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Вступ  

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. Як 

забезпечити високу якість у закладі освіти, діяльність якого багатокомпонентна 

і побудована на різних механізмах взаємодії? Розкриваючи сутність 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти, варто звернути увагу на 

співвідношення таких термінів як «якість освіти» та «якість освітньої 

діяльності».  

Закон України «Про освіту» визначає якість освіти як «відповідність 

результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним 

стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг», а якість 

освітньої діяльності – як «рівень організації, забезпечення та реалізації 

освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та 

відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про 

надання освітніх послуг» (пункти 29, 30 частини 1 статті 1). Отже, якість освіти 

розглядається у нерозривній єдності якості процесу (діяльності) і якості 

результату. Якість освітнього процесу (діяльності) є невід’ємною складовою 

якості освіти, яка залежить від якості освітнього середовища, включає якісні і 

кількісні характеристики освітнього процесу, якість професійної 

компетентності викладачів, якість організаційно-управлінської компетентності. 

Кожен заклад освіти має свої особливості – тип, рівень освіти, умови 

діяльності, фінансування, місцезнаходження, освітня програма тощо. Усі ці 

складові впливають на формування для кожного окремого закладу внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти. Запровадження 

внутрішньої системи забезпечення якості – стратегічне рішення школи, яке 

може допомогти поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну основу 

для ініціатив щодо її ефективного та сталого розвитку. 

Внутрішня система забезпечення якості закладу спирається 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. Наприклад, 

якість освіти залежить від оптимального добору педагогічних кадрів, 

мотивуючого освітнього середовища, використання освітніх технологій, 



спрямованих на оволодіння ключовими компетентностями, сприятливої для 

творчої роботи психологічної атмосфери. Зниження якості хоча б одного 

названого компоненту знизить у цілому якість освіти. 

4. Постійне вдосконалення. Розбудова внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості освіти – це постійний процес, за 

допомогою якого відбувається вдосконалення освітньої діяльності, 

підтримується дієвість закладу, забезпечується відповідність змінам у освітній 

сфері, створюються нові можливості тощо. 

5. Вплив зовнішніх чинників. Система освітньої діяльності у закладі освіти не 

є замкнутою, на неї безпосередньо впливають зовнішні чинники – засновник, 

місцева громада, освітня політика держави. 

6. Гнучкість і адаптивність. Система освітньої діяльності змінюється під 

впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства. 

Система освітньої діяльності закладу освіти є динамічною, тому тільки 

постійний моніторинг може забезпечити її вдосконалення. Закон України «Про 

освіту» (частина 3 статті 41) визначає, що внутрішня система забезпечення 

якості освіти має такі основні складові: 

• стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти; 

• система та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

• оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

• оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

(науково-педагогічної) діяльності педагогічних працівників; 

• оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

діяльності керівних працівників закладу освіти; 

• забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 

• забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти; 

• створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування 

Однак Закон не обмежує вибір інших складових, доцільність яких 

визначає сам заклад освіти, зважаючи на специфіку діяльності та стратегію 

розвитку. 

Запропоновані законом складові фактично утворюють чотири напрями 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 

закладу: 



1. Освітнє середовище. 

2. Система оцінювання освітньої діяльності учнів. 

3. Система педагогічної діяльності. 

4. Система управлінської діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вимоги, критерії та індикатори для самооцінювання 

якості освітньої діяльності 

І. Перелік запитань для самоаналізу 

1. Безпечне фізичне середовище закладу освіти. Чи здійснюється у закладі 

моніторинг за дотриманням безпечного фізичного середовища (огляд 

приміщень, спортивної зали, території закладу, спортивних майданчиків)? Як 

часто відбувається такий моніторинг? Які дії вживаються за його результатами? 

2. Безпечний підвіз дітей до школи (за необхідності). Як забезпечується 

безпечний підвіз дітей? Чи є тут що покращити? Що для цього може зробити 

керівництво закладу освіти?  

