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ВСТУП 

Блок І «Правила для учасників освітнього процесу»: 

Блок ІІ «Критерії оцінювання діяльності учнів і вчителів» 

Блок ІІІ «Антибулінгова програма» 

Блок ІV «Управління освітнім процесом» 

Блок V «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи». 

Блок VІ «Стратегія реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти»: 

6.1. Стандарти і критерії оцінювання основних напрямків внутрішньої системи 

забезпечення освіти закладу. 

6.2. Циклограма контрольно-оцінювальної діяльності . 

Головною метою освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти є 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. 

Досягти даної мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти. 

Внутрішня система забезпечення якості освіти передбачає цілий комплекс 

заходів, зокрема 4 блоки: «ПРАВИЛА», «АНТИБУЛІНГОВА ПРОГРАМА», 

«КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ», «УПРАВЛІННЯ», загальну стратегію системи 

якості і циклограму контрольно-оцінної діяльності. 

Стратегія реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

розроблена з метою створення дієвої системи управління якістю освіти у школі.  

Основними показниками, які підлягають контрольно-оцінній діяльності, є 

стандарти, визначені Державною службою якості освіти України для 

проведення аудиту (освітнє середовище, педагогічна діяльність, система 

оцінювання учнів й управлінські процеси) 

Контрольно-оцінна діяльність проводиться з метою вивчення та оцінки 

якості освітньої діяльності і отримання інформації про реальний стан справ за 

кількома десятками параметрів, кожен з яких розкриває роботу закладу глибше. 

Така інформація допоможе проаналізувати сильні і слабкі сторони роботи 

школи, підкаже можливі шляхи підвищення якості освітньої діяльності, пройти 

цими шляхами — і отримати якісний результат. 

Терміни контрольно-оцінної діяльності вказані у Циклограмі, яка є 

складовою загальної ВСЗЯО. 

Отримані результати вивчення внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності є складовою звіту керівника перед громадськістю; може 

бути розглянутий на засіданні педагогічної ради. Щорічний звіт 

оприлюднюється на сайті закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок І «Правила для учасників освітнього процесу»: 

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти 

Правила базуються на чинному законодавстві України: 

- Конвенція про права дитини; 

- Конституція України; 

- Закон України «Про освіту»; 

- Закон України «Про повну загальну середню освіту»; 

- Законом України «Про загальноосвітній навчальний заклад»; 

- Закон України «»Про охорону дитинства»; 

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад 

та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України. 

Правила для учнів 

1. «Ми у безпеці» 

1.1. Реально оцінюй небезпечні ситуації, задля запобігання травматизму. 

1.2. Знай і дотримуйся правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх 

закінчення. 

1.3. Пам'ятай про правила поводження з виявленими підозрілими предметами. 

1.4. Ознайомся з місцем розміщення та правилами користування планами 

евакуації. 

1.5. Закінчення заняття після дзвоника, тому під час перерви переходь з одного 

навчального кабінету до іншого спокійно, без метушні та галасу. 

1.6. Особливо уважним будь під час руху сходами. При пересуванні слід трима-

тися правого боку 

1.7. Бережи майно школи, акуратно стався як до свого, так і до чужого майна, 

дотримуються чистоти й порядку на території школи. 

1.8. Дотримуйся правил дорожнього руху та поведінки в громадському транс-

порті, громадських місцях. 

1.9. Школа – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, у т. ч. ножам, 

вибуховим, вогненебезпечним речовинам, алкогольним напоям, цигаркам, нар-

котикам, токсичним речовинам. 

1.10. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є 

неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами. 

1.11. Ти можеш звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за 

допомогою, якщо проти тебе здійснюються протиправні дії. 

2. «Ми -  ввічливі» 

2.1. Поважай та цінуй себе, оточуючих та навколишнє середовище. 

2.2. Вітайся з персоналом, вчителями та іншими дорослими. 

2.3. Шкільна спільнота ставляться один до одного ввічливо, толерантно, спра-

ведливо та з повагою 

2.4. Поважай цінності своєї школи 

2.5. Час перерви — особистий час кожного, тому ти можеш його проводити за 

власним розсудом, але так, щоб не заважати іншим. 

2.6. Висловлюй свої погляди, не зачіпаючи гідності й почуттів інших людей 

2.7. Проявляй повагу до старших, піклуйся про молодших 

3. «Ми – старанні й наполегливі в навчанні» 

3.1. Неси відповідальність за підготовку до уроків та пунктуальність, приходь 

за 15 хв. до початку занять за розкладом. 



3.2. Ходи в чистому, випрасуваному одязі ділового стилю та чистому взутті, з 

охайною зачіскою. 

3.3. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках 

недоречний. 

3.4. Пам’ятай про зміну сезонного одягу. 

3.5. На урочисті загальношкільні заходи приходь у святковій формі. 

3.6. Телефон на уроці використовуй лише для навчання, за вказівкою вчителя. 

3.7. Іти зі школи та її території можна лише з дозволу вчителів. 

3.8. У разі пропуску занять надай класному керівнику довідку або записку від 

батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропус-

ку більше трьох днів представ довідку з медичної установи. 

3.9. Досягай стабільно високих результатів у навчанні, працюючи самостійно та 

в команді. 

4. Прикінцеві положення: 

4.1. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до 

відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення: – усне зауваження; 

– запис зауваження в щоденник; – винесення догани, включно із занесенням іі в 

особову справу учня; – виклик учня самого або з батьками на засідання Ради 

профілактики або малої педагогічної ради; – відшкодування завданої учнем 

матеріальної шкоди його батьками. 

4.2. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для 

виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що 

проводяться школою. 

Правила для вчителів 

1. Виконуй Статут закладу освіти, правила й режим внутрішнього трудового 

розпорядку, умови контракту чи трудового договору. 

2. Настановленням та особистим прикладом виховуй повагу до принципів 

загальнолюдської моралі (правди, справедливості, відданості, патріотизму, 

гуманізму, працелюбності, стриманості, доброти та інших доброчинностей). 

3. Поважай та розвивай традиції школи. 

4. Дотримуйся педагогічної етики, моралі, поважай права учнів. 

5. Ти маєш пам’ятати, що по-старому вже не буде. Тому, бери новий освітній 

продукт у руки й адаптуй його під себе. 

6. Пильність і бажання вчитися – запорука майбутнього успіху вчителя в НУШ. 

7. Соціальні мережі – трансляція твого життя, не забувай, що ти приклад для 

наслідування. 

Правила для батьків 

1. Вiдповiдальнiсть за здобуття дiтьми повної загальної середньої освiти в 

першу чергу покладається на вас. Тому в разi вiдсутностi дитини у школi ви 

повиннi дiяти за наступним алгоритмом: 

1.1. Якщо дитина захворiла, телефонувати класному керiвнику й повiдомити 

про хворобу дитини до початку навчальних занять, бо вiдповiдно до Iнструкцiї 

ведення класного журналу, у роздiлi "Облiк вiдвiдування (пропускiв занять)" 

класний керiвник щодня вiдмiчає кiлькiсть урокiв, пропущених кожним учнем i 

вказує причину вiдсутностi. Коли дитина одужає, надати до школи медичну 

довiдку. 



