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1. Загальні положення 

 

 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в  

Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Охтирської міської ради 

Сумської області (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог частини 

третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року, Статуту закладу освіти та інших нормативних 

документів.  

 Терміни та їх визначення, що вживаються в Положенні: 

 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.  

 Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових 

(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства. 

 Інструмент - засіб, спосіб для досягнення чогось.  

 Критерії - вимоги для визначення або оцінки людини, предмета, явища 

(або: ознака, на підставі якої виробляється оцінка).  

 Механізм - комплексний процес, спосіб організації.  

 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 

освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і 

причин відхилень від цілей.  

 Необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти, несвоєчасні записи в класних журналах 

результатів оцінювання.  

 Обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

діяльності чи організації освітнього процесу.  

 Положення - 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.  

 Правило - вимога для виконання якихось умов всіма учасниками якої-

небудь дії.  

 Процедура - офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, 

виконання або оформлення чого-небудь.  

 Списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання.  



 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. 

 Фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі.  

 Хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких 

інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання 

неправомірної переваги в освітньому процесі.  

 Колегіальним органом управління  Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 

який визначає, затверджує систему, стратегію та процедури внутрішнього 

забезпечення якості освіти, є педагогічна рада. 

 Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі включає: 

- стратегію та процедури забезпечення якості освіти;  

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;  

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників;  

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

діяльності керівних працівників закладу освіти;  

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти;  

- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

-  інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними Законами або 

документами закладу освіти. 

Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти є:  
- досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання;  

- відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх 

навчання на кожному рівні повної загальної середньої освіти під час державної 

підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;  

- якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;  

- показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для 

забезпечення якісного освітнього процесу.  

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:  

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

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

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. 



2. Стратегія та процедура забезпечення якості освіти 

 

 Стратегія та процедура забезпечення якості освіти базується на 

наступних принципах:  

- принцип процесного підходу, що розглядає діяльність закладу як сукупність 

освітніх процесів, які спрямовані на реалізацію визначених закладом 

стратегічних цілей, при цьому управління якістю освітніх послуг реалізується 

через функції планування, організації, мотивації та контролю;  

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

підпорядкованості, визначеній меті якості освітнього процесу;  

- принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього 

процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу 

даних та інформації про результативність освітньої діяльності;  

-  принцип партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну зацікавленість 

суб’єктів освітнього процесу, відповідно до їх поточних та майбутніх потреб у 

досягненні високої якості освітнього процесу;  

-  відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;  

-  відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;  

-  системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;  

-  здійснення обґрунтованого моніторингу якості освіти;  

-  готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;  

- відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості 

процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.  

 Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти 
передбачають здійснення таких процедур і заходів:  

-  удосконалення планування освітньої діяльності;  

-  підвищення якості знань здобувачів освіти;  

- посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників;  

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу 

та підтримки здобувачів освіти;  

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління 

освітнім процесом;  

- забезпечення публічності інформації про діяльність закладу;  

- створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в 

діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти.  

 Основними напрямками політики із забезпечення якості освітньої 

діяльності в закладі освіти є:  
- якість освіти;  

- рівень професійної компетентності педагогічних працівників і забезпечення їх 

вмотивованості до підвищення якості освітньої діяльності;  

- якість реалізації освітніх програм, вдосконалення змісту, форм та методів 

освітньої діяльності та підвищення рівня об’єктивності оцінювання.  



 Механізм функціонування системи забезпечення якості освіти Охтирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 включає послідовну підготовку та практичну реалізацію 

наступних етапів управління:  

- планування (аналіз сучасного стану освітньої діяльності та освітнього процесу; 

визначення сильних сторін і проблем у розвитку; визначення пріоритетних цілей 

та розробка планів їх реалізації);  

- організацію (переформатування/створення організаційної структури для 

досягнення поставлених цілей; визначення, розподіл та розмежування 

повноважень із метою координування та взаємодії у процесі виконання завдань);  

- контроль (розробка процедур вимірювання та зіставлення отриманих 

результатів зі стандартами);  

- коригування (визначення та реалізація необхідних дій та заходів, націлених на 

стимулювання процесу досягнення максимальної відповідності стандартам). 

 

        Система контролю якості освітнього процесу в закладі включає:  

• Самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості;  

• Контроль якості результатів навчання та об’єктивності оцінювання;  

• Контроль якості реалізації навчальних (освітніх) програм.  

Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 

Охтирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, є:  

1. Досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання.  

2. Відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх 

навчання на кожному рівні повної загальної середньої освіти під час державної 

підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.  

3. Якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.  

4. Показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів 

для забезпечення якісного освітнього процесу  

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Охтирській  ЗОШ І-

ІІІ ступенів №1: 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

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

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; - створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників.  

Моніторинг якості освіти  

Моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній. Внутрішній 

моніторинг якості освіти проводиться закладом освіти (іншими суб’єктами 

освітньої діяльності). 

Завдання моніторингу:  

– Здійснення систематичного контролю за освітнім процесом у школі. 

– Створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, 

оцінювання стану освітнього процесу. 



– Аналіз чинників впливу на результативність успішності, підтримка високої 

мотивації навчання. 

– Створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та 

самореалізації здобувачів освіти і педагогів. 

– Прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку 

освітнього процесу в школі. 

Предмет моніторингу. Предметом моніторингу є якість освітнього процесу в 

закладі освіти. 

Об’єкти моніторингу. Об’єктом моніторингу є система організації освітнього 

процесу в школі, що включає кілька рівнів: 

– здобувач освіти; 

– учитель; 

– класний керівник; 

– батьки та ін. 

Суб’єкти моніторингу. Суб’єктами моніторингу виступають:керівник закладу 

освіти, Служба внутрішнього моніторингу якості освіти, органи 

самоврядування (педагогічні працівники, здобувачі освіти та їх батьки), 

засновник, органи, що здійснюють управління у сфері освіти, громадськість. 

 

3. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

 

 Система забезпечення академічної доброчесності в Охтирській  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1, функціонує відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту».  

 Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками 

передбачає:  

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

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) 

діяльність;  

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;  

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.  

 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає:  
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання; 

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

тверджень, відомостей;  

- постійна підготовка до уроків, домашніх завдань;  

- самостійне подання щоденника для виставлення педагогом одержаних балів;  

- надання достовірної інформації про власні результати навчання батькам 

(особам, які їх замінюють).  



 Порушенням академічної доброчесності в Охтирській  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1, вважається:  

- академічний плагіат; 

- фабрикація;  

- списування;  

- обман; 

- хабарництво;  

- відмова своєчасно надавати інформацію (усно або письмово) про методики, 

технології, прийоми, методи викладання, стан виконання програми, рівень 

сформованості компетентностей здобувачами освіти; 

- необ’єктивне оцінювання;  

- невиконання обов’язків педагогічного працівника, передбачених статтею 54 

Закону України «Про освіту». 

 Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності в 

Охтирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, включають: 

- ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з вимогами щодо 

належного оформлення посилань на використані джерела інформації;  

- ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з документами, що 

унормовують дотримання академічної доброчесності та встановлюють 

відповідальність за її порушення; 

- проведення методичних заходів, що забезпечують формування загальних 

компетентностей з дотриманням правових та етичних норм і принципів, 

коректного менеджменту інформації при роботі з інформаційними ресурсами й 

об’єктами інтелектуальної власності;  

- включення до планів виховної роботи класних колективів заходів із 

формування у здобувачів освіти етичних норм, що унеможливлюють порушення 

академічної доброчесності; 

- розміщення на веб-сайті закладу правових та етичних норм, принципів та 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу.  

 Виявлення порушень академічної доброчесності в Охтирській  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1, здійснюється наступним чином. 

 Особа, яка виявила порушення академічної доброчесності педагогічним 

працівником, здобувачем освіти має право звернутися з письмовою заявою до 

директора школи. Заява щодо зазначеного порушення розглядається на засіданні 

Комісії, яка створюється наказом директора і ухвалює рішення про притягнення 

до академічної відповідальності (за погодженням з органом самоврядування 

здобувачів освіти). 

  До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та 

батьківської громади. Склад комісії погоджується на засіданні педагогічної ради 

закладу освіти та затверджується наказом керівника. 

 Термін повноважень Комісії – 1 рік.  

 Комісія звітує про свою роботу раз на рік.  

 Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею 

академічної доброчесності, має такі права:  



- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 

порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;  

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 

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

порушення академічної доброчесності; 

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

встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до 

академічної відповідальності;  

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, 

уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.  

 

4. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 

 

 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 має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім 

передбачає врахування рівня досягнень учня. 

 Результати освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього процесу не 

можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками. Метою навчання мають 

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

досвіді  та цінностях особистості. 

 Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням 

компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові 

компетентності. 

 До ключових компетентностей належать: 

- вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово 

висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, 

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

для  ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність 

вживати  українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 

- здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних 

комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному 

житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, 

спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками 

міжкультурного  спілкування; 

- математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних 

залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із 



застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення  ролі 

математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові 

ідеї,  самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати 

припущення і  робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і 

навколишній світ  шляхом спостереження та дослідження; 

- інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у 

близькому середовищі (клас, школа, 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; 

- підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, 

готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою 

діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної 

співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних 

рішень. 



  

 

 Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:  

- контролююча – визначає рівень досягнень кожного учня (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. 

  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. 

 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. 

 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 

оцінки12 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-х класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню, у 3- х - формувальному та підсумковому (бальному) 

оцінюванню. Формувальне оцінювання учнів 1 класу проводиться відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо формувального оцінювання учнів 1 класу ( листи 

МОН від 18.05.2018 №2.2-1250 та від 21.05.2018 №2.2-1255).  

 Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; 

вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати 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. 



 З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх 

прогнозування  та  коригування  можуть  проводитися  моніторингові  дослідження 

навчальних досягнень на різних рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз 

результатів моніторингу дає  можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової 

освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення. 

  Навчальні досягнення учнів 3-11 класів оцінюються відповідно  критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молота та спорту від 13.04.2011 р. №323 «Про затвердження 

Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 

травня 2011 р. за  №566/19304. 

  

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 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 

вміннями 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 вміннями 

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, вміють 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 

  

Критерії   оцінювання навчальних досягнень учнів  основної  й  старшої 

школи 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 
Загальні критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

I. Початковий  

1 Учні розрізняють об’єкти вивчення 

2 

Учні відтворюють незначну частину 

навчального матеріалу, мають нечіткі 

уявлення про об’єкт вивчення 

3 

Учні відтворюють частину навчального 

матеріалу; з допомогою вчителя 

виконують  елементарні завдання 

II. Середній  

4 

Учні з допомогою вчителя відтворюють 

основний навчальний матеріал, можуть 

повторити за зразком певну операцію, дію 

5 

Учні відтворюють основний навчальний 

матеріал, здатні з помилками й неточностями 

дати визначення понять, сформулювати 

правило 

6 

Учні виявляють знання й розуміння 

основних положень навчального матеріалу. 

Відповіді їх правильні, але недостатньо 

осмислені. Вміють застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком 

III. Достатній  

7 

Учні правильно відтворюють навчальний 

матеріал, знають 

основоположні теорії і факти, вміють 

наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних думок, частково 

контролюють власні навчальні дії 

8 
Знання учнів є достатніми. Учні 

застосовують вивчений матеріал у 



стандартних ситуаціях, намагаються 

аналізувати, встановлювати найсуттєвіші 

зв’язки і залежність між явищами, фактами, 

робити висновки, загалом контролюють 

власну діяльність. Відповіді їх логічні, 

хоч і мають неточності 

9 

Учні добре володіють вивченим матеріалом, 

застосовують знання в стандартних 

ситуаціях, уміють аналізувати й 

систематизувати інформацію, 

використовують загальновідомі докази із 

самостійною і    правильною аргументацією 

IV. Високий  

10 

Учні мають повні, глибокі знання, здатні 

використовувати їх у практичній  діяльності, 

робити висновки, узагальнення 

11 

Учні мають гнучкі знання в межах вимог 

навчальних програм, аргументовано 

використовують їх у різних ситуаціях, 

уміють знаходити інформацію та аналізувати 

її, ставити і розв’язувати проблеми 

12 

Учні мають системні, міцні знання в обсязі та 

в межах вимог навчальних програм, 

усвідомлено використовують їх у 

стандартних та нестандартних ситуаціях. 

Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами 

інформації, приймати рішення 

 

  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. Об’єктом поточного оцінювання рівня 

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

суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до 

навколишньої дійсності. Поточне оцінювання здійснюється у процесі  вивчення 

теми. Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння 

і первинного засвоєння  окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків 



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

навичок.  Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та 

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

контурними  картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; 

взаємоконтроль учнів у  парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах 

упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення 

набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для 

коригування роботи вчителя на уроці. 

 Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні 

результати вивчення теми (розділу). 

 Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує: 

-  усунення безсистемності в оцінюванні; 

-  підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; 

-  індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання; 

-  систематизацію й узагальнення навчального матеріалу; 

- концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з 

кожного  предмета. 

 Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування 

учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, 

різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, 

творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів. 

 Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені 

з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою 

обов’язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання. 

 Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, 

а за рік – на основі семестрових оцінок. 

 Учень (учениця) має право на підвищення семестрової оцінки.  При цьому 

потрібно мати на увазі, що відповідно до Положення про золоту медаль 

«Зависокі досягнення в навчанні» та срібну медаль «За досягнення в навчанні». 

 Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної 

середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може 

здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання.  

 

5. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 

 

 Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої 

діяльності в Охтирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, передбачає підвищення якості 

професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства.  

  Вимоги до педагогічних працівників Охтирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 



встановлюються у відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту» від 

05.09.2017 року №2143-ѴІІІ, чинного з 28.09.2017 року. 

 Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється 

чинним законодавством (обрання за конкурсом, укладення трудових договорів) 

відповідно до встановлених вимог (ст. 24 Закону «Про загальну середню 

освіту»).  

 Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників у Охтирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, є: 

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;  

- освітній рівень педагогічних працівників;  

- результати атестації;  

- систематичність підвищення кваліфікації;  

- наявність педагогічних звань, почесних нагород;  

- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей  

тощо;  

- участь в експериментальній діяльності;  

- результати освітньої діяльності;  

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження;  

- показник плинності кадрів.  

 З метою вдосконалення професійної підготовки педагогів Охтирській  

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, шляхом поглиблення, розширення й оновлення 

професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

 Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється  
відповідно до статті 59 Закону України "Про освіту". 
  Воно  здійснюється за такими видами:  
- довгострокове підвищення кваліфікації: курси;  
- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми,  
тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.  
 Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників  
затверджує педагогічна рада закладу.  
 Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних  
працівників є їх атестація.  

  

6. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників закладу освіти 

 

 Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої 

діяльності  в Охтирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, визначає стратегію управління 

в закладі освіти, напрямки ефективних змін та розвитку освітньої системи.  

Для цього застосовується моніторинг якості освітнього процесу в закладі освіти 

як систему збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про стан 

освітнього процесу чи окремих його елементів із метою інформаційного 

забезпечення управління та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо 

підвищення ефективності функціонування усіх складових освітнього процесу, 



їхній взаємодії для досягнення очікуваних й запланованих результатів, а також 

інноваційного розвитку закладу освіти. 

 Управління процесом забезпечення якості освіти в Охтирській  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1, забезпечується внутрішніми нормативно-правовими документами 

(статут, положення, рішення, накази тощо), що визначають зміст внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти та механізми її забезпечення. 

 Процедура управління процесом забезпечення якості освіти в Охтирській  

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, включає:  

- ухвалення рішення про початок формування системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; 

- призначення відповідальних за розробку, впровадження та функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- навчання педпрацівників правилам і процедурам впровадження внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти;  

- формування та підготовка аналітичної групи з визначення ефективності 

впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти на окремих етапах та у цілому; 

- формування Політики та Цілей у сфері якості (на перспективу, навчальний рік 

тощо);  

- визначення видів діяльності та процесів у рамках складових внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти; 

- розробка процедур для визначених процесів (дій, заходів) (внутрішні 

нормативні основи закладу освіти);  

- визначення та розвиток системи моніторингу якості в закладі;  

- удосконалення системи аналізу та прийняття підсумкових рішень.  

 Відповідальними за впровадження та вдосконалення системи забезпечення 

якості освіти та якості освітньої діяльності в Охтирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 

є директор,  заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, 

педагогічні працівники, методичні об’єднання, педагогічна рада закладу освіти.   