3. Наявність необхідних для освітнього процесу та виконання освітньої 

програми приміщень відповідно до наповнюваності. Яких приміщень не 

вистачає? Як планується вирішити/вирішувати це питання? Наскільки 

раціонально використовуються наявні приміщення? Які управлінські рішення 

приймаються для оптимізації наповнюваності та раціонального використання 

приміщень? Наскільки вони результативні? Чи можливе переобладнання 

приміщень?  

4. Забезпеченість обладнанням навчальних кабінетів і приміщень для 

виконання освітньої програми. Наскільки наявне обладнання сприяє 

виконанню освітньої програми? Що потрібно зробити для забезпечення 

навчальних кабінетів і приміщень необхідним обладнанням? Що у даному 

напрямі робиться керівництвом закладу?  

5. Архітектурна доступність приміщень та території. Чи забезпечена 

архітектурна доступність закладу освіти? Чи відбувається адаптація приміщень 

та території відповідно до принципів універсального дизайну? Що потрібно 

зробити у цьому напрямі керівництву закладу освіти?  

6. Матеріально-технічне забезпечення. Які заходи щодо створення належних 

умов діяльності закладу, у тому числі покращення матеріально-технічної бази, 

вживаються у закладі освіти?  

7. Заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Чи насправді 

проводяться у закладі освіти навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності і надання домедичної допомоги? Чи розроблені та 

виконуються працівниками правила дій у разі нещасного випадку чи раптового 

погіршення стану здоров’я учасників освітнього процесу?  

8. Функціонування бібліотеки / інформаційно-ресурсного центру. Як 

бібліотека/інформаційно/ресурсний центр використовується в освітньому 

процесі? Чи залучені ресурси бібліотеки/інформаційно-ресурсного центру для 



формування інформаційно-комунікативної, соціокультурної компетентностей 

учасників освітнього процесу? 

9. Використання мережі Інтернет. Чи застосовуються технічні засоби та інші 

інструменти контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет? Чи 

забезпечені робочі місця педагогічних працівників доступом до мережі? Чи 

забезпечений у закладі освіти доступ до бездротової мережі? Чи забезпечений 

для учнів доступ до мережі? 

10. Організація харчування. Наскільки задоволені учасники освітнього 

процесу організацією харчування в закладі освіти, у тому числі - умовами та 

графіком харчування, асортиментом та якістю страв? Чи відповідає 

встановленим нормам асортимент буфетної продукції? Чи сприяє заклад освіти 

формуванню культури здорового харчування? Що робиться у закладі освіти для 

покращення умов, асортименту та якості харчування? 

11. Попередження та протидія булінгу (цькуванню). 

• Як реалізується політика попередження та протидії булінгу (цькування) 

у закладі освіти? Чи реалізуються заходи з протидії дискримінації? 

• Чи залучались до роботи з запобігання та протидії булінгу працівники 

правоохоронних органів, інші фахівці? 

• Наскільки ефективною у закладі освіти є політика запобігання та протидії 

булінгу (дискримінації)? 

• Наскільки успішно вдається реагувати на випадки булінгу у закладі 

освіти? 

• Яка інформаційно-просвітницька робота з батьками проводиться 

щодо протидії булінгу (цькування), насилля, кібербезпеки? Наскільки 

вона є дієвою? 

• Які види і форми навчання педагогічних працівників використовуються 

закладом освіти для оволодіння ними методиками діагностики і 

раннього виявлення булінгу (цькування), ознак насилля у дитячому колективі? 

• Чи здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на навчальних 

заняттях? Які заходи вживаються за результатами аналізу? 

• Яка частка здобувачів освіти, в тому числі тих, які опинилися в складних 

життєвих обставинах отримують психолого-соціальну підтримку у закладі 

освіти?  

12. Правила поведінки у закладі освіти. Чи розроблені у закладі освіти 

правила поведінки? У якому документі вони зафіксовані? Хто залучався до їх 



розроблення? Чи оприлюднені вони і де саме? Чи поінформовані учасники 

освітнього процесу про них? Якими способами відбувається інформування? 

