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Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації  

«Смарагдове місто» 

 

1.Загальні положення. 

1.1.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти СОЦСР «Смарагдове 

місто» розроблено на виконання Законів України «Про освіту» (ст..41), «Про повну загальну 

середню освіту» (ст..42), 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. 

1.2. Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 

- підвищити якість надання освітніх послуг та якість освіти взагалі; 

- оптимізувати освітнє середовище закладу освіти; 

- створити умови для підвищення рівня професійної компетентності та педагогічної 

майстерності вчителів; 

- забезпечити академічну доброчесність у закладі; 

- сформувати позитивний імідж закладу. 

1.3.Відповідальним за впровадження і функціонування  внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти у закладі є заступник директора з навчальної роботи. 

1.4. Стратегію та процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти схвалює 

педагогічна рада закладу освіти. 

1.5. Самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти за процедурами, визначеними 

в цьому Положенні, здійснюють щороку в травні – червні. 

1.6. Учасниками самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти є керівництво 

закладу освіти, педагогічні працівники закладу освіти, здобувачі освіти, їхні батьки або інші 

законні представники. 

Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі включає: 

- загальні положення 

- структуру внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

-  політику та процедури забезпечення якості освіти; 

- критерії, правила і процедури створення оптимального освітнього середовища; 

-  критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

-  критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників; 

-  оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників закладу освіти; 

-  систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

- механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

 



2.Політика та процедури забезпечення якості освіти  

 

2.1.Політика та процедури забезпечення якості освіти базуються на наступних принципах: 

  принцип дитиноцентризму, який визначає дитину головним суб’єктом, на якого спрямована 

освітня діяльність школи; 
 принцип автономії закладу освіти, який надає самостійність у виборі форм і методів 

навчання, визначення стратегії та напрямків розвитку закладу освіти, які відповідають 

нормативно-правовим документам, Державним стандартам загальної середньої освіти; 
 принцип цілісності, який полягає в єдності усіх видів освітніх впливів на учня, їх 

підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток, 

виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, 

готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової 

діяльності та громадянської активності; усі компоненти діяльності закладу взаємопов’язані 

та взаємозалежні (оптимальний добір педкадрів, мотивувальне освітнє середовище, освітні 

технології для розвитку компетентностей, сприятлива психологічна атмосфера); 

 принцип відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти; 

 принцип постійного вдосконалення, що виходить з необхідності розвитку якості освітнього 

процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та 

інформації про результативність освітньої діяльності; розбудова внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти є постійним процесом; 

 принцип гнучкості та адаптивності, що полягає в постійних змінах системи освітньої 

діяльності під впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства. 

 принцип відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур 

системи забезпечення якості освітньої діяльності. 

 

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

 функціонування системи формування компетентностей учнів; 
 оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; 
 щорічний моніторинг навчальних досягнень; 
 самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти; 

 підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилення кадрового потенціалу закладу 

освіти; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; 

 розвиток інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 

 забезпечення публічності інформації про діяльність закладу освіти; 

 забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників 

закладу освіти і здобувачів освіти; 

 запобігання та протидія буллінгу. 

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

 самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти; 

 моніторинг якості освіти. 

 



2.4. Завдання моніторингу якості освіти: 

 здійснення систематичного контролю за освітнім процесом в закладі освіти; 

 створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, оцінювання стану 

освітнього процесу; 

 аналіз чинників впливу на результативність освітнього процесу, підтримка високої мотивації 

навчання; 

 створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації 

учнів і педагогів; 

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

процесу в закладі освіти. 

2.5.Моніторинг в закладі освіти здійснюють: 

 директор школи та його заступники; 

 органи, що здійснюють управління у сфері освіти; 

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

 громадськість. 

2.6.Основними формами моніторингу є: 

 проведення контрольних робіт; 

 участь учнів у І та ІІ, ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів; 

 перевірка документації; 

 опитування, анкетування; 

 відвідування уроків, заходів. 

2.7. Критерії моніторингу: 

 об’єктивність; 

 систематичність; 

 відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу; 

 надійність (повторний контроль іншими суб’єктами); 

 гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості). 

2.8. Очікувані результати: 

 отримання результатів стану освітнього процесу в закладі освіти; 

 покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття 

управлінських та тактичних рішень. 