 З метою позитивного впливу на якість освіти необхідним є організаційний 

компонент у процесі формування внутрішньої системи, а саме: 

- виокремлення в структурі закладу освіти осіб, що беруть участь у процесі 

управління якістю освіти (завуч, координатор програм, керівник 

методоб’єднання);  

- проведення заходів щодо навчання адміністративних та педагогічних 

працівників школи навичкам роботи для забезпечення якості освітнього процесу, 

підвищення оцінної культури педагогів; 

- розширення зв'язків закладу освіти з іншими освітніми установами, науковими 

організаціями, що спеціалізуються на вирішенні проблем управління якістю 

освіти.  

 Критерії ефективності управлінської діяльності в Охтирській  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1,щодо забезпечення функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти: 

- наявність нормативних документів, де закріплені вимоги до  якості освітнього 

процесу ( освітня програма);  



- оптимальність та дієвість управлінських рішень;  

- керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти (наявність посадових осіб, які відповідають 

за управління якістю освітнього процесу); 

- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання 

інваріантної, варіативної складової); 

- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та 

обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти; 

- кореляція показників успішності з результатами державної підсумкової 

атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;  

- наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення 

високого рівня якості освітнього процесу.  

 

7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти 

 

 Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу в 

Охтирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,є наявність відповідних ресурсів (кадрових, 

 матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та 

 ефективність їх застосування. 

 Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес здобувачів 

загальної середньої освіти, забезпечують можливість досягнення 

компетентностей.  

 Освітній процес здійснюється у 11 кабінетах, 23 класних кімнатах, 2 

майстернях, 2 кабінетах інформатики, спортивному залі. 

 У наявності навчальні програми з усіх освітніх предметів, курсів за 

вибором, факультативів.  

 Бібліотечний фонд закладу нараховує 22775 примірників.  

Забезпеченість освітнього процесу навчальною літературою становить 90 %. 

 Охтирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,має доступ до мережі Інтернет,  баз 

даних у режимі on-line,  електронну пошту aht_shkola1@ukr.net 

 

8. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти 

 

 У Охтирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 здійснюється збір, узагальнення, 

аналіз та використання відповідної інформації для ефективного управління 

освітнім процесом та іншою діяльністю. 

 Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в закладі освіти 

сприяють електронна система збирання й аналізу інформації та частково система 

електронного документообігу.  

 При оцінці якості освітнього процесу використовуються комп'ютерні 

технології для обробки досягнень кваліметрії.  

 Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується 

відео- аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.  
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 У закладі створений банк даних (статистика) за результатами освітнього 

процесу та освітньої діяльності:  

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

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

- інформаційна база про результати державної підсумкової атестації в 

співставленні з річними показниками;  

- інформаційна база про результати зовнішнього незалежного оцінювання в 

співставленні з річними показниками;  

 Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із 

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

інформації в Охтирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1підключено до швидкісного 

Інтернету.  Є зона Wі-Fі підключення. 

  Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля та забезпечення 

публічності інформації про заклад освіти в  Охтирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

функціонує офіційний сайт закладу https://1.school.sumy.ua/ 

 Публічність інформації про діяльність  закладу  забезпечується згідно зі 

статтею 30 Закону України «Про освіту».  

 На офіційному сайті розміщуються:  

- Статут закладу освіти;  

- ліцензія на провадження освітньої діяльності;  

- структура та органи управління закладу освіти;  

- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;  

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

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; 

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;  

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

- мова освітнього процесу;  

- наявність вакантних посад;  

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;  

- результати моніторингу якості освіти; 

- річний звіт про діяльність закладу освіти; 

- правила прийому до закладу освіти;  

- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами.  

 Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про надходження 

та використання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога.  

Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематично 

поновлюється.  

 З метою використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

ефективного управління освітнім процесом в закладі освіти створено 

інформаційно-освітнє середовище на порталі інформаційної системи управління 

освітою (ІСУО).  

 

 

https://1.school.sumy.ua/


9. Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне 

пристосування 

 

 Заклад освіти забезпечує здобувача освіти з особливими освітніми 

потребами інклюзивним освітнім середовищем: 

- необхідними ресурсами освітнього процесу, що мають відповідати ліцензійним 

та акредитаційним вимогам; 

- умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами.  

 Право на доступну освіту зазначеної категорії дітей реалізується за 

бажанням батьків шляхом організації індивідуальної форми навчання.  

 Заклад освіти за потреби утворює інклюзивні  класи для навчання осіб з 

особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми 

розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей (стаття 20 

Закону України «Про освіту»).  

 Практичне впровадження інклюзивного середовища базується на 

принципах універсального дизайну та розумного пристосування.  

Зокрема шкільний освітній процес відповідає широкому спектру індивідуальних 

можливостей здобувачів освіти; забезпечує гнучку методику навчання, 

викладання та подання матеріалу; доступні та гнучкі навчальні плани й 

програми.  

 Навчальні матеріали прості та чіткі у використанні незалежно від навичок 

та досвіду здобувачів освіти; лабораторне обладнання та обладнання в 

майстернях із чіткими та інтуїтивно зрозумілими елементами управління.  

Забезпечується урахування різного впливу шкільного середовища на «сенсорний 

досвід» дитини; використання кольору, світла, звуків, текстури; легкий доступ 

до інформаційно-комунікативних технологій.  

 Здобувачі освіти мають  вдосталь часу, щоб надати відповідь на питання;  

використання навчального програмного забезпечення, яке має  

вказівки/застереження, коли здобувач освіти робить неправильний вибір.  

 Дизайн школи в основному  враховує наявність необхідного розміру і 

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

антропометричні характеристики, стан та мобільність користувача.  

 Наявність необхідного розміру і простору:  

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

простором для асистентів вчителів;  

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

навчальних методик;  

- можливість регулювання середовища (наприклад, освітлення) для 

різноманітних потреб здобувачів освіти у навчанні та інше.  

У закладі освіти створено необхідні умови для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами:  

1.Затишні, ошатні класні кімнати. 

2.Шкільна їдальня на першому поверсі.  

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



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

науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам  

шкільної бібліотеки.  

5. Для якісного соціально-психологічного та психолого-медико-педагогічного  

супровіду дітей з особливими потребами, батьків та педагогів у штаті є посади  

практичного психолога, соціального педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Додаток 1 

до Положення про внутрішню систему  

забезпечення якості освіти  

Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

 

Критерії визначення професійного розвитку та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

 

Результати атестації педагогічного працівника 

Визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді: 

(Підтвердження кваліфікаційної категорії, педагогічного звання. Присвоєння 

кваліфікаційної категорії, педагогічного звання. Проходження сертифікації 

педагогічного працівника)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування професійного зростання Результативність 

Системне 

застосування 

Епізодичність, 

стихійність 

Відсутність 

Самоосвіта: 

 - визначення напряму (теми, проблеми) 

саморозвитку; 

- план самоосвіти; 

- самоаналіз освітньої діяльності; 

- наявність професійного порт- фоліо; 

- наявність сайту, блогу, веб-сторінки; 

- інше 

 

   

Забезпечення підвищення кваліфікації 

через курсову перепідготовку 

   

Участь у короткострокових формах 

підвищення кваліфікації (тренінгах, 

семінарах, семінарах-практикумах, 

семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, 

вебінарах, майстер-класах тощо)  

   

Участь у роботі творчих груп, методичних 

об’єднань учителів 

   

Публікації в педагогічних періодичних 

виданнях 

   

Участь у міжнародних освітніх програмах    

Участь у сертифікаційних програмах    

Навчання у вищих навчальних закладах     



Критерії визначення результативності навчального заняття на основі 

компетентнісного підходу 
Фактори Критерії Результативність/рівень 

Постійно/ 

високий  

Епізодично/ 

середній 

Відсутній/ 

низький 

І. Вимоги до 

підготовки 

та 

організації 

заняття 

1.Відповідність теми, мети 

програмовим вимогам, 

компетентнісному підходу. 

2.Підготовка ІКТ. 

3.Засоби забезпечення інклюзивного 

навчання 

   

ІІ .Вимоги до 

змісту та 

структури 

навчального 

заняття 

1.Мотивація навчальної діяльності. 

2. Проблемність. 

3. Розвиток і формування ключових 

компетентностей. 

4. Робота учнів під час навчального 

заняття  (форми роботи: групова, 

парна, індивідуальна, фронтальна). 