1.2. Якщо передбачається пропуск заняття за сiмейними обставинами (до 3-х 

днiв) надати письмове пояснення на iм'я класного керівника або директора 

школи в перший день вiдсутностi дитини. 

1.3. Якщо передбачається лiкування дитини в санаторiї, заздалегiдь надати зая-

ву на iм'я директора школи й копiю документа, який є пiдставою для 

вiдсутностi дитини (путiвка, довiдка від лiкаря тощо). 

2. Станьте партнером для вчителя. 

3. Не відправляйте дитину до школи без сніданку: у школі вона витрачає сили. 

4. Під час виконання завдань не стійте над дитиною, дайте їй попрацювати 

самостійно. А коли буде потрібна ваша допомога, то без крику, зі словами «не 

хвилюйся», «ти все вмієш», «поміркуймо разом», «згадай, як пояснював 

учитель», допоможіть дитині. 

5. Свої розбіжності з приводу педагогічної тактики вирішуйте без дитини, 

пам’ятайте – усе, що ви говорите дома, вона говорить у школі. 

6. Виховуйте в дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на 

власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, 

побутовою хімією, ліками. 

7. Якщо ви хочете поговорити про дитину, домовтеся з учителем заздалегідь, 

щоб не відволікати від освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок ІІ «Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності учнів і 

педагогів» 

      Нормативно-правові акти, що регулюють оцінювання учнів у системі 

загальної середньої освіти: 

- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти (наказ МОН від 13.04.2011 № 329); 

- Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи (додаток до наказу МОН від 19.08.2016 № 1009 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 

1222»). (4 клас); 

- Методичні рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

першого класу (наказ МОН від 20.08.2018 № 924). У 2019/2020 навчальному 

році ці методичні рекомендації є чинними для 1–2-х класів Нової української 

школи; 

- Методичні рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

другого класу (наказ МОН від 27.08.2019 № 1154); 

- Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і 

четвертих класів Нової української школи (наказ МОН від 16.09.2020 №1146). 

- Положення про атестацію педагогічних працівників ЗНЗ із змінами 2013 року 

(наказ МОН України від 08.08.2013 № 1135) 

    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 здобувачів освіти. 

    Оцінювання ґрунтується на позитивному принципі, що передусім передбачає 

врахування рівня досягнень самого учня. 

    Метою навчання є сформовані компетентності. Вимоги до обов’язкових 

результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до 

навчання, в основу якого покладено ключові компетентності. 

    До ключових компетентностей належать: 

1) 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; 

2) 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 між культур-

ного спілкування; 

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математич-

них 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; 

4) компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові 



ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припу-

щення й робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе й 

навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; 

5) 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; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного 

природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, 

ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження 

природи для сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування 

основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпеч-

ного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компе-

тентності в навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

8) 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 оціню-

вання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх 

досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 

9) 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, дотри-

мання здорового способу життя; 

10) 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; 

11) 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 здобувачів освіти 

є: 

• контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до 

засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й 

викладати навчальний матеріал; 

• навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систе-

матизації, удосконаленню умінь та навичок; 



• діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в учня 

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

спрямовані на їх усунення; 

• стимулююче-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання; 

• виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, 

застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяль-

ності. 

    При оцінюванні навчальних досягнень здобувачів освіти враховуються: 

• характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, 

цілісність; 

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

• сформованість предметних умінь і навичок; 

• рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, 

порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки 

тощо; 

• досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, фор-

мулювати гіпотези); 

• самостійність оцінних суджень. 

     Характеристики якості знань взаємопов'язані між собою й 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 й послідовності, 

тобто усвідомлення одних знань як базових для інших; 

• міцність знань - тривалість збереження їх в пам'яті, відтворення їх в необхід-

них ситуаціях. 

    У 1-2-х класах використовується лише формувальне оцінювання; у 3 класі -  

формувальне й підсумкове за рівнями навчальних досягнень оцінювання; у 4 -

11 класах – формувальне  й бальне в тісному взаємозв'язку. 

    Особливості формувального оцінювання: 

• націлене на визначення індивідуальних досягнень кожного учня; 

• не передбачає порівняння навчальних досягненнях різних учнів; 

• широко використовує описове оцінювання; 

• застосовує зрозумілі критерії оцінювання, за якими оцінюють учня, він стає 

свідомим учасником процесу оцінювання і навчання; 

• забезпечує зворотний зв’язок – отримання інформації про те, чого учні 

навчилися, а також про те, як учитель реалізував поставлені навчальні цілі; 

• визначає вектор навчання: виконавши завдання, учні дізнаються про те, якого 

рівня вони наразі досягли і в якому напрямку їм потрібно рухатися далі. 

    Учитель, з метою впровадження формувального оцінювання, використовує 

такі передумови: 

• ставить перед учнями виклики у вигляді пошуку причинно-наслідкових 

зв’язків, розгляду проблемних задач, реалізації проектів; 

• спонукає учнів до самостійного мислення і конструювання відповіді; 



• заохочує до обґрунтування думок і способу міркування; 

• пропонує чіткі критерії оцінювання; 

• формує в учнів розуміння, що будь-яке явище або процес потрібно розглядати 

всебічно; 

• розвиває критичне мислення учнів. 

    У формувальному оцінюванні переважає оцінювання описове, яке спрямову-

ється на індивідуальний прогрес учня. Тому вивчити впровадження форму-

вального оцінювання в систему оцінювання навчальних досягнень учнів можна 

у процесі спостереження за проведенням навчальних занять. Під час спосте-

реження за проведенням навчального заняття потрібно звернути увагу на такі 

аспекти роботи вчителя: 

• відзначає динаміку успішності учня; 

· визначає, що потребує виправлення або покращення у роботі учня; 

• вказує на напрями виправлення помилок та подальшої роботи учня; 

• заохочує учнів до роботи в парах та кооперативної (групової) роботи. 

   Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (4 

клас) 

Рівні навчальних 

досягнень 
Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

I. Початковий 

1 
Учні володіють знаннями 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 оперують 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 базової та 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 здобувачів освіти є поточне, 

тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація. 

Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень 

учня в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до 

вимог навчальних програм. 

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 основни-

ми завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засво-

єння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між ними та засвоє-

ним 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 зовнішньо-

го незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма конт-

ролю 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'язко-

вих робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання. 



Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а 

за рік - на основі семестрових оцінок. 

Учень має право на підвищення семестрової оцінки. 

 

      Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 

Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника 

включає в себе атестацію та сертифікацію. 

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на 

всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників. 

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. 

Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на 

п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. 

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 

працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні 

звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти (Міністерство освіти і 

науки України). 

Один із принципів організації атестації – здійснення комплексної оцінки 

діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного 

розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, 

порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від 

попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний 

аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег 

вчителя, який атестується тощо. 