2.9. Підсумки моніторингу: 

 підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-

інформаційних матеріалах; 

 за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення 

щодо планування та корекції роботи; 

 дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних 

об’єднань вчителів, нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради. 

2.10. Показники опису та інструментів моніторингу якості освіти: 



 кадрове забезпечення освітньої діяльності – якісний і кількісний склад, професійний рівень 

педагогічного персоналу; 

 контингент учнів; 

 психолого-соціологічний моніторинг; 

 результати навчання учнів; 

 педагогічна діяльність; 

 управління школою; 

 освітнє середовище; 

 медичний моніторинг; 

 моніторинг охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

 формування іміджу закладу освіти. 

 

 

 3.Критерії, правила і процедури створення оптимального освітнього середовища 

3.1.Оцінювання освітнього середовища закладу освіти відбувається за такими критеріями: 

 забезпечення комфортних та безпечних умов навчання і праці; 

 забезпечення навчальними та іншими приміщеннями для реалізації освітньої програми; 

 забезпечення навчально-методичною літературою, канцелярським приладдям; 

 забезпечення навчальних кабінетів необхідним сучасним обладнанням та програмовим 

забезпеченням; 

 облаштування приміщень і території закладу освіти з урахуванням принципів 

універсального дизайну та (або) розумного пристосування; 

 забезпечення архітектурної доступності території та будівель для учнів з особливими 

освітніми потребами; 

 планування та реалізація діяльності щодо запобігання проявам дискримінації та 

булінгу; 

 застосування підходів для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього 

процесу, професійної адаптації працівників; 

 формування інклюзивного, розвивального та мотивувального до навчання освітнього 

простору. 

 

3.2.Оцінювання освітнього середовища відбувається у способи: 

 

*спостереження за формою; 

*анкетування педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків, інших законних 

представників. 

 

 

4.Критерії, правила процедури оцінювання здобувачів освіти. 

 

4.1.Наявність відкритої, прозорої та зрозумілої для здобувачів освіти системи 

оцінювання їхніх навчальних досягнень; 

4.2.Навчальні досягнення учнів у закладі освіти оцінюють відповідно до вимог 

законодавства. 



4.3.Основні види оцінювання здобувачів освіти – поточне та підсумкове (тематичне, 

семестрове, річне), державна підсумкова атестація. 

4.4.Поточний контроль здійснюють через виконання різних видів завдань, 

передбачених навчальною програмою, зокрема, для самостійної та індивідуальної 

роботи учнів протягом семестру. Крім того, поточний контроль здійснюють під час 

практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, 

самостійних робіт, індивідуальних завдань, тощо. 

            4.5.Критерії оцінювання навчальних досягнень у 5-11-х класах реалізуються в нормах   

             оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і  

             навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах. 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

  1 Учень (учениця) розрізняє об'єкти вивчення 

I. 

Початковий 
2 

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення 

  3 
Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з 

допомогою вчителя виконує елементарні завдання 

  4 

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний 

навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, 

дію 

II. 

Середній 
5 

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, 

здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, 

сформулювати правило 

  6 

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але 

недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні 

завдань за зразком 

  7 

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає 

основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, частково контролює 

власні навчальні дії 

III. 

Достатній 
8 

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, 

фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. 

Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності 

  9 

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази 

із самостійною і правильною аргументацією 

  10 

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний (а) 

використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, 

узагальнення 

IV. 

Високий 
11 

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних 

програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє 

знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати 



проблеми 

  12 

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах 

вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у 

стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно 

аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, приймати 

рішення 

  

4.6. Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня 

(учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог 

навчальних програм. 

4.7.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. 

4.8.Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного 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. 

4.9.Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне 

опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; зарисовки біологічних об’єктів; 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. 

4.10.Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для 

коригування роботи вчителя на уроці. 

4.11.Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати 

вивчення теми (розділу). 

4.12.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. 

4.13.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. 

4.14.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. 

4.15.Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за 

рік - на основі семестрових оцінок. 

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

мати на увазі, що відповідно до Положення про золоту медаль “За високі досягнення в 

навчанні” та срібну медаль “За досягнення в навчанні”, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 17.03.08 № 186 та погоджено Міністерством юстиції України 

№ 279/14970 від 02.04.08, підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом 

переатестації не дає підстав для нагородження випускників золотою або срібною медалями. 