5. Доречність використання ІКТ, 

обладнання і відповідних 

навчальних засобів. 

6. Рефлексія. 

7. Оцінювання діяльності учнів під 

час проведення навчального 

заняття: використання 

формувального оцінювання, яке дає 

змогу оцінити індивідуальний 

поступ учня, прогрес 

у оволодінні ключовими 

компетентностями. 

 

   

ІІІ. Вимоги 

до техніки 

проведення 

навчального 

заняття 

1. Вибір оптимальних (відповідно 

меті заняття) методів і прийомів 

навчальної діяльності. 

2. Використання методик 

самооцінювання і 

взаємооцінювання учнів.  

3. Зрозумілість, відкритість, чіткість 

критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

4.Досягнення мети, завдань та 

очікуваних результатів 

навчального заняття. 

5.Використання різних видів  

навчальної діяльності. 

6. Застосування інтерактивних 

методик, діяльнісного підходу як 

засобу розвитку критичного 

мислення. 

7. Оптимальний ритм і темп. 

8. Сприятливий психологічний 

клімат. 

   



Критерії організації педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти 

на засадах академічної доброчесності 
Рівні 

оцінювання

Високий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень, що 

вимагає 

покращення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низький  

Описовий підхід 

 

Педагогічні працівники 

організовують свою роботу на засадах 

академічної доброчесності, 

спонукають учнів до самостійної 

роботи, заохочують до 

висловлювання власних думок, 

уникають завдань, побудованих лише 

на відтворенні знань. Педагогічні 

працівники інформують учнів про 

основні принципи академічної 

доброчесності і дотримання їх норм. 

 

Більшість педагогічних працівників 

організовують свою роботу на засадах 

академічної доброчесності, 

спонукають учнів до самостійної 

роботи, заохочують до 

висловлювання власних думок, 

уникають завдань, побудованих лише 

на відтворенні знань. Педагогічні 

працівники інформують учнів про 

основні принципи академічної 

доброчесності і дотримання їх норм.  

 

Педагогічні працівники не 

приділяють належної уваги питанням 

академічної доброчесності. Для учнів 

досить поширені завдання, 

побудовані на відтворенні знань. 

Зустрічаються випадки свідомого 

завищення або заниження оцінок 

учням. У закладі освіти відсутня 

системна робота щодо інформування 

учнів про дотримання академічної 

доброчесності.  

 

 У закладі освіти більшість 

педагогічних працівників і учнів не 

дотримуються принципів академічної 

доброчесності та не приділяють уваги 

цьому питанню під час навчальних 

занять. Переважають завдання для 

учнів, побудовані на відтворенні 

знань. 

Кількісний підхід_ 

 

100% педагогічних працівників 

закладу освіти дотримуються 

принципів академічної доброчесності; 

100% учнів отримують інформацію від 

педагогічних працівників про 

принципи академічної доброчесності; 

100% вчителів не використовують 

завдання на відтворення знань. 

 

 

 

 

Більше 85% педагогічних працівників 

дотримуються принципів академічної 

доброчесності; більше 75% учнів 

отримують інформацію від 

педагогічних працівників про 

принципи академічної доброчесності; 

більше 75% вчителів не 

використовують завдання на 

відтворення знань  

 

 

 

70-85% педагогічних працівників 

дотримуються принципів академічної 

доброчесності; 50- 75% учнів 

отримують інформацію від 

педагогічних працівників про 

принципи академічної доброчесності; 

40- 75% вчителів не використовують 

завдання на відтворення знань. 

 

 

 

 

Менше 70% педагогічних працівників 

дотримуються принципів академічної 

доброчесності; менше 50% учнів 

отримують інформацію від 

педагогічних працівників про 

принципи академічної доброчесності; 

менше 40% вчителів не 

використовують завдання на 

відтворення знань.  
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Періодичність проведення моніторингу якості надання освітніх послуг 

№ 

з/п 

Вид моніторингу Класи 

1 Вербальне оцінювання 1-2 

2 Моніторинг сформованості класного колективу, соціально-

громадянських компетентностей учнів через психолого-педагогічну 

діагностику 

2,5,10 

3 Формувальне оцінювання 3-4 

4 Адміністративна комплексна контрольна робота з української мови, 

читання, математики 

3 

5 Аналіз ДПА, моніторинг адаптаційних процесів при переході з 

початкової школи в основну 

4 

6 Поточне, тематичне оцінювання 5-6 

7 Адміністративна комплексна контрольна робота суспільно-

гуманітарного напряму та природничо-математичного напряму 

7 

8 Аналіз ДПА, моніторинг готовності до профільного навчання 9 

9 Тематично-залікова система 8-11(12) 

10 Адміністративна комплексна контрольна робота за відповідним профілем 10 (11) 

11 Аналіз ЗНО, моніторинг навчальних досягнень учнів випускних класів 11 (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз досліджень навчальних досягнень учнів в рамках проекту 

«Обдарованість» 

Організація та планування 

роботи з обдарованими 

дітьми 

Аналіз роботи з обдарованими учнями за минулий 

навчальний рік 

Аналіз навчальних планів і складання індивідуальних 

скоригованих навчальних планів 

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення 

Оновлення банків даних про обдарованих учнів 

Педагогічна діяльність з 

обдарованою молоддю 

Організація диференційованого навчання на уроках 

Організація та проведення олімпіад, учнівських конкурсів і 

турнірів 

Індивідуальна робота з учнями 

Позаурочна й організаційно-виховна робота (гурткова 

робота, навчальні екскурсії, факультативи, виховні заходи) 

Якість проведення навчальної практики 

Результати роботи з учнями 

щодо реалізації їхніх 

інтелектуальних можливостей 

та обдарованості 

Рівень зацікавленості учнів навчальними предметами 

Рівень мотивації учнів до виступу в інтелектуальних 

змаганнях 

Рівень навчальних досягнень учнів 

Результати участі у Всеукраїнських олімпіадах із базових 

дисциплін 

Результати виступу учнів у турнірах, конкурсах, МАН 

Моніторингові дослідження 

Аналіз результативності роботи з обдарованими дітьми 

Здатність акумулювати та використовувати досвід діяльності 

колег 

Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на 

предметних МО 

Ефективність управлінських рішень щодо покращення 

роботи 

 

Обов’язкові компоненти бази даних моніторингових досліджень 

 загальні відомості про навчальний заклад (вересень); 

 матеріально-технічна база школи (вересень); 

 кадрове забезпечення школи (вересень); 

 контингент учнів (вересень); 

 результативність навчально-виховного процесу (грудень, травень, червень); 

 виховна робота (березень); 

 методична робота, вдосконалення професійної майстерності вчителя (березень); 

 стан здоров’я дітей (вересень, лютий); 

 охорона життя та безпека життєдіяльності (листопад, квітень); 

 робота шкільної бібліотеки (жовтень); 

 організація гарячого харчування (вересень, січень); 

 робота психологічної служби (грудень, травень); 

 робота з батьками та громадськістю (вересень, грудень, травень); 
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Види відповідальності за порушення академічної доброчесності 

 Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної 

доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу 

освіти. 

Порушення 

академічної 

доброчесності 

Суб’єкти  

порушення  

Обставини та умови  

порушення  

академічної 

доброчесності 

Наслідки  і форма 

відповідальності 

Орган / 

посадова особа, 

який приймає 

рішення про 

призначення  

виду 

відповідальності  

Списування Здобувачі 

освіти  

- самостійні роботи; 

- контрольні роботи; 

- контрольні зрізи 

знань; 

- річне оцінювання 

 (для  екстернів) 

- моніторинги якості 

знань  

 

Повторне письмове 

проходження 

оцінювання  

Термін-1 тиждень  

або 

повторне проходження 

відповідного освітнього 

компонента освітньої 

програми 

Учителі-

предметники 

 -екзамен (ДПА);  

 

 

 

 

 

- річне оцінювання 

 ( для  екстернів) 

 

Повторне проходження 

оцінювання  за 

графіком проведення  

ДПА у закладі 

 

 

Не зарахування  

результатів  

Екзаменаційна 

комісія 

- І етап( шкільний) 

Всеукраїнських  

учнівських олімпіад, 

конкурсів; 

 

Робота учасника 

анулюється, не 

оцінюється. 