Наскільки наявні правила сприяють формуванню позитивної мотивації у 

поведінці учасників освітнього процесу?  

13. Адаптація новоприбулих учнів та педагогів. Які заходи та методичні 

підходи використовуються у закладі освіти для адаптації новоприбулих 

здобувачів освіти? Як заходи застосовуються для адаптації учнів при переході з 

початкової до базової, з базової до старшої школи? Які заходи застосовуються 

для адаптації педагогів до професійної діяльності? Чи достатньо вони дієві?  

14. Стратегія розвитку закладу освіти. Як здійснювалося розроблення 

стратегії розвитку? Хто долучався до розроблення? Яким чином враховувалися 

пропозиції учасників освітнього процесу? Що було визначальним для 

формулювання цілей та визначення компонентів стратегії?  

15. Педагогічна рада. Яка роль педагогічної ради для забезпечення якості 

освітньої діяльності? Наскільки питання, що розглядаються на засіданнях 

педагогічної ради є актуальними для розвитку закладу освіти? Наскільки 

активно педагогічні працівники беруть участь в діяльності педагогічної ради? 

16. Річний план роботи. Яким чином річний план роботи закладу реалізує 

стратегію розвитку? Чи здійснюється аналіз виконання річного плану? Чи 

відображені (і яким чином) в річному плані результати самооцінювання, чи 

заплановані заходи щодо вдосконалення освітньої діяльності?  

17. Освітня програма. Яка підготовча робота проводиться для розроблення 

освітньої програми закладу? Хто залучається до її розроблення? Які підходи до 

формування варіативної складової навчального плану використовуються у 

закладі?  

18. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності. 

 • Чи існує у закладі внутрішня система забезпечення якості освітньої 

діяльності і якості освіти?  

• Хто залучався до її розроблення?  

• З якою періодичністю відбувається самооцінювання освітньої діяльності та 

хто залучається до його здійснення? 

• Які інструменти вивчення якості освітньої діяльності використовуються у 

закладі освіти (наприклад, спостереження за проведенням навчальних занять, 

опитування тощо)?  

• Чи достатні вони для оцінювання якості освітньої діяльності? 

 • Як враховуються результати самооцінювання для коригування стратегічного 

та поточного планування діяльності закладу?  



19. Індивідуальні освітні траєкторії. Чи розробляються у закладі освіти 

індивідуальні освітні траєкторії здобувачів освіти? Які труднощі існують при 

розробленні індивідуальних освітніх траєкторій? Хто, переважно, є 

ініціаторами розроблення індивідуальних освітніх траєкторій – батьки чи 

педагогічні працівники? Чи простежується результативність використання 

індивідуальних освітніх траєкторій? 

20. Мотивування педагогічних працівників. Які заходи матеріального та 

морального стимулювання до педагогічних працівників використовуються у 

закладі? Чи така практика є звичною для закладу? Наскільки ефективні ці 

заходи? 

21. Професійний розвиток педагогів. Які умови створює заклад для 

безперервного професійного розвитку педагогів: підвищення кваліфікації, 

чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації педагогічних 

працівників, участі у конференціях, оприлюднення розроблених педагогами 

освітніх ресурсів тощо? Наскільки вони є достатніми і дієвими?  

22. Інноваційна та експертна діяльність педагогічних працівників.  

• Які форми інноваційної роботи впроваджуються в закладі та яким чином 

педагогічні працівники залучаються до цієї роботи? Чи сприяють умови в 

закладі освіти інноваційній діяльності?  

• Чи реалізуються у закладі освітні проекти? Якщо ні, то що заважає цьому?  

• Яку експертну діяльність здійснюють педагогічні працівники закладу? У яких 

проектах беруть участь? (розробники та експерти тестових завдань ЗНО, 

експертиза підручників, навчальних програм, участь у сертифікації вчителів, 

інституційному аудиті тощо)?  

• У яких формах педагогічні працівники закладу освіти поширюють свій 

досвід? 