Визначення рівня результативності діяльності педагога, оцінювання за 

якими може стати підставою для визначення його кваліфікаційного рівня 

наведено в таблиці: 

Критерії оцінювання роботи вчителя 

І. Професійний (теоретичний аспект) рівень діяльності вчителя 

Кваліфікаційні категорії 

Критерії 
Спеціаліст другої 

категорії 

Спеціаліст першої 

категорії 
Спеціаліст вищої категорії 

1. Знання 

теоретик-них і 

практичних 

основ предмета 

Відповідає загаль-

ним вимогам, що 

висуваються до 

вчителя. Має глибо-

кі знання зі свого 

предмета 

Відповідає вимогам, 

що висуваються до 

вчителя першої 

кваліфікаційної 

категорії. Має глибокі 

та різнобічні знання зі 

свого предмета й 

суміжних дисциплін 

Відповідає вимогам, що 

висуваються до вчителя 

вищої кваліфікаційної 

категорії. Має глибокі 

знання зі свого предмета і 

суміжних дисциплін, які 

значно перевищують 

обсяг програми 

2. Знання 

сучасних 

досягнень у 

Слідкує за спеціаль-

ною і методичною 

літературою; працює 

Володіє методиками 

аналізу навчально-

методичної роботи з 

Володіє методами 

науково-дослідницької, 

експериментальної 



методи-ці за готовими 

методиками й про-

грамами навчання; 

використовує про-

гресивні ідеї мину-

лого і сучасності; 

уміє самостійно 

розробляти мето-

дику викладання 

предмета; варіює 

готові, розроблені 

іншими методики й 

програми; викорис-

товує програми й 

методики, спрямовані 

на розвиток 

особистості, інтелек-

ту вносить у них (у 

разі потреби) корек-

тиви 

роботи, використовує в 

роботі власні оригінальні 

програми й методики 

3. Уміння 

аналізу-вати 

свою діяль-

ність 

Бачить свої недо-

ліки, прогалини і 

прорахунки в роботі, 

але при цьому не 

завжди здатний 

встановити причини 

їхньої появи. Здат-

ний домагатися змін 

на краще на основі 

самоаналізу, однак 

покращення мають 

нерегулярний ха-

рактер і поширю-

ються лише на окре-

мі ділянки роботи 

Виправляє допущені 

помилки і посилює 

позитивні моменти у 

своїй роботі, знахо-

дить ефективні ріше-

ння. Усвідомлює 

необхідність систе-

матичної роботи над 

собою і активно 

включається в ті види 

діяльності, які 

сприяють формува-

нню потрібних 

якостей 

Прагне і вміє бачити свою 

діяльність збоку, 

об'єктивно й неупере-

джено оцінює та аналізує 

її, виділяючи сильні і 

слабкі сторони. Свідомо 

намічає програму само-

вдосконалення, її мету, 

завдання, шляхи реалі-

зації 

4. Знання нових 

педагогічних 

концепцій 

Знає сучасні техно-

логії навчання й 

виховання; володіє 

набором варіатив-них 

методик і педа-

гогічних технологій; 

здійснює їх вибір і 

застосовує відповід-

но до інших умов 

Уміє демонструвати 

на практиці високий 

рівень володіння 

методиками; володіє 

однією із сучасних 

технологій розвива-

ючого навчання; 

творчо користується 

технологіями й про-

грамами 

Розробляє нові педагог-

гічні технології навчання 

й виховання, веде роботу з 

їх апробації, бере участь у 

дослідницькій, 

експериментальній діяль-

ності 

5. Знання теорії 

пе-дагогіки й 

вікової 

психології учня 

Орієнтується в 

сучасних психоло-го-

педагогічних 

концепціях навча-

ння, але рідко засто-

совує їх у своїй 

практичній діяльно-

сті. Здатний прий-

мати рішення в 

типових ситуаціях 

Вільно орієнтується в 

сучасних психолог-го-

педагогічних кон-

цепціях навчання й 

виховання, викорис-

товує їх як основу у 

своїй практичній 

діяльності. Здатний 

швидко й підсвідомо 

обрати оптимальне 

рішення 

Користується різними 

формами психолого-

педагогічної діагностики й 

науковообґрунтованого 

прогнозування. Здатний 

передбачити розвиток 

подій і прийняти рішення 

в нестандартних ситуаціях 

ІІ. Результативність професійної діяльності вчителя (практичний аспект) 

Критерії 
Спеціаліст другої 

категорії 

Спеціаліст першої 

категорії 
Спеціаліст вищої категорії 



1.Володіння 

способами 

індивідуалізації 

навчання 

Враховує у стосун-

ках з учнями інди-

відуальні особливо-

сті їхнього розвитку, 

здійснює 

диференційований 

підхід з урахував-

нням темпів розвит-

ку, нахилів та інте-

ресів, стану здоров'я. 

Знає методи 

діагностики рівня 

інтелектуального й 

особистісного 

розвитку дітей 

Уміло користується 

елементами, засоба-

ми діагностики і 

корекції індивіду-

альних особливостей 

учнів під час 

реалізації 

диференційованого 

підходу. Створює 

умови для розвитку 

талантів, розумових і 

фізичних здібностей 

Сприяє пошуку, відбору і 

творчому розвитку 

обдарованих дітей. Уміє 

тримати в полі зору 

«сильних», «слабких» і 

«середніх» за рівнем знань 

учнів; працює за 

індивідуальними планами 

з обдарованими і 

слабкими дітьми 

2.Уміння 

активізувати 

пізнавальну 

діяльність учнів 

Створює умови, що 

формують мотив 

діяльності. Уміє 

захопити учнів своїм 

предметом, керувати 

колективною 

роботою, варіювати 

різноманітні методи 

й форми роботи. 

Стійкий інтерес до 

навчального 

предмета і висока 

пізнавальна 

активність учнів 

поєднується з не 

дуже ґрунтовними 

знаннями, з недо-

статньо сформова-

ними навичками 

учіння 

Забезпечує успішне 

формування системи 

знань на основі 

самоуправління 

процесом учіння. Уміє 

цікаво подати 

навчальний матеріал, 

активізувати учнів, 

збудивши в них 

інтерес до особли-

востей самого 

предмета; уміло варі-

ює форми і методи 

навчання. Міцні, 

ґрунтовні знання 

учнів поєднуються з 

високою пізнаваль-

ною активністю і 

сформованими 

навичками 

Забезпечує залучення 

кожного школяра до 

процесу активного учіння. 

Стимулює внутрішню 

(мислитель-ну) 

активність, пошукову 

діяльність. Уміє ясно й 

чітко викласти навчальний 

матеріал; уважний до 

рівня знань усіх учнів. 

Інтерес до навчального 

предмета в учнів 

поєднується з міцними 

знаннями і сформованими 

навичками 

3. Робота з 

розвитку в 

учнів основних 

компетентно- 

стей  

Прагне до 

формування навичок 

раціональної 

організації праці   

Цілеспрямовано й 

професійно формує в 

учнів основні компе-

тентності.   

Цілеспрямовано й профе-

сійно формує в учнів 

основні компетентності.   