У разі повторних 

випадків списування 

учасник не 

допускається до участі 

в інших  олімпіадах, 

конкурсах  

Оргкомітет, журі 

Необ’єктивне 

оцінювання 

результатів 

навчання 

здобувачів 

Педагогічні 

працівники 

Свідоме завищення 

або заниження оцінки 

результатів навчання 

-усні відповіді; 

-домашні роботи; 

-контрольні роботи; 

-лабораторні та  

практичні роботи; 

-ДПА; 

Педагогічному 

працівнику 

рекомендується 

опрацювати критерії 

оцінювання знань. 

Факти  систематичних 

порушень враховуються  

при встановленні 

кваліфікаційної 

Адміністрація 

закладу, 

атестаційні  

комісії усіх 

рівнів 



-тематичне 

оцінювання; 

- моніторинги; 

-олімпіадні та 

конкурсні роботи 

 

категорії , присвоєнні 

педагогічних  звань 

Обман: 

Фальсифікація 
Педагогічні 

працівники 

як автори  

Навчально-методичні 

освітні продукти, 

створені 

педагогічними 

працівниками: 

-методичні 

рекомендації; 

-навчальний посібник; 

-навчально-

методичний посібник 

-наочний посібник; 

-практичний посібник; 

-навчальний наочний 

посібник; 

-збірка; 

-методична збірка 

-методичний вісник; 

-стаття; 

-методична розробка 

У випадку 

встановлення порушень 

такого порядку: 

А) спотворене 

представлення у 

методичних розробках, 

публікаціях чужих 

розробок, ідей, синтезу 

або компіляції чужих 

джерел, використання 

Інтернету без посилань, 

фальсифікація наукових 

досліджень, неправдива 

інформація про власну 

освітню діяльність 

 є підставою для 

відмови в присвоєнні 

або позбавлені раніше 

присвоєного 

педагогічного звання, 

кваліфікаційної 

категорії 

Б) в разі встановлення в 

атестаційний період  

фактів списування 

здобувачами під час 

контрольних зрізів 

знань, фальсифікації 

результатів власної 

педагогічної діяльності 

позбавлення 

педагогічного 

працівника І,ІІ 

кваліфікаційної 

категорії  

Педагогічна та 

методична  ради 

школи, 

атестаційна 

комісія (школи, 

міська)  
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Анкета для педагогічних працівників 
 

 Шановний вчителю! Наш заклад освіти проводить дослідження, щоб оцінити якість освітніх і 

управлінських процесів та напрацювати рекомендації щодо вдосконалення діяльності. Ваша участь у 

дослідженні є дуже значимою та важливою. Опитування має анонімний характер і отримані дані будуть 

використані лише в узагальненому вигляді. Відповідаючи на кожне питання, вибирайте один варіант 

відповіді (якщо у формулюванні питання не вказано інше). Жодне запитання анкети не повинно 

лишатися без Вашої відповіді. Дякуємо за участь!  

 __________________________________________________ Дата анкетування 

 В яких класах Ви викладаєте? (можна обрати кілька варіантів відповідей) 

 □ у 1...4;   

 □ у 5...9;  

 □ у 10...11 (12).  

  

1. Яку тематику для професійного зростання Ви обирали упродовж останніх 5 років? (можна обрати 

кілька варіантів відповідей) 

□ законодавче забезпечення освітнього процесу;  

□ методичні аспекти викладання предметів та курсів;  

□ організація інклюзивної форми навчання;  

□ форми організації освітнього процесу;  

□ профілактика та прояви девіантної поведінки 

□ здобувачів освіти;  

□ психологічні особливості роботи зі здобувачами освіти різних вікових категорій; 

□ безпечне освітнє середовище; 

□ формування у здобувачів освіти громадянської позиції; 

□ використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;  

□ ділове українське мовлення; 

□ інші напрями (вкажіть, які саме) _________________________________________________________ 

2. За якими формами відбувалося підвищення Вашої професійної кваліфікації? (можна обрати кілька 

варіантів відповідей) 

□ курси ІППО; 

□ конференції;  

□ методичні семінари;  

□ тренінги, майстер-класи; 

□ вебінари;  

□ он-лайн курси; 

□ самоосвіта;  

□ інше (вкажіть, які саме) ____________________________________________________________  

3.  У закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та 

позачергової атестації, добровільної сертифікації тощо? 

□ так; 

□ переважно так;  

□ переважно ні;  

□ ні. 

4. Що перешкоджає вашому професійному розвитку? (можна обрати кілька варіантів відповідей)  

□ опір з боку керівництва;   

□ відсутність матеріального заохочення з боку керівництва; 



□ недостатня матеріально-технічна база;  

□ погані умові праці; □ жодних перешкод; □ інше (вкажіть, що саме)  

_________________________________________________________________________________ 

5. Які джерела/ресурси Ви використовуєте при розробленні календарно-тематичного планування? 

(можна обрати кілька варіантів відповідей) 

□ зразки, що пропонуються фаховими виданнями; 

□ розробки з інтернет-сайтів і блогів, які стосуються викладання конкретного предмету; 

□ рекомендації Міністерства освіти і науки України; 

□ досвід, запозичений у колег; 

□ спільна робота з колегами; 

□ власний досвід;  

□ інше  ____________________________________________________________________________  

6. Яку підтримку Ви надаєте здобувачам освіти у їхньому навчанні?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

7. Для оцінювання здобувачів освіти Ви використовуєте: (можна обрати кілька варіантів відповідей) 

□ поточне;  

□ формувальне; 

□ самооцінювання учнями; 

□ взаємне оцінювання учнів;  

□ підсумкове; 

□ інше (вкажіть, яке саме) _______________________________________________________________  

8. Які критерії оцінювання Ви використовуєте для предмету (предметів), які викладаєте?  

□ розробляю власні, в тому числі спільно з дітьми; 

□ адаптую критерії МОН до умов роботи закладу; 

□ використовую виключно рекомендації МОН;  

□ вважаю, що критерії мені не потрібні.  

9. Як здобувачі освіти дізнаються про критерії, за якими Ви оцінюєте їх навчальні досягнення? (можна 

обрати кілька варіантів відповідей) 

□ інформую здобувачів освіти про критерії оцінювання на початку навчального року; 

□ розміщую критерії оцінювання на веб-сайті або інтерактивній платформі закладу освіти; 

□ інформую здобувачів освіти про критерії оцінювання перед вивченням кожної теми; 

□ пояснюю здобувачів освіти індивідуально; 

□ не інформую здобувачів освіти; 

□ інше (вкажіть, як саме).  

 _______________________________________________________________________________________  

10. Чи спостерігаєте Ви особистісний поступ здобувачів освіти? І з чим він пов’язаний? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

11. Що Ви робите для того, щоб запобігати випадкам порушень академічної доброчесності серед 

здобувачів освіти (списування, плагіат, фальсифікація тощо)? (можна обрати кілька варіантів 

відповідей)  

□ знайомлю здобувачів освіти з основами авторського права;  

□ проводжу бесіди щодо дотримання академічної доброчесності; 

□ на уроках даю такі завдання, які унеможливлюють списування; 

□  використовую методичні розробки для формування основ академічної доброчесності 

□ вважаю це зайвим; 

□ інше (вкажіть, що саме) _________________________________________________________________  

12. Що саме Ви робите для забезпечення академічної доброчесності у своїй професійній діяльності?  

_______________________________________________________________________________________ 

13. Вкажіть у який спосіб Ви поширюєте власний педагогічний досвід? 

□ публікації на сайті закладу та/або засновника;  

□ у блогах; 



□ у професійних спільнотах соціальних мереж; 

□ у матеріалах та/або виступах конференцій; 

□ у фахових виданнях;  

□ на освітніх онлайн платформах;  

□ не маю оприлюднених розробок; 

□ інше (вкажіть, що саме) _______________________ _______________________________________ 

14. Які форми комунікації з батьками Ви використовуєте? (можна обрати кілька варіантів відповідей) 

□ батьківські збори;  

□ індивідуальне спілкування з батьками;   

□ не бачу сенсу у комунікації з батьками; 

□ інше (вкажіть, що саме) _____________________ __________________________________________  

15. Ви задоволені освітнім середовищем та умовами праці у закладі?  

□ цілком задоволений/на;  

□ переважно задоволений/на;  

□ переважно незадоволений/на;  

□ незадоволений/на. 

16. Ви задоволені мотиваційними заходами, які практикуються у закладі освіти?  

□ так;  

□ переважно так; 

□ переважно ні;  

□ ні.  

17. Психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів? 