 



 

 

 

4.17.Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню, у 3-4-х – формувальному та підсумковому (тематичному, 

семестровому та річному) оцінюванню. Критерії оцінювання визначаються вчителем (із 

поступовим залученням до цього процесу учнів) відповідно до кожного виду роботи та 

виду діяльності учнів з орієнтуванням на вимоги до обов’язкових результатів навчання 

та компетентності учнів початкової школи, визначених Державним стандартом 

початкової освіти й очікуваних результатів.  

4.18.Результати навчання учнів на кожному з рівнів повної загальної середньої освіти 

оцінюють через Державну підсумкову атестацію у формах і у терміни, визначених 

Порядком проведення Державної підсумкової атестації, затвердженим наказом МОН 

від 07.12.2018 №1369. 

4.19.Для відстеження результатів навчання учнів у закладі освіти проводиться: 

* моніторинг навчальних досягнень учнів (один раз на семестр); 

* моніторинг наступності між ланками освіти за окремим планом. 

Результати моніторингу можуть оприлюднюватися на офіційному вебсайті закладу 

освіти. Застосування внутрішнього моніторингу передбачає систематичне відстеження 

та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти; 

4.20.Система оцінювання спрямована на формування в здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

 

5.Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників 

5.1.Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників є: 

* освітній рівень; знання сучасних досягнень у методиці викладання предмету; 

*знання нових педагогічних концепцій та готовність до їх застосування; 

*уміння педагога планувати свою діяльність та аналізувати її результативність; 

*використання компетентнісного підходу та реалізація індивідуальних освітніх 

траєкторій для здобувачів освіти; 

*результати атестації, сертифікації; 

*підвищення рівня професійної компетентності та майстерності;  

*участь у розповсюдженні прогресивного педагогічного досвіду; 

*участь у розробці авторських програм та навчальних посібників; 

*підготовлені продукти методичної роботи (статті, доповіді, тощо); 

*участь в інноваційній роботі; втілення освітніх проектів; 

*особисті досягнення у професійних конкурсах; 

*результативність фахової діяльності вчителя; навчальні досягнення учнів, результати 

моніторингових досліджень; 

*комунікативні й організаторські здібності, здатність до співпраці з учнями й колегами; 

*педагогічний такт й педагогічна культура. 



5.2.Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників здійснюється у такі 

способи: 

*вивчення стану ведення документації (календарно-тематичні плани, плани виховної 

роботи, ведення класного журналу, тощо); 

*вивчення стану перевірки учнівських робіт, об’єктивністю оцінювання учнів; 

*спостереження за проведенням навчальних занять; 

*самоаналіз діяльності вчителя та обговорення за результатами спостереження за 

навчальними заняттями; 

*анкетування здобувачів освіти, інших вчителів; 

*ведення діагностичних карт. 

 

6.Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних 

працівників закладу освіти 

6.1.Оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти 

здійснюється за такими критеріями: 

*наявність програми (стратегії) розвитку та системи планування діяльності закладу 

освіти; 

*сформованість процесу управління внутрішньою системою забезпечення якості 

освіти; 

*здійснення самооцінювання управлінської діяльності; 

*формування відносин довіри, прозорості, взаємоповаги, гуманізму, дотримання 

загальнолюдських норм моралі; 

*планування та вживання заходів щодо утримання у належному стані будівель, 

приміщень і обладнання закладу освіти; 

*створення безпечного та сприятливого освітнього середовища; 

*зміцнення матеріальної бази закладу; 

*ефективна кадрова політика керівника закладу освіти; 

*налагодження конструктивної співпраці всіх учасників освітнього процесу; 

*організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття 

управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього 

процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою; 

*упровадження та реалізація політики академічної доброчесності; 

*наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня 

якості освітнього процесу. 

6.2.Оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти 

відбувається у способи: 

*вивчення документації (Стратегії розвитку, Статуту закладу освіти, плану роботи на 

рік, освітньої програми, робочих навчальних планів, протоколів засідань педагогічної 

ради, наказів керівника з питань основної діяльності та кадрових питань); 

*анкетування педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків, інших законних 

представників. 