4.Рівень 

оволодіння 

учнями 

ключовими та 

предметними 

компетентно 

стями   

Забезпечує стійкий 

позитивний резуль-

тат, ретельно вивчає 

критерії оцінювання, 

користується ними на 

практиці; об'єктив-

ний в оцінюванні 

знань учнів   

Учні демонструють 

вміння застосувати 

набуті теоретичні і 

практичні знання 

основ предмета; пока-

зують якісні резуль-

тати за наслідками 

зрізів, перевірних ро-

біт, державної підсум-

кової атестації, зовні-

нього незалежного 

оцінювання  

Учні реалізують свої 

інтелектуальні можливості 

чи близькі до цього; 

мають сформовані 

ключові життєві та 

предметні компетентності 

Нової української школи, 

підтверджують результати 

на державній підсумковій 

атестації, зовнішньому  

незалежному оцінюванні  



Рівень комунікативної культури 

Критерії 
Спеціаліст другої 

категорії 

Спеціаліст першої 

категорії 
Спеціаліст вищої категорії 

1. Комуніка-

тивні й органі-

заторські 

здібності 

Прагне до контактів з 

людьми. Не обмежує 

коло знайомих; від-

стоює власну думку; 

планує свою роботу, 

проте потенціал його 

нахилів не 

вирізняється високою 

стійкістю 

Швидко знаходить 

друзів, постійно 

прагне розширити 

коло своїх знайомих; 

допомагає близьким, 

друзям; проявляє 

ініціативу в спілку-

ванні; із задоволенням 

бере участь в орга-

нізації громадських 

заходів; здатний при-

йняти самостійне 

рішення в складній 

ситуації. Усе виконує 

за внутрішнім переко-

нанням, а не з приму-

су. Наполегливий у 

діяльності, яка його 

приваблює 

Відчуває потребу в 

комунікативній і 

організаторській діяль-

ності; швидко орієнту-

ється в складних ситуа-

ціях; невимушено почува-

ється в новому колективі; 

ініціативний, у важких 

випадках віддає перевагу 

самостійним рішенням; 

відстоює власну думку й 

домагається її прийняття. 

Шукає такі справи, які б 

задовольнили його 

потребу в комунікації та 

організаторській 

діяльності 

2. Здатність до 

співпраці з 

учнями 

Володіє відомими в 

педагогіці прийома-

ми переконливого 

впливу, але вико-

ристовує їх без 

аналізу ситуації 

Обговорює й аналізує 

ситуації разом з 

учнями і залишає за 

ними право приймати 

власні рішення. Уміє 

сформувати громад-

ську позицію учня, 

його реальну соціаль-

ну поведінку й вчин-

ки, світогляд і став-

лення до учня, а також 

готовність до подаль-

ших виховних впливів 

учителя 

Веде постійний пошук 

нових прийомів 

переконливого впливу й 

передбачає їх можливе 

використання в 

спілкуванні. Виховує 

вміння толерантно 

ставитися До чужих 

поглядів. Уміє обґрун-

товано користуватися 

поєднанням методів 

навчання й виховання, що 

дає змогу досягти 

хороших результатів при 

оптимальному докладанні 

розумових, вольових та 

емоційних зусиль учителя 

й учнів 

3. Готовність до 

співпраці з 

колегами 

Володіє адаптивним 

стилем поведінки, 

педагогічного спілку-

вання; намагається 

створити навколо 

себе доброзичливу 

обстановку співпраці 

з колегами 

Намагається вибрати 

стосовно кожного з 

колег такий спосіб 

поведінки, де най-

краще поєднується 

індивідуальний підхід 

з утвердженням ко-

лективістських прин-

ципів моралі 

Неухильно дотримується 

професійної етики спіл-

кування; у будь-якій ситу-

ації координує свої дії з 

колегами 

4. Готовність до 

співпраці з 

Визначає педагогічні 

завдання з ураху-

Залучає батьків до 

діяльності; спрямо-

Налагоджує контакт із 

сім'єю не тільки тоді, коли 



батьками ванням особливостей 

дітей і потреб сім'ї, 

систематично спів-

працює з батьками 

ваної на створення 

умов, сприятливих 

для розвитку їхніх ді-

тей; формує в батьків 

позитивне ставлення 

до оволодіння знання-

ми педагогіки й пси-

хології 

потрібна допомога бать-

ків, а постійно, дома-

гаючись відвертості, взає-

морозуміння, чуйності 

5. Педагогічний 

такт 

Володіє педагогічним 

тактом, а деякі його 

порушення не 

позначаються нега-

тивно на стосунках з 

учнями 

Стосунки з дітьми в 

основному будує на 

довірі, повазі, вимог-

ливості, справед-

ливості 

Стосунки з дітьми будує 

виключно на довірі, 

повазі, вимогливості, 

справедливості 

6. Педагогічна 

культура 

Знає елементарні 

вимоги до мови, 

специфіку інтонацій 

у мовленні, темпу 

мовлення дотриму-

ється не завжди 

Уміє чітко й логічно 

висловлювати думки в 

усній, письмовій та 

графічній формі. Має 

багатий словниковий 

запас, добру дикцію, 

правильну інтонацію 

Досконало володіє своєю 

мовою, словом, профе-

сійною термінологією 

7. Створення 

комфортного 

мікроклімату 

Глибоко вірить у 

великі можливості 

кожного учня. 

Створює сприятли-

вий морально-психо-

логічний клімат для 

кожної дитини 

Наполегливо формує 

моральні уявлення, 

поняття учнів, вихо-

вує почуття гуман-

ності, співчуття, жа-

лю, чуйності. Створює 

умови для розвитку 

талантів, розумових і 

фізичних здібностей, 

загальної культури 

особистості 

Сприяє пошуку, відбору і 

творчому розвиткові обда-

рованих дітей 

Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання 

професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з 

педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і 

технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. 

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних 

засадах виключно за його ініціативою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок ІІІ «Антибулінгова програма» 

     Нормативно-правові документи з питань запобігання, протидії домашньому 

насильству та булінгу: 

- Постанова КМ України в «Про затвердження порядку взаємодії суб`єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі» від 22.08.2018. №658 

- Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних 

рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і 

взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» 

- Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації 

щодо запобігання та протидії насильству» 

- Лист МОН України від29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у 

закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та 

булінгу» 

- Закон України від 18.12.2019 року№ 2657-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

- Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров`я України від 19.08.2014 №564/836/945/577 «Про затвердження Порядку 

розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми 

або реальної загрози його вчинення» 

- Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 № 1/9-557 

«Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у 

навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту 

прав дітей» 

    Розроблення антибулінгової програми стало вимогою сьогодення, тому що 

нині тема агресії та насильства в суспільстві відчутна особливо гостро, і часто 

майданчиком для прояву жорстокості по відношенню один до одного є саме 

школа. Діти є найчутливішою групою, яка дуже добре відображає зміни, що 

відбуваються в сучасному соціумі. Коли «раптом» виявляється, що нове 

покоління, менш людяне й більш жорстоке, то ми, дорослі, мусимо чесно 

відповісти собі на запитання — що ми повинні були б, могли б і досі не 

зробили, щоб діти не ставали такими? Оскільки школа має вагомий вплив на 

дитину впродовж 12 років, а також те, що значна частина психічних дефіцитів 

виникає саме в стінах школи, сподіваємося, дана програма стане основним 

орієнтиром проведення вагомої результативної профілактичної роботи з теми 

боулінгу в освітньому середовищі. 

План заходів Новомлинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

щодо протидії боулінгу 

№ 

з/п 

Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. Вивчення законодавчих 

документів, практик 

протидії цькуванню  

 

Педагогічний 

колектив 

вересень ЗН-ВР 

2. Поради «Як допомогти ді- 1-11 класи вересень- Класні 



тям упоратися з булінгом» жовтень керівники, 

ЗН-ВР 

3. Проведення ранкових зу-

стрічей з метою форму-

вання навичок дружніх 

стосунків  

 

1-3 класи протягом 

року 

Корнієнко 

Н.В., 

Тоцька О.Г. 