□ так, у закладі створені всі умови для співпраці;  

□ в цілому так, але співпраця, переважно, є ситуативною; 

□ в цілому ні, співпраця з колегами практично відсутня; 

□ психологічний клімат закладу не сприяє співпраці.  

18. Наскільки Ви погоджуєтесь із твердженнями:  

 Так Переважно 

так 

Переважно 

ні 

ні 

Керівництво відкрите для спілкування       

 

    

Керівництво та педагогічні працівники 

співпрацюють і забезпечують зворотній зв’язок 

щодо їхньої праці      

    

Керівництво враховує пропозиції, надані 

педагогічними працівниками щодо підвищення 

якості освітнього процесу      

    

     Педагогічні працівники можуть без 

побоювань висловлювати власну думку, навіть 

якщо вона не співпадає з позицією керівництва 

    

Розбіжності, які виникли між педагогічними 

працівниками та керівництвом школи, 

вирішуються конструктивно    

    

У закладі освіти застосовуються заходи, що 

допомагають педагогічним працівникам 

адаптуватись до змін умов праці    

    

Права педагогічних працівників дотримуються у 

закладі   

    

Керівництво підтримує ініціативи педагогічних 

працівників щодо розвитку закладу і місцевої 

громади      

 

    

      

19. Вас задовольняють умови організації харчування у закладі?  



□ так;  

□ переважно так; 

□ переважно ні;  

□ ні;  

□ я не харчуюся у закладі.  

20. У закладі освіти розроблені правила поведінки та учасники освітнього процесу дотримуються їх ? 

□ правила поведінки у закладі освіти розроблені, учасники освітнього процесу ознайомлені з ними та 

дотримуються їх; 

□ правила поведінки у закладі освіти розроблені, учасники освітнього процесу ознайомлені з ними, але 

не завжди дотримуються їх; 

□ правила поведінки у закладі освіти розроблені, але учасники освітнього процесу не ознайомлені з 

ними;  

□ у закладі освіти відсутні правила поведінки.  

21. Яка Ваша роль у запобіганні проявам дискримінації в закладі освіти? 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

22.  У закладі освіти реагують на Ваші звернення про випадки булінгу?  

□ так, завжди; o переважно так;  

□ переважно ні; 

□ ні, ніколи;  

□ таких випадків не було.  

23. У закладі освіти проводиться  навчання, просвітницька робота за участі відповідних 

служб/органів/організацій для учасників освітнього процесу з метою виявлення ознак булінгу 

(цькування) та запобігання його прояву? 

□ так, регулярно проводяться із усіма учасниками освітнього процесу;  

□ так, проводяться регулярно, але тільки для учнів;  

□ так, проводяться, але не більше 1 - 2 разів на рік;  

□ у закладі освіти не проводяться подібні інформаційні заходи.  

24. Зазначте в розробленні яких документів Ви брали участь: (можна обрати кілька варіантів 

відповідей) 

□ стратегія розвитку закладу освіти;  

□ процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу;  

□ річний план роботи закладу; 

□ освітня програма закладу; 

□ положення про академічну доброчесність; 

□ антибулінгова програма;  

□ правила внутрішнього розпорядку;  

□ в розробленні жодного документу участі не брав/брала; 

□ інше (вкажіть, що саме)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

25. Оцініть діяльність педагогічної ради закладу освіти:  

 Так Переважно 

так 

Переважно 

ні 

ні 

Педагогічна рада функціонує системно і 

ефективно, розглядаються актуальні питання 

діяльності закладу, рішення приймаються 

колегіально і демократично  

    

Педагогічна рада функціонує системно, але 

помітна відсутність активності у педагогічних 

працівників під час прийняття рішень  

    

Діяльність педагогічної ради заважає системі 

управлінської діяльності у закладі освіти  

    



26. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, інструктажі  з  домедичної  

допомоги  

□ так, регулярно проводяться навчання та інструктажі;  

□ проводяться виключно інструктажі; 

□ все зводиться до підпису в журналах;  

□ вперше чую про такі заходи.  

27. У закладі освіти розроблений алгоритм дій у разі нещасного випадку із учасниками освітнього 

процесу? Ви дотримуєтесь  його?  

□ алгоритм дій розроблений, усі педагогічні працівники дотримуються його у разі нещасного випадку;  

□ алгоритм дій розроблений, але Ви з ним не ознайомлений/на;  

□ алгоритм дій розроблений, але я ним не користуюся, навіть за потреби;  

□ не володію інформацією.  

28. У закладі освіти проводиться інформаційні, освітні заходи, спрямовані на формування негативного 

ставлення до корупції? 

□ так, проводяться з усіма учасниками освітнього процесу;  

□ так, проводяться, але тільки для здобувачів освіти;  

□ можуть проводитися лише за бажанням учасників освітнього процесу;  

□ у закладі не проводяться подібні заходи.  

29. Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті? Поставте, будь ласка, собі це запитання 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

… і надайте на нього відповідь  

________________________________________________________________________________ 

Дякуємо за відповіді! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета учня/учениці 

 
 Шановний учню! / Шановна ученице! Ми проводимо дослідження, щоб вивчити стан справ у 

школі, де Ви навчаєтеся. Це потрібно для того, щоб зробити нашу школу більш якісною.  Саме тому, 

Ваша участь у ньому є дуже значимою та важливою. Просимо заповнити анкету та відповісти на 

запитання про Ваш особистий досвід у школі та класі.  Це анкета є анонімною. Тобто - відповіді, які 

Ви надасте, не побачать однокласники, батьки, учителі школи: результати анкетування ми 

використаємо лише в узагальненому вигляді для того, щоб покращити роботу школи. Зверніть увагу: 

тут немає і не може бути “правильних” чи “неправильних” відповідей - нас цікавить Ваша особиста 

думка. Питання анкети не повинні лишатися без Вашої відповіді. Дякуємо за участь!  

  

  

____________________________________________ Клас _______ Дата ____.____.______  

Проведення (год:хв) початок ____:____ завершення ____:____  

1. Вам подобається перебувати у школі? 

□ дуже подобається;  

□ подобається;  

□ не дуже подобається; 

□ не подобається.  

2. Вам комфортно у школі ? 

□ комфортно;  

□ в цілому комфортно;  

□ не дуже комфортно;  

□ некомфортно.  

3. Вас задовольняє розклад занять?  

□ так, цілком задовольняє;  

□ переважно задовольняє;  

□ переважно не задовольняє; 

□ цілком не задовольняє.  

4. Якщо розклад занять не задовольняє, то чому?  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

5. Як Ви оціните за 4-бальною шкалою  (1 – дуже погано … 4 – відмінно) Перелік тверджень 1 2 3 4  

 1 2 3 4 

Облаштування території навколо школи      

 

    

Чистота навчальних кабінетів      

 

    

Чистота туалетних кімнат      

 

    

Чистота їдальні      

 

    

Чистота у спортивній залі          

Температурний режим у школі      

 

    

 

6. Чи є харчування, яке пропонує шкільна їдальня,  смачним та корисним?  

□ так, їжа в їдальні завжди смачна і корисна;  

□ як правило, їжа в їдальні смачна і корисна;  

□ їжа несмачна;  

□ не знаю, бо не харчуюсь у шкільній їдальні;  

7. Інформують Вас учителі, керівництво школи щодо правил охорони праці, техніки безпеки під час 

занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних ситуацій?  



□ так, регулярно, із залученням спеціальних служб (пожежна, з надзвичайних ситуацій та інші);  

□ так, регулярно вчителі  інформують під час проведення навчальних занять;  

□ у поодиноких випадках;  

□ не інформують взагалі.  

8. Чи використовується під час навчання та позаурочних заходів: 

 Постійно Часто Іноді Ніколи 

Лабораторне обладнання   

 

    

Мультимедійне обладнання  

 

    

Комп’ютерна техніка та програми  

 

    

Інтернет        

Візуалізація корисної інформації (карти, графіки, 

формули тощо 

    

Наочність        

Спортивна зала/спортивний майданчик   

 

    

Спортивний інвентар       

 

    

9. Чи почуваєтесь Ви у безпеці, перебуваючи в школі?  

□ так, мені безпечно; 

□ здебільшого, так;  

□ здебільшого, ні;  

□ я не почуваюся в безпеці.  

10.  Звідки Ви отримуєте інформацію про те, що таке булінг, інші форми насильства? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________ _________________________________________________________  

11. Чи відчуваєте Ви у школі булінг/цькування (систематичні дії (або бездіяльність) учасників 

освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному 

насильстві)?  

