Педагогічні працівники у закладі освіти існує практика педагогічного 

наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці. Головний 

чинник, який впливає на професійне зростання педагогічних працівників, є 

співпраця і комунікація з колегами, налагодження командної роботи:спільне 

планування роботи, пошук розв’язку відповідної науково-методичної 

проблеми, спільна реалізація освітніх проектів, взаємовідвідування навчальних 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/12483/
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занять, дослідно-експериментальна робота, інститут наставництва, інтеграція 

змісту навчальних предметів, поширення педагогічного досвіду. 

Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної доброчесності. 

5.14.Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової 

(творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності  відповідно до 

Положення  про  академічну  доброчесність / протокол №1 від 30.08.2019р./ 

5.15.Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної 

доброчесності здобувачами освіти.         

              У І. Забезпечення  якості системи управлінських процесів   

Вимога 1. Наявність стратегії розвитку та системи планування 

діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань.Побудова річного плану 

   6.1. У  СНВК  розроблено  стратегію розвитку закладу на 2020-2025 р., 

яка  щорічно  коригується і спрямована  на підвищення якості освітньої 

діяльності. Стратегія  розвитку  оприлюднюється  на  офіційному  сайті СНВК. 

Усі  управлінські  рішення, які  приймаються  в освітньому 

закладі,  підпорядковані  стратегії  розвитку. 

Основним  документом  оперативного  планування  в  СНВК 

є  річний  план  роботи, 

структура  якого  відповідає  внутрішній  системі  забезпечення  якості  освітнь

ої  діяльності  та  якості  освіти  в СНВК. 

Річний  план  роботи  є  динамічним  документом, 

протягом  навчального  року  до  нього  можуть  вноситись  корективи. 

Щомісяця  проводиться  аналіз  виконання  річного  плану  роботи. 

Річному  плану  роботи  підпорядковані  інші  оперативні  плани  / 

роботи  класних  керівників, психолога, методичних  об’єднань  тощо/. 

Річний  план  роботи  схвалюється  педагогічною  радою   на  серпневому  засід

анні  та  затверджується  директором  СНВК. 

Педагогічна  рада  може  ухвалювати  рішення  про  запровадження  інших  опе

ративних  планів  з  метою  вдосконалення  системи  управлінської  діяльності  

в  закладі. 

6.2.УСНВК  здійснюється  самооцінювання  якості  освітньої  діяльності  на  

основі  стратегії (політики)  і  процедур  забезпечення  якості  освіти. 

Самооцінювання  здійснюється  на  основі  розробленого  і  оприлюдненого  до

кументу  «Система  внутрішнього  забезпечення  якості  освітньої  діяльності  т

а  якості освіти». Самооцінювання  здійснюється  один  раз  на  рік. 

До  процесу  самооцінювання  залучаються  учасники  освітнього  процесу. 

Визначення  рівня  освітньої  діяльності  за  вимогами  і  напрямами  освітньої  

діяльності  здійснюється у  відповідності  до  методики, 

розробленої  Державною  службою  якості  освіти. 

6.3.Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у 

належномустані будівель, приміщень, обладнання.  
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Систематично  вивчається  стан  матеріально – технічної  бази, 

планується  її  розвиток. Керівництво при 

необхідності  звертається  з  відповідними  клопотаннями  до  засновника  щодо

  поліпшення  матеріально – технічної  бази. 

Наявність  навчального  обладнання, технічних  засобів  навчання, 

система  опалення  та  водопостачання, харчування, 

стану  приміщень  безпосереднім  чином  впливає  на  якість  освітньої  діяльно

сті.  

Вимога 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання 

етичних норм 

6.4. Керівництво СНВК сприяє створенню психологічно комфортного 

середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх 

батьків, педагогічних та інших працівників. 

Шляхом  опитування  серед  учасників  освітнього  процесу  вивчається  рівень  

задоволеності  загальним  психологічним  кліматом  в СНВК  і  діями  керівниц

тва  щодо  формування  відносин  довіри  та  конструктивної  співпраці  між  ни

ми. 

Забезпечується  доступ  учасників  освітнього  процесу  до  спілкування  з  керів

ництвом. 

Вчасно  розглядаються  звернення  учасників  освітнього  процесу  та  вживают

ься  відповідні  заходи  реагування. 

6.5.СНВК  оприлюднює  інформацію  про  власну  діяльність  на  сайті  та  у  

спільноті  Фейсбук. Під час оприлюднення обовязкової інформації треба 

забезпечити її повноту та достовірність/ст.30 Закону України «Про освіту»/. 

Забезпечується  змістовне  наповнення  та  вчасне  оновлення  інформаційих  ре

сурсів, які  висвітлюють  діяльність освітнього закладу. 

Важливим складником формування атмосфери довіри є налагодження 

комунікації між учасниками освітнього процесу в різних форматах: офлайн 

/без-посереднє спілкування/ або  онлайн /спілкування за допомогою 

електронних засобів комунікації/. 