4. Корисні правила-поради 

для профілактики і 

подолання кібербулінгу 

9, 11 класи жовтень вчителі 

інформатики 

5. Створення морально 

безпечного освітнього 

простору, формування 

позитивного мікроклімату 

та толерантної 

міжособистісної взаємодії 

в ході годин спілкування  

 

1-11 класи Протягом 

навчального 

року 

Заступник з  

Н-В Р 

6.  

 Конт Контроль  стану 

попередження випадків 

булінгу  
 

нарада грудень, 

квітень 

Заступник з  

Н-В Р 

7. Імітаційна гра для молод-

ших школярів (1-4 класи) 

«Якщо тебе ображають» 

1-4 класи листопад Учителі 

початкових 

клдасів 

8. Поради батькам щодо 

зменшення ризиків бу-

лінгу та кібербулінгу для 

своєї дитини  

1-11 класи Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

9. Перегляд відеороликів 

«Нік Вуйчич про булінг у 

школі», «Зупиніться», 

«Моя історія про булінг і 

Кібербулінг» 

1-11 класи Протягом 

року 

Класні 

керівники, 

ЗН-ВР 

10. Консультативний пункт 

«Скринька довіри» 

1-11 класи  Постійно Заступник з  

Н-В Р 

11. Анонімне анкетування 

учнів 5-11-х класів про 

випадки булінгу 

(цькування) у школі 

5-11 класи грудень Класні 

керівники, 

ЗН-ВР 

12. Проведення класних  годин 

з метою протидії булінгу 

згідно виховних планів  

1-11 класи Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

13. Проведення заходів у ході 

тижня «Протидія булінгу» 

1-11 класи квітень Класні 

керівники, 

ЗН-ВР 



Блок ІV «Управління освітнім процесом» 

Управлінські процеси у закладі освіти – це: 

- наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, 

моніторинг виконання поставлених цілей і завдань; 

- формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм; 

- ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників; 

- організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття 

управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього 

процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою; 

- формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. 

1. Стратегія забезпечення якості освіти базується на наступних принципах: 

· принцип цілісності, який полягає в єдності усіх видів освітніх впливів на 

здобувача освіти; їх підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка 

заключається у всебічному розвитку, вихованні й соціалізації особистості, що 

здатна до життя в сучасному суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, 

має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової 

діяльності та громадянської активності; 

· принцип відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти; 

· принцип розвитку, що випливає з необхідності вдосконалення якості 

освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середо-

вища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності; 

· принцип відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та 

прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності. 

2. Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі передбачає 

здійснення таких процедур і заходів: 

• функціонування системи формування компетентностей учнів; 

• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилення кадрового 

потенціалу школи; 

• забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу. 

3. Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти 

включає: 

• самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти; 

• моніторинг якості освіти. 

4. Завдання моніторингу якості освіти: 

• здійснення систематичного контролю за освітнім процесом в закладі; 

• створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, 

оцінювання стану освітнього процесу; 

• аналіз чинників впливу на результативність освітнього процесу, підтримка 

високої мотивації навчання; 

• створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та 

самореалізації учнів і педагогів; 

• прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку 

освітнього процесу в закладі. 



     Моніторинг якості освіти в закладі здійснюється відповідно до Положення 

про моніторинг якості освіти Новомлинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, схваленого 

педагогічною радою від 27.08.2020 року , протокол №1, та затвердженого 

наказом по школі від 28.08.2020 №55. 

Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

     Академічна  доброчесність забезпечується відповідно до Положення про 

академічну доброчесність учасників освітнього процесу Новомлинівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів, схваленого педагогічною радою від 27.08.2020 року , протокол 

№1, та затвердженого наказом по школі від 28.08.2020 №54. 

Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

директора школи і заступників з НВР 

     Формою контролю за діяльністю директора школи та її заступників з 

навчально-виховної роботи є атестація. 

     Ефективність управлінської діяльності директора і заступників під час 

атестації визначається за критеріями: 

1) саморозвиток та самовдосконалення керівної особи у сфері управлінської 

діяльності; 

2) стратегічне планування базується на положеннях концепції розвитку школи, 

висновках аналізу та самоаналізу результатів діяльності; 

3) річне планування формується на стратегічних засадах розвитку закладу; 

4) здійснення аналізу і оцінки ефективності реалізації планів, проектів; 

5) забезпечення професійного розвитку вчителів, методичного супроводу 

молодих спеціалістів; 

6) поширення позитивної інформації про заклад; 

7) створення повноцінних умов функціонування закладу (безпечні та гігієнічні); 

8) застосування ІКТ-технологій у освітньому процесі; 

9) забезпечення якості освіти через взаємодію всіх учасників освітнього 

процесу; 

10) позитивна оцінка компетентності керівної особи з боку працівників. 

Ділові та особистісні якості керівної особи визначаються за 

критеріями: 

1) цілеспрямованість та саморозвиток; 

2) компетентність; 

3) динамічність та самокритичність; 

4) управлінська етика; 

5) прогностичність та аналітичність; 

6) креативність, здатність до інноваційного пошуку; 

7) здатність приймати своєчасне рішення та брати на себе відповідальність за 

результат діяльності. 

Інформаційна система для ефективного управління закладом 

     Роботу інформаційної системи школи забезпечує наявність необмеженого 

доступу до мережі Інтернет для учнів та педагогічних працівників (в тому числі 

через сервіс Wi-Fi), локальної комп’ютерної мережі, внутрішнього 

електронного документообігу. Значне місце в управлінні закладом відіграє 

офіційний сайт закладу та facebook-сторінка. Оперативному внутрішньому 

спілкуванню сприяє створення груп у вайбері. 



Блок V «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

школи». 

(Додаток № 1) 

 

Блок VІ «Стратегія реалізації внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти: 

    Стратегія реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі 

Стратегія) розроблена з метою вивчення та оцінки якості освітньої діяльності і 

отримання інформації про реальний стан справ за кількома десятками 

параметрів, кожен з яких розкриває роботу закладу глибше. Така інформація 

допоможе проаналізувати сильні і слабкі сторони роботи школи, підкаже 

можливі шляхи підвищення якості освітньої діяльності, пройти цими шляхами 

й отримати якісний результат. 

     Стратегія виокремлює основні напрямки, які підлягають оцінюванню; 

стандарти і критерії, за якими здійснюється само оцінювання діяльності. 

     Для вивчення якості освітньої діяльності у закладі можна використовувати 

такі методи збору інформації та інструменти: 

- опитування (анкетування учасників освітнього процесу (педагогів, 

учнів, батьків), інтерв’ю (з педагогічними працівниками, представниками 

учнівського самоврядування), фокус-групи (з батьками, учнями, 

представниками учнівського самоврядування, педагогами); 

- вивчення документації (річний план роботи, протоколи засідань педагогічної 

ради, класні журнали тощо); 

- моніторинги (навчальних досягнень здобувачів освіти, педагогічної діяльності 

(спостереження за проведенням навчальних занять, за освітнім середовищем), 

санітарно-гігієнічні умови, стан забезпечення навчальних приміщень, безпека 

спортивних та ігрових майданчиків, робота їдальні, вплив середовища на 

навчальну діяльність тощо); 

- аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність (система 

оцінювання навчальних досягнень учнів, підсумкове оцінювання учнів, 

фінансування закладу освіти, кількісно-якісний кваліфікаційний склад педагог-

гічних працівників тощо); 

- інші інструменти, не заперечені законодавством. 