□ не відчуваю, мені комфортно у школі і класі;  

□ щодо мене були поодинокі випадки агресії або кепкування;  

□ досить часто відчуваю агресію і кепкування щодо себе, мені психологічно некомфортно;  

□ постійно відчуваю цькування, я не хочу відвідувати школу; 

12. Якщо Ви потерпали від булінгу /цькування у школі, то від кого? (можливо обрати кілька варіантів 

відповідей):  

□ директор;  

□ заступник(и) директора;  

□ класний керівник;  

□ учителі;  

□ однокласники; 

□ інші учні школи;  

□ технічний персонал школи;  

□ батьки інших учнів;  

□ інші особи (вкажіть, будь ласка, хто саме?).  

_________________________________________________________ __________________ 

13. Якщо Ви потерпали від випадків булінгу (цькування), чи стали його свідком, то до кого Ви 

звертались за допомогою у закладі освіти? (можливо обрати кілька варіантів відповідей) 

□ ні до кого не звертався/лася;  

□ до директора; 

□ до практичного психолога; 

□ до заступника директора 

□ до класного керівника;  



□ до педагогів;  

□ до однокласників;  

□ до інших осіб (до кого саме?). _________________________________________________________  

14. Чи допомогло це звернення зупинити булінг (цькування) відносно Вас?  

□ ніхто нічого не зробив; 

□ мені намагалися допомогти, але булінг не припинився;  

□ мені допомогло частково: цькування припинилося на певний час;  

□ булінг стосовно мене припинився.  

15.  Керівництво закладу освіти доступне та відкрите до спілкування? 

□ так;  

□ переважно так;  

□ переважно ні;  

□ ні. 

16. Розглядає керівництво закладу освіти Ваші звернення? 

□ так, звернення приймаються і розглядаються;  

□ так, звернення приймаються, однак лише деякі з них розглядаються; 

□ у школі не практикується розгляд звернень;  

□ мені нічого не відомо про можливість звернення до керівництва школи. 

17.  У Вашому закладі освіти розроблені  правила поведінки? Чи ознайомлені Ви з ними та 

дотримуєтеся їх?  

□ так, правила розроблені, оприлюднені, я їх дотримуюся; 

□ так, правила розроблені, оприлюднені, але я їх не дотримуюся;  

□ правила не оприлюднені, але я дотримуюся загальних правил культури поведінки;  

□ мені нічого про це невідомо. 

18. Чи дотримуються Ваші права у закладі освіти? 

□ так; 

□ переважно так;  

□ переважно ні; 

□ ні.  

19. Якщо Ваші права у закладі освіти порушуються, то які саме і в чому це проявляється? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________ _________________________________________________________  

20. Інформує Вас заклад про те, як безпечно користуватися Інтернетом? 

□ так, проводяться інформаційні  заходи;  

□ так, проводяться лише під час уроків інформатики;  

□ ні, заходи не проводились, але я дотримуюся загальноприйнятих правил безпечного користування 

мережею Інтернет;  

□ жодних заходів не проводилося.  

21. Наскільки Ви погоджуєтеся з наступними твердженнями   

 

 Так Переважно 

так 

Переважно 

ні 

ні 

1.Учителі мене підтримують              

2. Учителі вірять у мене і мої успіхи              

3. Учителі мене поважають       

4. На моє прохання вчителі мені допомагають              

 

22. Ви отримуєте  інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень?  

□ так, отримую; 

□ так, отримую, але тільки у разі звернення до вчителя; 

□ не отримую, навіть у разі звернення до вчителя, користуюсь інформацією з офіційних джерел; 

□ не отримую.  

23. Наскільки вчителі  справедливо оцінюють Ваші навчальні досягнення? 



□ оцінюють справедливо;  

□ у більшості випадків оцінюють справедливо;  

□ у більшості випадків оцінюють несправедливо; 

□ оцінюють несправедливо.  

24. Наскільки доступно вчителі пояснюють та аргументують виставлення оцінок?  

□ вчителі ще до початку оцінювання завжди пояснюють, за що я можу отримати ту чи іншу оцінку, а 

після оцінювання завжди її обґрунтовують; 

□ вчителі, в переважній більшості, пояснюють вимоги до оцінювання, аргументують оцінку лише на 

моє прохання;  

□вчителі дуже рідко попередньо пояснюють вимоги до оцінювання, не завжди аргументують оцінку 

навіть на моє прохання;  

□ вчителі ніколи не пояснюють вимоги до оцінювання, відмовляються обґрунтувати виставлену 

оцінку, навіть на моє прохання.  

25. Чи здійснюєте ви самооцінювання результатів своєї роботи  під час занять?  

□ так, постійно;  

□ здебільшого, так o дуже рідко; 

□ ніколи. 

26. В  яких  формах  Ви, як  правило, отримуєте  зворотній  зв’язок  від  вчителів  щодо  Вашого  

навчання: 

 

 Від усіх 

вчителів 

Від 

більшості 

вчителів 

Від окремих  

вчителів 

У поодиноких випадках    

Аргументація виставлених  оцінок         

Аналіз  допущених  помилок         

Визначення  шляхів  покращення  результатів  

навчання 

   

Заохочення  до  подальшого  навчання         

  27. У школі оцінюють Ваші навчальні досягнення з метою:  

□ відстеження Вашого індивідуального прогресу; 

□ визначення рівня Ваших знань, умінь і навичок; 

□ для відтворення  матеріалу підручника; o мені невідомо з якою метою;  

□ оцінка використовується як інструмент покарання.  

28. Від кого (чого) залежать Ваші результати навчання? (можна обрати кілька варіантів відповідей)  

□ виключно від мої праці та наполегливості; 

□ від моєї праці та батьків, які мотивують мене до навчанні; 

□ від рівня викладання;  

□ від більш поблажливого ставлення вчителів; 

□ від моїх однокласників, які допомагатимуть мені на уроках та з домашніми завданнями;  

□ від погодних умов; 

□ від обладнання та інтер’єру школи;  

□ від об’єктивного/необ’єктивного оцінювання моїх навчальних досягнень.  

29. Ваша думка вислуховується і враховується вчителями під час проведення уроків? 

□ так, завжди і в повній мірі враховується;  

□ враховується з окремих предметів;  

□ більшість вчителів нав’язують свою думку як єдино правильну;  

□ у школі думка учнів практично не враховується.  

30. Укажіть твердження, з яким Ви найбільше погоджуєтесь:  

□ я відповідально ставлюсь до навчання, усвідомлюю його важливість для подальшого життя, моя 

школа цю відповідальність розвиває;  

□ я відповідально ставлюсь до навчання, усвідомлюю його важливість для подальшого життя, але 

школа цю відповідальність не розвиває; 



□ освітній процес у моїй школі не сприяє відповідальному ставленню до навчання, відповідально 

ставлюся до вивчення деяких предметів;  

□ вважаю, що школа не готує випускника до життя, тому у мене відповідальність за  результати 

навчання відсутня.  

31. Проводяться з Вами бесіди про важливість дотримання академічної доброчесності: 

неприпустимість списування та плагіату, необхідності вказувати джерела інформації, які 

використовуються тощо? (можливо обрати кілька варіантів відповідей) 

□ так, регулярно проводяться; 

□ так, але нерегулярно;  

□ тільки на початку навчального року;  

□ подібні заходи не проводились;  

□ не розумію, про що йдеться.  

32. З якою метою Ви відвідуєте шкільну бібліотеку (інформаційно-ресурсний центр)? (можна обрати 

кілька варіантів відповідей)  

□ для самопідготовки, консультацій, проектної роботи;  

□ відвідую тільки для отримання необхідної літератури та підручників;  

□ відвідую під час зустрічей з письменниками, виставок учнівських робіт, іншої культурної діяльності;  

□ не користуюсь шкільною бібліотекою. 

33. Оберіть питання, у вирішенні яких Ви брали участь? (можна обрати кілька варіантів відповідей) □ 

оформлення та дизайн навчальних кабінетів та інших приміщень; 

□ визначення профілю навчання;  

□ визначення курсів за вибором і факультативів; 

□ режим роботи школи; 

□ тематика гуртків;  

□ дозвілля; 

□ моя думка не враховувалась щодо жодного із варіантів; 

□ інше (вкажіть, що саме) _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ ______________________ 

34. В яких ініціативах (заходах, проектах, подіях тощо) ви берете участь? 