 

7.Механізми забезпечення академічної доброчесності 

7.1.Механізми забезпечення академічної доброчесності функціонує відповідно до ст.42 

Закону про освіту та Положення про академічну доброчесність закладу освіти, 

схваленого педагогічною радою. 



           7.2.Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками школи  

             передбачає: 

            • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,  

              відомостей; 

            • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

            • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела    

              використаної інформації та власну педагогічну діяльність;  

           • контроль за дотриманням академічної доброчесності учнями;  

           • об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів.  

        Дотримання академічної доброчесності учнями передбачає: 

          • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового   

            контролю результатів навчання;  

          • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

           відомостей;  

          • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

          • надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності, 

          використані методики досліджень і джерела інформації.  

       Порушенням академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу вважається: 

         • академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих)    

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства; 

 • самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів;  

• фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або 

наукових дослідженнях; 

 • фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього 

процесу чи наукових досліджень;  

• списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; 

 • обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) 

діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

 • хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо 

надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь- яких інших благ матеріального або 

нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

 • необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання 

здобувачів освіти.  

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники школи можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної 

категорії;  

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

законом посади. 

 За порушення академічної доброчесності учні можуть бути притягнені до такої академічної 

відповідальності: 



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

 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

 

8.Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

 

8.1.Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають 

здійснення періодичного оцінювання компонентів закладу за напрямами оцінювання 

відповідальними посадовими особами і представниками громадських структур закладу освіти 

на основі визначених методів збору інформації та відповідного інструментарію. Отримана 

інформація узагальнюється, відповідний компонент оцінюється, після чого зазначені 

матеріали передаються адміністрації закладу для прийняття відповідного управлінського 

рішення щодо удосконалення якості освіти в ньому. 

8.2.Дані щодо процедури та результатів оцінювання мають узагальнюватися, зокрема у 

таблиці. 

Основними компонентами, що оцінюються є: 

 освітнє середовище закладу освіти (облаштування території, стан приміщення закладу, 

дотримання повітряно-теплового режиму, стан освітлення, прибирання приміщень, 

облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму тощо); 

 система оцінювання здобувачів освіти (оприлюднення критеріїв, правил та процедур 

оцінювання навчальних досягнень, здійснення аналізу результатів навчання учнів, 

впровадження системи формувального оцінювання тощо); 

 педагогічна діяльність педагогічних працівників (формування та реалізація 

індивідуальних освітніх траєкторій учнів, використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі, розвиток педагогіки партнерства тощо); 

 управлінські процеси закладу освіти (стратегія розвитку закладу, здійснення річного 

планування відповідно до стратегії, підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

тощо). 

8.3.Періодичність оцінювання. Визначається відповідно до частоти оцінювання (1 раз на 

п’ять років, 1 раз на 3 роки, 1 раз на рік, півріччя (семестр), квартал (чверть), щомісячно, 

щотижнево тощо). 

8.4.Відповідальні за оцінювання. Ними є не тільки члени адміністрації закладу, а й 

представники колективу, громадських організацій закладу. Перелік таких осіб може 

виглядати так: директор, заступники директора, голови методичних об’єднань, педагогічні 

працівники, психолог, соціальний педагог, бібліотекар, медична сестра, члени ради школи, 

учнівського комітету тощо. 

8.5.Методи збору інформації та інструментарій. У цій графі визначається метод збору 

інформації (аналіз документів, опитування, спостереження) та інструментарій (пам’ятка,  

бланк, анкета тощо). 

8.6.Форми узагальнення інформації. До інформації, яку має надати відповідальна особа 

після завершення процедури оцінювання, віднесено аналітичну довідку, письмовий звіт, 

усний звіт, доповідну записку, акт тощо. 

8.7.Рівень оцінювання. Рівень оцінювання як обов’язковий елемент механізму передбачає 

визначення рівня оцінювання: перший (високий); другий (достатній); третій (вимагає 

покращення); четвертий (низький). 



8.8.Управлінське рішення. Управлінське рішення приймається на основі аналізу отриманої 

інформації у вигляді наказу, рішення педагогічної ради, ради закладу, розпорядження, 

вказівки, письмового доручення, припису, інструкції, резолюції тощо і спрямовано на 

вдосконалення якості освіти в школі. 
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