      У ході реалізації Стратегії можна використовувати різні підходи до 

самооцінювання: кількісний, описовий і комбінований, тобто поєднання 

кількісного й описового. За необхідності рівень освітньої діяльності, 

визначений описово, легко трансформується у кількісну оцінку. 

      Під час здійснення внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

необхідно спиратися на такі принципи: 

1. Дитиноцентризм. Головним суб’єктом, на якого спрямована освітня 

діяльність школи, є дитина. 

2. Автономія закладу освіти, яка передбачає самостійність у виборі форм і 

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

відповідають нормативно-правовим документам, Державним стандартам 

загальної середньої освіти. 

3. Цілісність системи управління якістю. Усі компоненти діяльності закладу 

освіти взаємопов’язані, це створює взаємозалежність між ними 



4. Постійне вдосконалення. 

5. Вплив зовнішніх чинників. 

6. Гнучкість і адаптивність. 

     Отримані результати вивчення внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності є складовою звіту керівника перед громадськістю; може 

бути розглянутий на засіданні педагогічної ради. Щорічний звіт 

оприлюднюється на сайті закладу освіти. 

 

6.1. Стандарти і критерії оцінювання основних напрямків внутрішньої 

системи забезпечення освіти закладу. 

№ 

п/п 
Стандарт 

Основні напрямки, які 

підлягають оцінюванню 

Орієнтовні критерії для 

самооцінювання 

Розділ І. Освітнє середовище закладу 

1.1. 

Забезпечення безпечних 

та комфортних умов для 

навчання та праці 

- Дотримання санітарних 

вимог та нормативних 

актів; - безпека 

життєдіяльності;  

- спеціальне навчальне 

обладнання;  

- бібліотека;  

- здоров’язбережувальна 

компетентність школи;  

- наявність і безпечність 

інтернету. 

· Приміщення, територія школи 

облаштовані та обладнані з 

урахуванням принципів 

універсального дизайну і 

розумного пристосування, 

санітарно-гігієнічних вимог; 

забезпечена фізична доступність 

архітектурних елементів будівлі 

та території. · Учасники 

освітнього процесу знають 

вимоги охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної 

безпеки, правила поведінки в 

умовах надзвичайних ситуацій та 

дотримуються цих вимог і 

правил. · Педагогічні працівники 

обізнані з правилами реагування 

у разі, якщо учасник освітнього 

процесу травмується та/або в 

нього раптово погіршиться 

самопочуття, і вживають необ-

хідних заходів у таких ситуаціях. 

· Дизайн освітнього середовища 

функціональний та адаптивний, 

що дає змогу максимально 

ефективно використовувати при-

міщення й територію закладу в 

освітньому процесі. · Заклад 

освіти забезпечений облад-

наними навчальними та допо-

міжними приміщеннями, кабі-

нетами, лабораторіями та засо-

бами навчання, зокрема підруч-

никами, дидактичними матері-

алами, обладнанням, для 

реалізації освітньої програми.  

· Бібліотека функціонує як 

інформаційний центр закладу 



освіти. · У закладі освіти ство-

рені умови для здорового харчу-

вання учнів. · Освітнє середо-

вище закладу мотивує учнів 

оволодівати ключовими комп-

тентностями та спонукає їх вести 

здоровий та екологічний спосіб 

життя. · У закладі створені 

умови для безпечного 

використання інтернету, 

формування інфор-маційно-

цифрових компетент-ностей, 

зокрема навичок без-печної 

поведінки та кібер-безпеки. 

1.2. 

Створення освітнього 

середовища, вільного від 

будь-яких форм 

насильства та 

дискримінації 

- Комфортне психологічне 

середовище;  

- міжособистісна взаємодія 

учасників освітнього 

процесу;  

- протидія булінгу;  

- правила поведінки;  

- партнерство і повага;  

- психологічний супровід. 

· Заклад освіти веде активну 

політику щодо профілактики 

насильства — має антибулінгову 

програму, кодекс безпечної 

школи тощо. Політику щодо 

профілактики насильства 

приймають усі учасники 

освітнього процесу. Вони 

ознайомлені з відповідною 

програмою чи кодексом. · У 

закладі освіти розроблені чіткі й 

зрозумілі всім учасникам 

освітнього процесу правила 

поведінки, що базуються на 

взаємній повазі. · Керівництво 

закладу, педагогічні працівники 

володіють методиками раннього 

визначення ознак фізичного і 

психологічного насильства, 

зокрема такого, як булінг і 

мобінг, та знають, як реагувати 

на їх прояви. За потреби заклад 

освіти звертається по допомогу 

до поліції, соціальної служби 

тощо. · У закладі освіти учні 

можуть отримати психологічні 

консультації та психосоціальну 

підтримку. · У закладі освіти 

налагоджена робота з батьками 

із запобігання насильству щодо 

дітей, булінгу, кібербулінгу 

тощо, а також робота з 

подолання цих проблем. 

1.3. 

Формування 

інклюзивного, 

розвивального та 

мотивуючого до 

навчання освітнього 

простору 

- Інклюзивні цінності; - 

адаптація; - взаємодія з 

ІРЦ; - взаємодія з 

батьками. 

·Заклад освіти забезпечує рівний 

доступ до навчання усім дітям. 

·Заклад освіти культивує повагу 

до прав людини та протидіє 

будь-яким проявам диск римі-

нації. ·У закладі розроблені та 



втілюються підходи для 

комфортної адаптації та 

інтеграції учнів до освітнього 

процесу, а також власні підходи 

до комфортної адаптації нових 

працівників. ·У закладі достатня 

кількість працівників для 

надання необхідної підтримки 

учням з особливими освітніми 

потребами. ·Заклад піклується 

про те, аби учні з особливими 

освітніми потребами були 

забезпечені необхідними корек-

ційно-розвитковими послугами. 

·Педагогічні працівники 

впроваджують методики і 

технології для роботи з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами. ·У педагогічному 

колективі сформована культура 

співпраці, педагоги 

дотримуються командного 

підходу щодо навчання дітей з 

особливими освітніми 

потребами. ·Заклад співпрацює з 

інклюзивно-ресурсним центром і 

залучає його фахівців для 

розроблення індивідуальних 

програм розвитку та психолого-

педагогічного супроводу учнів з 

особливими освітніми потребами 

в освітньому процесі. ·Заклад 

освіти підтримує зв’язок з 

родинами учнів з особливими 

освітніми потребами, залучає їх 

до команди фахівців з 

розроблення індивідуальних 

програм розвитку та надає іншу 

необхідну підтримку під час 

навчання. 

Розділ ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти 

2.1. 