 Постійно Часто Іноді ніколи 

Які організовуються в класі           

Які стосуються усієї школи           

Ініціативи на рівні громади (району, міста/села, 

області)       

    

35. Найчастіше участь у вищезазначених заходах Ви брали:  

□ за власною ініціативою;  

□ за ініціативи однокласників; 

□ з ініціативи класного керівника; 

□ з ініціативи керівництва школи;  

□ за примусом.  

36. Які позаурочні заходи організовуються у школі? (можливо обрати кілька варіантів відповідей) 

□ екскурсії; 

□ майстер-класи;  

□ пікніки на природі;  

□ походи в кіно;  

□ спортивні свята; 

□ відвідування кінотеатрів, театрів, музеїв, виставок тощо; 

□ інше (вкажіть, що саме). _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

37. Як Ви отримуєте інформацію про діяльність школи та про події, які в ній  відбуваються? (можливо 

обрати кілька варіантів відповідей) 

□ від класного керівника; 

□ з інформаційних стендів у школі;  



□ з сайту школи;  

□ з спільноти в соціальних мережах; 

□ з інтерактивної інтернет-платформи; 

□ важко отримати інформацію; 

□ мене це не цікавить; 

□ інформацію отримую лише з власної ініціативи;  

□ інформація недоступна для мене. 

38. У яких формах вчителі і керівництво інформують Вас про негативне ставлення до корупції? (можна 

обрати кілька варіантів відповідей)  

□ уроки;  

□ позаурочні заходи;  

□ бесіди;  

□ бесіди із запрошенням гостей; 

□ через електронні ресурси;  

□ через індивідуальну роботу;  

□ практично не інформують.   

39. Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті? Поставте, будь ласка, собі це запитання 

_______________________________________________________________________________________

___________________________ _________________________________________________________ 

і надайте на нього відповідь  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для батьків 

 
  Шановні батьки! Наш заклад освіти проводить дослідження, щоб оцінити якість освітніх і 

управлінських процесів та  напрацювати рекомендації щодо вдосконалення своєї діяльності. Ваша 

участь у цьому дослідженні є дуже важливою, бо Ви знаєте свою дитину і те, наскільки їй добре у 

школі. Анкета анонімна, а результати опитування будуть використані лише в узагальненому вигляді. 

Відповідаючи на кожне запитання, обирайте один варіант відповіді (якщо у формулюванні не вказано 

інше). Будемо щиро вдячні за відповіді на всі запитання анкети. Дякуємо за участь!  

  

Дата анкетування ___________________________________  

У якому класі навчається Ваша дитина (без літери, лише паралель) ______  

1. У якому настрої ваша дитина, як правило, йде до школи:  

□ піднесеному, з радістю;   

□ здебільшого охоче;  

□ не проявляє особливих емоцій;   

□ здебільшого неохоче;  

□ пригніченому;  

□ відмовляється йти до школи.  

□ складно сказати  

2.  З чим Ви пов’язуєте небажання Вашої дитини йти до школи?  

□ упереджене ставлення з боку вчителя (вчителів);   

□ взаємини з однокласниками;  

□ взаємини з іншими учнями школи; 

□ упереджене ставлення з боку з адміністрації школи o інше (вкажіть, що саме). 

______________________________________________________________________________________ 

3. У Вашої дитини виникали проблеми з адаптацією у закладі освіти:  

□ так;   

□ переважно так;  

□ іноді; 

□ ні, ніколи.  

4. Вам завжди вдається поспілкуватися з керівництвом закладу освіти і досягти взаєморозуміння?  

□ так;  

□ переважно так;  

□ іноді;  

□ ні, ніколи.  

5. Учителі справедливо оцінюють навчальні досягнення Вашої дитини? 

□ так, завжди;  

□ переважно так;  

□ іноді;  

□ ні, ніколи.  

6. Ви отримуєте інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень 

учнів?  

□ так, завжди;  

□ переважно;  

□ іноді;   

□ ні, ніколи.  

7. Педагоги закладу освіти забезпечують зворотній зв’язок із Вами? 

□ так, завжди;  

□ переважно так;  

□ іноді; 

□ ні, ніколи.   

8. Ви задоволені в цілому організацією освітнього процесу в школі? 



□ так, задоволений / задоволена   

□ переважно задоволений / задоволена;   

□ переважно не задоволений / не задоволена; 

□ не задоволений / не задоволена. 

□ якщо не задоволені, вкажіть, чим саме_____________________________________________________ 

9.  На чию допомогу Ви найчастіше розраховуєте в школі у розв’язанні проблемних ситуацій з дитиною 

(можливо обрати кілька варіантів відповідей)? 

□ директора;   

□ заступника директора;   

□ класного керівника;   

□ шкільного психолога;  

□ соціального педагога; 

□ педагогів; 

□ інших батьків; 

□ органів управління освітою.  

10.  Як Ви оціните освітнє середовище за 4-бальною шкалою (1 – дуже погано … 4 – відмінно)  

 1 2 3 4 

Облаштування території навколо школи      

 

    

Чистота  та облаштування навчальних кабінетів      

 

    

Дизайн приміщень (вестибюлі, рекреації, актова зала)     

Чистота  та облаштування їдальні      

 

    

Чистота  та облаштування у спортивній залі          

Температурний режим у школі      

 

    

 

11. Ваша дитина харчується у закладі освіти?  

□ так, завжди;  

□ переважно так;  

□ іноді; 

□ ні, ніколи.  

12. Якщо Ваша дитина харчується у школі, то наскільки Ви задоволені харчуванням?  

□ повністю задоволений/задоволена;  

□ переважно задоволений/задоволена;   

□ переважно незадоволений/незадоволена;  

□ повністю незадоволений/незадоволена.  

13.  Якщо Ви незадоволені організацією харчування у школі, то вкажіть, що саме є причиною (можливо 

обрати кілька варіантів відповідей):   

□ асортимент буфету; 

□ режим харчування (короткотривалі перерви, що не дають можливості для прийому їжі); 

□ інше (вкажіть, будь ласка, що саме). _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

14. Чи проводиться у закладі освіти робота з батьками щодо:  

 

 Постійно Часто Іноді ніколи 

Попередження та зниження рівня дискримінації          

Попередження та зниження рівня насилля          

Безпечне використання мережі Інтернет     

Попередження кібербулінгу          

15. Якщо Ви звертались з приводу випадків булінгу, якою була реакція закладу: 

□ проблема вирішувалась конструктивно і подібних випадків більше не траплялося;  

□ проблема вирішувалась конструктивно; 



□ реакція на звернення була формальною; 

□ звернення не розглянуте;  

□ я не звертався/зверталася ; 

□ інше (вкажіть, будь ласка, що саме):  

16. Чи ознайомлені Ви з правилами поведінки, що прийняті у закладі та дотримуєтеся їх?  

□ ознайомлений/на і приймаю;  

□ ознайомлений/на, але не приймаю; 

□ мене не влаштовують правила поведінки через порушення прав дітей;  

□ нічого не знаю про правила поведінки.  

17. Ви отримуєте інформацію про діяльність закладу освіти: (можливо обрати кілька варіантів 

відповідей)  

□ під час батьківських зборів; 

□ від класного керівника;  

□ із спільнот в соціальних мережах;  

□  із сайту;  

□  інтерактивна платформа; 

□ важко отримати інформацію.  

18.  Чи порушуються Ваші права учасника освітнього процесу?  

□ практично не порушуються; 

□ інколи порушуються, але вирішуються;  

□ інколи порушуються і не вирішуються;  

□ систематично порушуються. 

19.  Школа враховує думку батьків під час прийняття важливих управлінських рішень? 

□ так, завжди;  

□ частково враховує;  

□ переважно не враховує; 

□ не враховує.  

20. Чи вчасно розглядалися Ваші звернення до керівництва та вживалися відповідні заходи реагування 

на них?  

□ так, звернення розглядалися вчасно, заходами реагування цілком задоволений/а;  

□ так, звернення розглядалися вчасно, заходами реагування переважно задоволений/а; 

□ так, звернення розглядалися вчасно, заходами реагування не задоволений/а;  

□ ні, звернення не розглядалися вчасно, заходи реагування не вживалися; 

□ я не звертався / не зверталася до керівництва зі зверненням.  

21. Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті?  

  

Поставте, будь ласка, собі це запитання  

_____________________________________________________________________________________ … 

і надайте на нього відповідь  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Дякуємо за відповіді! 