 • Чи практикується у закладі освіти педагогічне наставництво? 

23. Співпраця між педагогами. Яким чином у закладі освіти налагоджена 

співпраця між педагогами? Які форми співпраці між педагогами є найбільш 

ефективними та найчастіше використовуються в освітньому процесі? Що 

заважає ефективній співпраці педагогів у закладі?  

24. Громадське самоврядування. Чи створені в закладі органи громадського 

самоврядування? Як вони впливають на діяльність закладу? Наскільки 

ефективно співпрацює керівництво закладу освіти з органами громадського 

самоврядування у прийнятті рішень щодо вдосконалення освітнього процесу? 

 

 



25. Комунікація з учасниками освітнього процесу.  

• У який спосіб відбувається комунікація з учасниками освітнього процесу? • 

Наскільки вона є дієвою і результативною? • Чи вдається забезпечувати 

постійний зворотний зв’язок?  

• Які інформаційні ресурси використовує заклад освіти для оприлюднення 

інформації про свою діяльність?  

• Наскільки ця інформація є актуальною для учасників освітнього процесу і як 

часто вона оновлюється?  

26. Реагування на звернення учасників освітнього процесу. Наскільки 

керівництву закладу освіти вдається вживати заходів реагування на звернення 

учасників освітнього процесу?  

27. Режим роботи закладу. Які основні підходи застосовуються у закладі 

освіти при складанні розпорядку дня та розкладу навчальних занять?  

28. Навчання дітей з особливими освітніми потребами.  

• Чи є у закладі діти з особливими освітніми потребами (ООП)? Якщо так, то як 

організоване їх навчання?:  

• Чи є у закладі належне кадрове забезпечення ?  

• Як налагоджується співпраця між асистентом вчителя і педагогами закладу? • 

Чи залучаються (і в якій мірі) батьки дітей з ООП до питань організації 

освітнього процесу?  

• Чи залучається асистент дитини до вирішення питань організації освітнього 

процесу? 

• Наскільки дієвою є корекційна спрямованість освітнього процесу? 

• Чи розглядаються у закладі освіти питання методики роботи з дітьми з 

особливими освітніми процесами, ефективності співпраці між педагогічними 

працівниками в питаннях роботи з дітьми з особливими освітніми потребами? • 

Які виникають/виникали у закладі освіти проблеми щодо впровадженням 

інклюзії? Що робиться керівництвом закладу для їх вирішення?  

• Наскільки заклад освіти забезпечений необхідним дидактичним обладнанням 

для навчання дітей з ООП?  

• Як забезпечується психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання? 

Яких заходів необхідно вживати, щоб його покращити?  

• Як заклад співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром щодо організації 

освітнього процесу та підтримки дітей з ООП?  

29. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Як здобувачі 

освіти дізнаються про критерії, правила і процедури, за якими оцінюють їх 



навчальні досягнення? Як впроваджуються у закладі освіти засади 

формувального оцінювання? Чи використовуються в закладі методики 

самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти? Якщо ні, то які 

чинники цьому заважають? Як у закладі освіти здійснюється моніторинг 

навчальних досягнень здобувачів освіти, їх динаміки та як результати 

моніторингу використовуються для підвищення якості освіти у закладі?  

30. Інтеграція освітнього процесу у зовнішній культурно-освітній простір. 

Які умови є у закладі освіти для інтеграції освітнього процесу у зовнішній 

культурно-освітній простір (екскурсії, пізнавальні заходи, відвідування 

історичних місць тощо)?  

31. Академічна доброчесність. Чи впроваджується політика академічної 

доброчесності в освітньому процесі закладу освіти? Як забезпечується система 

заходів з реалізації політики академічної доброчесності? Наскільки вдається 

протидіяти фактам порушення академічної доброчесності? Наскільки 

поінформовані учасники освітнього процесу про принципи академічної 

доброчесності? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Узагальнення результатів вивчення освітньої діяльності 

закладу та визначення рівня її якості 

Рівні оцінювання якості освітньої діяльності 

Узагальнення результатів вивчення, як правило, здійснюється в кінці 

навчального року. Заклад освіти визначає свій рівень освітньої діяльності. 