Заклад використовує 

систему оцінювання як 

інструмент 

спостереження за 

навчальним поступом 

учня та індикатор 

вдосконалення якості 

освіти 

- обізнаність з критеріями 

оцінювання;  

- підходи до оцінювання;  

- динаміка показників 

· У закладі освіти оприлюднені 

критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів з предметів і 

курсів робочого навчального 

плану, розроблені відповідно до 

нормативних документів, освіт-

ньої програми закладу освіти та 

на основі компетентнісного під-

ходу. · У закладі освіти аналі-

зують результати та динаміку 

навчальних досягнень учнів, на 

основі яких готують аналітичні 



документи та приймають 

рішення про підвищення якості 

освітнього процесу, мотивації 

навчальної діяльності учнів. 

2.2. 

У закладі освіти 

відкрита, прозора і 

зрозуміла для учнів 

система оцінювання 

- Обґрунтування;  

- дотримання академічної 

доброчесності;  

- формувальне оцінювання 

· Учні отримують вичерпну 

інформацію щодо критеріїв 

оцінювання навчальних 

досягнень і розуміють їх. · Під 

час оцінювання навчальних 

досягнень учнів учителі 

дотримуються принципів 

академічної доброчесності, і, 

відповідно, заохочують учнів 

дотримуватися її. · У закладі 

використовують формувальне 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів, спрямоване 

відстежувати індивідуальний 

прогрес кожного учня. 

2.3. 

Спрямованість системи 

оцінювання на форму-

вання у здобувачів освіти 

відповідальності за 

результати свого 

навчання, здатності до 

само оцінювання 

– відстежування прогресу;  

- вплив на активність 

життєвої позиції;  

- сприяння формуванню 

ціннісних орієнтирів та 

чіткої громадянської 

позиції. 

· Учні задоволені освітнім 

процесом і тим, як їхні 

досягнення оцінюють у закладі 

освіти. · Заклад освіти розвиває в 

учнів почуття відповідальності 

за результати власної освітньої 

діяльності; учні здатні оцінити 

свої можливості й ставити цілі 

особистісного розвитку. · Учні 

виявляють громадянську актив-

ність та ініціативу, беруть участь 

у житті класу, закладу освіти, 

місцевої громади, суспільства 

загалом. · Отже, оцінювати 

результати навчання у закладі 

освіти слід за трьома 

стандартами: навчальний поступ 

учня як індикатор якості освіти, 

прозорість системи оцінювання 

навчальних досягнень та 

особистісна відповідальність 

учнів за результати навчання. 

Розділ ІІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу 

3.1. 

Педагогічні працівники 

спрямовують свою 

діяльність на оволодіння 

учнями ключовими 

комптентностями через 

використання сучасних 

технологій в освітньому 

процесі 

- Зорієнтованість на 

формування ключових 

комптентностей;  

- враховування індивіду-

альної освітньої траєкторії 

кожного учня;  

- наскрізний процес вихо-

вання. 

Педагогічні працівники: 

• застосовують компетент-

нісний підхід у викладанні та 

використовують різні форми і 

методи проведення навчаль-

них занять, які спрямовані на 

творчий розвиток учнів, їх 

самостійну та аналітичну 

роботу; 

• розробляють індивідуальні 



освітні траєкторії учнів; 

• забезпечують наскрізний 

процес виховання, який фор-

мує загальнолюдські цінності, 

сприяє розвитку патріотизму. 

3.2. 

Педагогічні працівники 

закладу планують свою 

роботу та прогнозують 

результати своєї 

діяльності 

- раціональний розподіл 

навчального матеріалу;  

- критерії оцінювання;  

- об'єктивність 

оцінювання;  

- зовнішні і внутрішні 

моніторинги. 

·Педагоги розробляють навчаль-

но-тематичні програми, кален-

дарно-тематичні плани з 

предметів і курсів, зміст яких 

відповідає Державним стандар-

там загальної середньої освіти та 

враховує умови й специфіку 

роботи закладу освіти. ·Педагоги 

використовують наявні, а також 

розробляють і оприлюднюють 

нові критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів, що 

відповідають нормативним 

документам і компетентнісному 

підходу, а також інформують 

учнів про ці критерії. 

·Результати зовнішніх 

моніторингів, держав-ної 

підсумкової атестації коре-

люють з підсумковим оціню-

ванням навчальних досягнень 

учнів з предмету (курсу). 

3.3. 

Забезпечення підви-

щення рівня профе-

сійної компетентності та 

майстерності педа-

гогічних працівників 

- Напрями професійного 

зростання;  

- система мотивації педа-

гогів;  

- участь у дослідницько-

експериментальній роботі ; 

- створення власних 

освітніх продуктів;  

- використання ІКТ;  

- обізнаність з нормативно-

правовими актами в галузі 

освіти;  

- володіння державною 

мовою. 

Педагогічні працівники: 

·підвищують свою кваліфікацію, 

проходять чергову атестацію, 

сертифікацію; ·дотримуються у 

професійному зростанні страте-

гії, специфіки роботи та ос-

вітньої програми закладу освіти; 

·беруть участь у дослідницько-

експериментальній роботі, в 

освітніх проектах, робочих 

групах, залучаються до роботи 

як освітні експерти; ·мають 

оприлюднені публікації та 

розробки, створюють власний 

освітній продукт, беруть участь в 

обміні досвідом; ·викорис-

товують інформаційно-комуні-

кативні технології в освітньому 

процесі; ·обізнані з вимогами 

нормативно-правових актів у 

галузі освіти та дотримуються їх; 

·використовують виключно дер-

жавну мову під час навчальних 

занять та в позаурочний час, а 

також послуговуються науковою 

і педагогічною термінологією 



українською мовою. 

3.3. 

Діяльність педагогічних 

працівників грунтується 

на партнерстві між 

учнями, вчителями і 

батьками 

- конструктивні комуні-

кації;  

- постійний діалог з бать-

ками;  

- всебічна підтримка педа-

гога;  

- співпраця педагогів, 

командна робота. 

В освітній діяльності педагогічні 

працівники: · надають всебічну 

підтримку учням та 

застосовують індивідуальний 

підхід у роботі з ними; · 

взаємодіють з батьками щодо 

питань удосконалення освітньої 

діяльності, забезпечують постій-

ний зворотний зв’язок; · співпра-

цюють з колегами, обговорюють 

з ними проблеми та реалі-

зовують спільні проєкти; 

3.4. 

Організація педагогічної 

діяльності та навчання 

здобувачів освіти 

відбувається на засадах 

академічної доброчес-

ності 

- дотримання академічної 

доброчесності;  

-, стимулювання учнів до 

дотримання академічної 

доброчесності 

В освітній діяльності педагогічні 

працівники: · організовують 

свою роботу на засадах акад.-

мічної доброчесності, спонука-

ють учнів дотримуватися цих 

норм в освітній діяльності. 

Розділ ІV. Управлінські процеси у закладі 

4.1. 

Наявність стратегії 

розвитку та системи 

планування діяльності 

закладу, моніторинг 

виконання поставлених 

цілей і завдань 

- наявність і якість 

локальних документів ( по-

ложень, програми розвит-

ку, концепцій тощо), 

спрямованих на удоско-

налення діяльності 

закладу. 