Дуже позитивно зарекомендували себе комбіновані форми спілкування 

батьків зі школою, коли вчитель пропонує час, коли до нього можна прийти для 

спілкування, а батьки через веб-форму реєструються на зустріч, одночасно 

маючи можливість поставити запитання вчителю. І вже під час особистої 

зустрічі відбувається предметна розмова, коли батьки можуть дізнатися про 

успіхи та можливі проблеми дитини, а вчитель – отримати надзвичайно 

важливу інформацію про поведінку вдома, які має схильності та побажання. 

Вимога 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення 

можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 

6.7.Керівництво СНВК  постійно  працює  над  раціональним  добором  педаг

огічних  працівників. Пошук кадрів здійснюється на сайтах працевлаштування, 

через особисті акаунти та професійні спільноти, серед випускників 

педагогічних вишів, залучення фавхівців без педосвіти. Школа І 
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ст  повністю  укомплектований  необхідними  працівниками, в дошкіллі існує 

недостатнея кількість вихователів з відповідною освітою. 

Усі  педагогічні  працівники  працюють  за  фахом. 

Керівництво  постійно  мотивує  педагогічних  працівників  до  підвищення  яко

сті  освітньої  діяльності, саморозвитку, здійснення  інноваційної  діяльності. 

З  цією  метою  можуть  застосовуватись  заходи  матеріального  та  морального

  заохочення. 

6.8.Керівництво СНВК 

сприяє  вдосконаленню  та   зростанню  професійної  майстерності  педагогічни

х працівників.Для цього створюються умови для постійного підвищення 

кваліфікації,чергової  та  позачергової  атестації, 

добровільної  сертифікації  педагогічних  працівників /ПостановаКабміну«Про 

затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» від 

27.12.2018 р. № 1190 /.  

Підвищенням професійної кваліфікації вчителів стали: 

- сучасні освітні онлайн-платформи, де можна пройти різноманітні курси, які 

можуть бути зараховані як частина необхідної перепідготовки у межах 150 

годин на 5 років, що визначено підпункт 2 пункту 4 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України “Про освіту”). Це безкоштовні онлайн-курси: 

 Prometheus («Критичне мислення для освітян», «Медіаграмотність для 

освітян», «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?», «Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» тощо)  

 -EdEra («Для вчителів початкової школи», «Права людини в освітньому 

просторі», «Колошкільне дитинознавство із Світланою Ройз», «Ефективні 

комунікації для освітніх управлінців» тощо). 

 Участь у русі  вчительських (не)конференцій EdCamp, який об’єднує 

освітян, які прагнуть більш активно брати участь у професійному спілкуванні 

заради самовдосконалення. Формат EdCamp передбачає певні принципи, які 

суттєво відрізняють його від традиційних конференцій: частина програми 

формується просто в день проведення заходу: будь-хто може запропонувати 

учасникам свою тему і поділитися знаннями та досвідом, реалізуючи інший 

принцип: «Візьми, якщо хочеш – віддай, якщо можеш». 

 6.9.Професійна співпраця між колегами у закладі освіти, яку можна 

запровадити керівництво закладу, це є неформальне спілкування колег між 

собою / «Клуб вчителів», «Професій-нарада»,«Педагогічнийконсиліум»/ . Таке 

неформальне спілкування проходить  без протоколів та «обов’язаловки». 

 6.10.Підтримка створення та оприлюднення авторських 

розробок.Заохочення колег до створення різноманітних методичних матеріалів 

– ще один спосіб активізувати роботу із професійного самовдосконалення 

колег.При цьому дотримууватись принципів академічної доброчесності: повага 

до інтелектуальної праці колег, точні посилання на джерела, коректне 
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цитування.На завершення такі власні педагогічно-методичні доробоки потрібно 

оприлюднювати на веб-сайті, сторінці у соцмережах тощо 

Вимога 4. Організація освітнього процесу на засадах 

людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії 

закладу освіти з місцевою громадою 

6.11.У СНВК створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників 

освітнього процес.Ці права та пов’язані з ними обов’язки визначені статтями 

53-55 Закону України «Про освіту».Ці норми Закону  закріплені у низці 

документів закладу: Статутзакладу, освітня програма, правила поведінки, 

Правила внутрішнього розпорядку.Управлінські рішення приймаються з 

урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу, які можна отримати 

через: 

- особисте спілкування керівника з  учасниками навчально-виховного 

процесу; 

- часте комунікування із заступниками директора з НВР; 

-обговорення думок та  пропозицій педагогічних працівників, які 

безпосередньо втілюють у життя управлінські рішення керівництва / збори 

трудового колективу, засідання педагогічної ради, наради з певних питань, 

методичні семінари, неформальні обговорення, опитування тощо/. 

-аналіз думки учнів та батьків, їхніх пропозицій про які можна дізнатися 

через опитування (бланкові та онлайн). 

6.12.Керівництво закладу створює умови для розвитку громадського 

самоврядування  / частина 8 ст. 70 Закону України «Про освіту»/, яке 

організовується  за ініціативи учасників освітнього процесу. Активізувати 

участь  у щорічних проектах Громадського Бюджету. 

6.13.  Режим  роботи дошкілля та школи І ст.,  розклад  занять й уроків 

враховують  вікові  особливості  учнів, відповідають  їх  освітнім  потребам. 