Порядком проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої 

освіти пропонується чотири рівні якості освітньої діяльності:  

• високий (100%):  

• достатній (85% +);  

• рівень, що вимагає покращення (70% +);  

• низький (менше 70%). 

Звітування 

За результатами самооцінювання готуються висновки (які є складовою 

щорічного звіту про діяльність закладу освіти) і визначаються шляхи 

вдосконалення освітньої діяльності (які стануть частиною річного плану роботи 

на наступний навчальний рік). Заклад освіти самостійно визначає структуру 

річного звіту про його діяльність (звіт керівника закладу). За бажанням заклад 

може скористатися запропонованою структурою: 

• Аналіз виконання стратегії розвитку закладу (виконання завдань, які 

передбачені стратегією розвитку на звітний навчальний рік) – що виконано, що 

не виконано – і чому?  

• Вивчення освітньої діяльності та управлінських процесів. 

• Результати оцінювання внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності і якості освіти (самооцінювання). 

• Шляхи удосконалення якості освітньої діяльності та якості освіти на 

наступний навчальний рік. 

Отримані результати вивчення внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності можна розглянути на засіданні педагогічної ради. 

Щорічний звіт оприлюднюється на сайті закладу освіти або на сайті 

засновника. 

 

 

 

 



ІІІ. Методи збору інформації 

Для того, щоб оцінити стан справ за будь-яким аспектом освітньої 

діяльності закладу, або для прийняття управлінського рішення, потрібно мати 

достатньо інформації.  

У процесі самооцінювання якості освітньої діяльності у закладі доцільно 

використовувати такі методи збору інформації:  

• вивчення документації (Стратегія розвитку закладу, річний план роботи 

школи, класні журнали, протоколи педагогічної ради тощо);  

• спостереження (за освітнім середовищем, за проведенням навчального 

заняття); 

 • опитування (анкетування, індивідуальне та групове інтерв’ю).  

Вибір методу має забезпечити отримання релевантної інформації для 

всебічного вивчення того чи іншого аспекту діяльності закладу. Кожен із 

методів має свої особливості застосування та оброблення результатів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Критерії, індикатори оцінювання освітніх та управлінських 

процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти 

Напрям 

оцінювання 

Вимога/правило 
організації 

освітніх і 

управлінських 

процесів 
закладу освіти 

та внутрішньої 

системи 
забезпечення 

якості 

освіти 

Критерії 

оцінювання 

Індикатори 

оцінювання 

Методи 

збору 

інформації 

1 2 3 4 5 
1. Освітнє 

середовище 
закладу 

освіти 

1.1. Забезпечення 

комфортних і 
безпечних умов 

навчання та 

праці 

 

1.1.1. 

Приміщення і 
територія закладу 

освіти є 

безпечними та 

комфортними 
для навчання 

та праці 

1.1.1.1. Облаштування 

території закладу та 
розташування 

приміщень є 

безпечними 

1.1.1.1. 

Спостереження, 
опитування 

1.1.1.2.У закладі освіти 
забезпечується 

комфортний 

повітряно-тепловий 

режим, належне 
освітлення, 

прибирання 

приміщень, 
облаштування та 

утримання туалетів, 

дотримання питного 
режиму 

1.1.1.2. 
Спостереження, 

опитування 

1.1.1.3. У закладі 

освіти забезпечується 

раціональне 
використання 

приміщень і 

комплектування 
мережі класів (з 

урахуванням 

чисельності 

здобувачів освіти, їх 
особливих освітніх 

потреб, площі 

приміщень) 

1.1.1.3. 

Вивчення 

документації, 
спостереження, 

опитування 

1.1.1.4. У закладі 

освіти є робочі 

(персональні робочі) 

місця для педагогічних 
працівників та 

облаштовані місця 

відпочинку для 
учасників освітнього 

процесу 

1.1.1.4. 