· У закладі освіти затверджено 

стратегію його розвитку, 

спрямовану на підвищення 

якості освітньої діяльності · У 

закладі освіти річне планування 

та відстеження його 

результативності здійснюються 

відповідно до стратегії його 

розвитку та з урахуванням 

освітньої програми · У закладі 

освіти здійснюється само оціню-

вання якості освітньої діяльності 

на основі стратегії (політики) і 

процедур забезпечення якості 

освіти · Керівництво закладу 

освіти планує та здійснює заходи 

щодо утримання у належному 

стані будівель, приміщень, 

обладнання 

4.2. 

Формування відносин 

довіри, прозорості, 

дотримання етичних 

норм 

- Рівень психологічного 

комфорту;  

- прозорість діяльності 

· Керівництво закладу освіти 

сприяє створенню психологічно 

комфортного середовища, яке 

забезпечує конструктивну 

взаємодію здобувачів світи, їх 

батьків, педагогічних та інших 

працівників закладу освіти та 

взаємну довіру · Заклад освіти 

оприлюднює інформацію про 

свою діяльність 

4.3. Ефективність кадрової - Текучість кадрів;  · Керівник закладу освіти 



політики та забезпечення 

можливостей для 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

- система заохочення;  

-організація підвищення 

кваліфікації учителів. 

формує штат закладу, залучаючи 

кваліфікованих педагогічних та 

інших працівників відповідно до 

штатного розпису та освітньої 

програми · Керівництво закладу 

освіти за допомогою системи 

матеріального та морального 

заохочення мотивує 

педагогічних працівників до 

підвищення якості освітньої 

діяльності, саморозвитку, 

здійснення інноваційної 

освітньої діяльності · 

Керівництво закладу освіти 

сприяє підвищенню кваліфікації 

педагогічних працівників 

4.4. 

Організація освітнього 

процесу на засадах 

людиноцентризму, 

прийняття управлінських 

рішень на основі 

конструктивної співпраці 

учасників освітнього 

процесу, взаємодії 

закладу освіти з 

місцевою громадою 

- Врахування потенціалу 

всіх учасників освітнього 

процесу при прийнятті 

рішень;  

- громадське самовряду-

вання;  

- мобільність режиму робо-

ти школи 

· У закладі освіти створюються 

умови для реалізації прав і 

обов'язків учасників освітнього 

процесу · Управлінські рішення 

приймаються з урахуванням 

пропозицій учасників освітнього 

процесу · Керівництво закладу 

освіти створює умови для 

розвитку громадського 

самоврядування · Керівництво 

закладу освіти сприяє виявленню 

громадської активності та 

ініціативи учасників освітнього 

процесу, їх участі в житті 

місцевої громади · Режим роботи 

закладу освіти та розклад занять 

враховують вікові особливості 

здобувачів освіти, відповідають 

їх освітнім потребам · У закладі 

освіти створюються умови для 

реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій здобувачів 

освіти 

4.5. 

Формування та 

забезпечення реалізації 

політики академічної 

доброчесності 

- Впровадження політики 

академічної доброчесності; 

- антикорупційні заходи 

· Заклад освіти впроваджує 

політику академічної 

доброчесності · Керівництво 

закладу освіти сприяє 

формуванню в учасників 

освітнього процесу негативного 

ставлення до корупції 

 

 

 

 

 

 



 

6.2. Циклограма контрольно-оцінювальної діяльності в системі забезпе-

чення якості освіти Новомлинівської ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 

п/п 
Орієнтовні критерії 

Місяці навчального року 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Розділ І. Освітнє середовище закладу           

1.1. 

Забезпечення безпечних та 

комфортних умов для навчання 

та праці (аналіз приміщень, 

обізнаність з вимогами ОП та 

БЖ, умови для харчування, 

підключення Інтернету, умови 

для адаптації) 

+ + +  + 

 

 

 

+ 

 

  

 +   

1.2. 

Створення освітнього 

середовища, вільного від будь-

яких форм насильства та 

дискримінації (наявність та 

рівень виконання правил 

учасниками освітнього процесу; 

антибулінгові заходи) 

+ + + + + + + + + + 

Розділ ІІ. Система оцінювання 

здобувачів освіти 
          

2.1. 

Наявність відкритої, прозорої і 

зрозумілої для здобувачів освіти 

системи оцінювання їх 

навчальних досягнень (обізна-

ність учнів з критеріями 

оцінювання; підходи до оціню-

вання; рівень справедливості 

оцінювання) 

+   +       

2.2. 

Застосування внутрішнього 

моніторингу, що передбачає 

систематичне відстеження та 

коригування результатів 

навчання кожного здобувача 

освіти (моніторинги) 

   +     +  

2.3. 

Спрямованість системи 

оцінювання на формування у 

здобувачів освіти відповідаль-

ності за результати свого 

навчання, здатності до само 

+ + + + + + + + + + 



оцінювання (підходи до форму-

вання в учнів відповідальності 

за результати освітньої діяльно-

сті) 

Розділ ІІІ. Педагогічна діяльність 

педагогічних працівників закладу 
          

3.1. 

Ефективність планування 

педагогічними працівниками 

своєї діяльності, використання 

сучасних освітніх підходів до 

організації освітнього процесу з 

метою формування ключових 

компетентностей здобувачів 

освіти (наявність, формат 

планування, самоаналіз; враху-

вання потенціалу класу, ціліс-

ність планування, створення 

веб-ресурсів, використання ІКТ) 

+  + + +    +  

3.2. 

Постійне підвищення професій-

ного рівня і педагогічної 

майстерності педагогічних пра-

цівників (самоосвіта, іннова-

ційна діяльність педагогів) 

 + + +   +    

3.3. 

Налагодження співпраці зі 

здобувачами освіти, їх 

батьками, працівниками закладу 

освіти (рівень партнерства 

«учитель–учень–батьки); зво-

ротній зв'язок учителя з учнями 

й батьками; наставництво) 

+ +  +   + + +  

3.4. 

Організація педагогічної діяль-

ності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної 

доброчесності (дотримання 

академічної доброчесності, сти-

мулювання учнів до дотримання 

академічної доброчесності) 

+   +    + +  

Розділ ІV. Управлінські процеси у 

закладі 
          

4.1. 

Наявність стратегії розвитку та 

системи планування діяльності 

закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань 

+         + 



(наявність і якість локальних 

документів (положень, програ-

ми розвитку, концепцій тощо), 

спрямованих на удосконалення 

діяльності закладу). 

4.2. 

Формування відносин довіри, 

прозорості, дотримання етичних 

норм (рівень психологічного 

комфорту; прозорість діяльно-

сті) 

         + 

4.3. 

Ефективність кадрової політики 

та забезпечення можливостей 

для професійного розвитку 

педагогічних працівників 

(плинність кадрів; система 

заохочення; організація 

підвищення кваліфікації 

учителів) 

 +        + 

4.4. 

Організація освітнього процесу 

на засадах людиноцентризму, 

прийняття управлінських 

рішень на основі конструкт-

тивної співпраці учасників 

освітнього процесу, взаємодії 

закладу освіти з місцевою 

громадою (врахування потен-

ціалу всіх учасників освітнього 

процесу при прийнятті рішень; 

громадське самоврядування; 

мобільність режиму роботи 

школи) 

         + 

4.5. 

Формування та забезпечення 

реалізації політики академічної 

доброчесності (впровадження 

політики академічної добро-

чесності, антикорупційні захо-

ди) 

         + 

 