Режим роботи    затверджується  наказом  директора  перед  початком  кожного 

 навчального  року. Він  враховує  потреби  учасників  освітнього  процесу, 

особливості  діяльності  СНВК в режимі повного дня. 

У  розкладі  навчальних  занять  забезпечується  розподіл  навчального  наванта

ження  з  урахуванням  вікових  особливостей  учнів. Введено 30-хвилинну 

кисневу перерву після другого уроку. 

6.14.  СНВК  створює  умови  для  реалізації  індивідуальних  освітніх  траєкт

орій  учнів. 

Індивідуальні  освітні  траєкторії  розробляються  та  затверджуються  відповід

но  до  заяв  батьків. Розробляється  індивідуальний  навчальний  план. 

Індивідуальні  освітні  траєкторії  можуть  розроблятися  і  за  рішенням  педаго

гічної  ради   або  особистим  рішенням  вчителя  з  окремих  предметів. 

6.15.  СНВК  впроваджує  політику  академічної  доброчесності. 

З  цією  метою  розроблено  Положення  про  академічну  доброчесність / 

протокол №1 від 30.08.2019р./ 
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Шляхом  опитувань  серед  педагогічних  працівників  і  учнів  вивчається  стан 

 поінформованості  щодо  дотримання  академічної  доброчесності. 

6.16.  Важливим  інструментом  системи  управлінської  діяльності  в  є внутр

ішні моніторинг  освітньої  діяльності СНВК. Для цього розроблено Положення 

За  результатами внутрішнього 

моніторингу  приймаються  управлінські  рішення, 

які  забезпечують  процес  вдосконалення  якості  освітньої  діяльності  в СНВК

. 

Аналіз  результатів  моніторингів  розглядається  на  засіданні  педагогічної  ра

ди, 

засіданнях  методичних  об’єднань  педагогічних  працівників.  Моніторинг  мо

же  відбуватись  у  вигляді  спостереження, опитування, 

виконання  контрольних  зрізів  навчальних  досягнень, вивчення  документації. 

6.17.  СНВК  на  основі  вимог, 

критеріїв  і  процедур  внутрішньої  системи  забезпечення  якості  освіти  здійс

нює  самооцінювання, результати  якого   відображаються  у  річному  звіті. 

 

6.18.  СНВК  щорічно  розробляє  освітню  програму  на  основі  типових  освітн

іх  програм, яка  відповідає  Державним  стандартам дошкільної 

загальної середньої  освіти,враховує  особливості  роботи  та  спроможність . 

До  розробки  освітньої  програми  залучаються  усі  учасники  освітнього  проц

есу. Курси, які 

вивчаються ,обираються  із  врахуванням  потреб та інтересів  дітей  і  батьків. 

Освітня  програма  ухвалюється  на  засіданні  педагогічної  ради  та  затверджу

ється директором  СНВК до 30 червня поточного року. 

6.19. У закладі 

визначаються  та  розподіляються  обов’язки  між  директором  і  заступниками. 

Розподіл  обов’язків  має  бути  раціональним, 

сприяти  ефективному  керівництву  закладом  та  вдосконаленню  освітньої  діяль

ност 

6.20.Важливою  ланкою  в 

системі  управлінської  діяльності  СНВК  є  діяльність  педагогічної  ради, 

яка  розглядає  актуальні  питання  освітньої  діяльності  СНВК. 

Рішення  педагогічної  ради  затверджується  директором  закладу. 

6.21.  Комплектація  класів, зарахування, відрахування, переведення та випуск 

учнів здійснюються в установленому порядку. В  освітньому 

закладі  розробляється  та  оприлюднюється  Порядок  прийому, 

випуску  та  переведення  учнів. Зарахування дошкільнят  у групи відбувається за 

електронною регістрацією у кабінеті ужгородця на сайті Ужгородської міської 

ради. 

6.22.  Керівництво СНВК  сприяє  розвиткові  методичної, 

інноваційної  та  дослідно – експериментальної  роботи. 

З  цією  метою  приймаються  відповідні  управлінські  рішення 
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(схвалення  педагогічною  радою, накази  директора), 

організовується  робота  методичних  об’єднань, проводяться  семінари  і 

конференції. 

Вимога 5 .Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників 

освітнього процесу негативного ставлення до корупції 

 

6.23.Освіта має стати осередком супротиву корупції, виховання поваги до 

закону та почуття відповідальності за свої вчинки. Формування доброчесної 

поведінки всіх учасників освітнього процесу, несприйняття корупційних форм 

поведінки є одним з найбільш складних завдань освіти. 

Керівництво закладу має постійно приділяти увагу проведенню освітніх та 

інформаційних заходів, які спрямовані на формування в учасників освітнього 

процесу негативного ставлення до корупції. 

Велику допомогу у цій роботі може надати школі цикл антикорупційних 

матеріалів, які розроблені студією онлайн-освіти EdEra спільно з Програмою 

Розвитку ООН. Варто дуже ретельно досліджувати можливі факти 

недоброчесної поведінки усіх учасників освітнього процесу. Для цього у 

закладі має проводитися постійна просвітницька робота. 

 

 

 