Спостереження, 

опитування 



1.1.2. Заклад 

освіти 

забезпечений 
навчальними та 

іншими 

приміщеннями 
з відповідним 

обладнанням, 

що необхідні 

для реалізації 
освітньої 

програми 

1.1.2.1. У закладі 

освіти є 

приміщення, необхідні 
для реалізації освітньої 

програми та 

забезпечення 
освітнього процесу 

1.1.2.1. 

Спостереження, 

вивчення 
документації, 

опитування 

1.1.2.2. Частка 

навчальних 

кабінетів початкових 
класів, фізики, хімії, 

біології, інформатики, 

майстерень/кабінетів 
трудового навчання 

(обслуговуючої праці), 

спортивної та 

актової зал, інших 
кабінетів, які 

обладнані засобами 

навчання 
відповідно до вимог 

законодавства та 

освітньої 
програми 

1.1.2.2. 

Спостереження, 

вивчення 
документації, 

опитування 

1.1.3. Здобувачі 

освіти та 

працівники 
закладу освіти 

обізнані з 

вимогами охорони 
праці, 

безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної 
безпеки, 

правилами 

поведінки в 
умовах 

надзвичайних 

ситуацій і 
дотримуються їх 

1.1.3.1. У закладі 

освіти проводяться 

навчання/інструктажі з 
охорони 

праці, безпеки 

життєдіяльності, 
пожежної 

безпеки, правил 

поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій 

1.1.3.1. 

Вивчення 

документації, 
опитування 

1.1.3.2. Учасники 

освітнього процесу 

дотримуються вимог 
щодо охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної 
безпеки, правил 

поведінки 

1.1.3.2. 

Спостереження 

1.1.4. Працівники 
обізнані з 

правилами 

поведінки в разі 

нещасного 
випадку зі 

здобувачами 

освіти та 
працівниками 

закладу освіти 

чи раптового 

погіршення їх 
стану здоров’я і 

вживають 

необхідних 
заходів у таких 

1.1.4.1. У закладі 
освіти 

проводяться 

навчання/інструктажі 

педагогічних 
працівників з питань 

надання домедичної 

допомоги, реагування 
на 

випадки травмування 

або 

погіршення 
самопочуття 

здобувачів освіти та 

працівників під час 
освітнього процесу 

1.1.4.1. 
Вивчення 

документації, 

опитування 



ситуаціях 1.1.4.2. У разі 

нещасного 

випадку педагогічні 
працівники та 

керівництво закладу 

діють у 
встановленому 

законодавством 

порядку 

1.1.4.2. 

Вивчення 

документації, 
опитування 

1.1.5. У закладі 
освіти 

створюються 

умови 
для харчування 

здобувачів 

освіти і 

працівників 

1.1.5.1. Організація 
харчування у закладі 

освіти 

сприяє формуванню 
культури здорового 

харчування у 

здобувачів 

освіти 

1.1.5.1. 
Вивчення 

документації, 

спостереження 

1.1.5.2. Частка 

учасників 

освітнього процесу, які 
задоволені умовами 

харчування 

1.1.5.2. 

Опитування 

1.1.6. У закладі 

освіти 
створюються 

умови для 

безпечного 
використання 

мережі 

Інтернет, в 

учасників 
освітнього 

процесу 

формуються 
навички 

безпечної 

поведінки в 
Інтернеті 

1.1.6.1. У закладі 

освіти застосовуються 
технічні засоби та інші 

інструменти 

контролю за безпечним 

1.1.6.1. 

Спостереження, 
опитування 

1.1.6.2. Здобувачі 

освіти та 
їхні батьки 

поінформовані 

закладом освіти щодо 
безпечного 

використання мережі 

Інтернет 

1.1.6.2. 

Опитування 

1.1.7. У закладі 

освіти 
застосовуються 

підходи для 

адаптації та 
інтеграції 

здобувачів 

освіти до 
освітнього 

процесу, 

професійної 

адаптації 
працівників 

1.1.7.1. У закладі 

освіти 
налагоджено систему 

роботи з адаптації та 

інтеграції здобувачів 
освіти 

до освітнього процесу 

1.1.7.1. 

Опитування 

1.1.7.2. Заклад освіти 

сприяє адаптації 
педагогічних 

працівників до 

професійної діяльності 

1.1.7.2. 

Опитування 

1.2. Створення 

освітнього 
середовища, 

вільного від будь-

яких форм 

насильства та 
дискримінації 

1.2.1. Заклад 

освіти планує 
та реалізує 

діяльність 

щодо запобігання 

1.2.1.1. У закладі 

освіти розроблено план 
заходів із 

запобігання та протидії 

булінгу 

1.2.1.1. 

Вивчення 
документації, 

опитування 

1.2.1.2. У закладі 
освіти реалізуються 

1.2.1.2. 
Вивчення 



будь-яким 

проявам 

дискримінації, 
булінгу в закладі 

заходи із запобігання 

проявам дискримінації 

документації, 

опитування 

1.2.1.3. Частка 
здобувачів 

освіти і педагогічних 

працівників, які 
вважають освітнє 

середовище 

безпечним і 

психологічно 
комфортним 

1.2.1.3. 
Опитування 

1.2.1.4. Керівництво та 

педагогічні працівники 
закладу освіти 

проходять 

навчання, 

ознайомлюються з 
нормативно-правовими 

документами 

щодо виявлення ознак 
булінгу, іншого 

насильства та 

запобігання йому 

1.2.1.4. 

Опитування 

1.2.1.5. Заклад освіти 
співпрацює з 

представниками 

правоохоронних 
органів, іншими 

фахівцями з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

1.2.1.5. 
Опитування 

1.2.2. Правила 

поведінки 

учасників 
освітнього 

процесу в закладі 

освіти 

забезпечують 
дотримання 

етичних 

норм, повагу 
до гідності, 

прав і свобод 

людини 

1.2.2.1. У закладі 

освіти 

оприлюднені правила 
поведінки, спрямовані 

на 

формування 

позитивної 
мотивації у поведінці 

учасників освітнього 

процесу та реалізацію 
підходу, заснованого 

на правах людини 

1.2.2.1. 

Вивчення 

документації, 
опитування 

1.2.2.2. Частка 

учасників 
освітнього процесу, 

ознайомлених із 

правилами поведінки у 
закладі 

освіти 

1.2.2.2. 

Опитування 

1.2.2.3. Учасники 

освітнього процесу 
дотримуються 

прийнятих у закладі 

освіти правил 
поведінки 

.2.2.3. 

Спостереження, 
опитування 



1.2.3. Керівник 

та заступники 

керівника (далі 
– керівництво) 

закладу освіти, 

педагогічні 
працівники 

протидіють 

булінгу, іншому 

насильству, 
дотримуються 

порядку 

реагування на їх 
прояви 

1.2.3.1. З метою 

запобігання 

різним проявам 
насильства (у закладі 

освіти 

та/або вдома) 
здійснюється аналіз 

причин відсутності 

здобувачів 

освіти на заняттях та 
вживаються відповідні 

заходи 

1.2.3.1. 

Вивчення 

документації, 
опитування 

1.2.3.2. Заклад освіти 
реагує на звернення 

про 

випадки булінгу 

1.2.3.2. 
Вивчення 

документації, 

опитування 

1.2.3.3. Психологічна 
служба (практичний 

психолог, соціальний 

педагог) закладу освіти 
здійснює системну 

роботу 

з виявлення, 

реагування 
та запобігання булінгу, 

іншому насильству 

(діагностування, 
індивідуальна 

робота, тренінгові 

заняття) 

1.2.3.3. 
Опитування 

1.2.3.4. Частка 
здобувачів 

освіти (в тому числі із 

соціально-вразливих 
груп), які в разі 

потреби 

отримують у закладі 
освіти 

психологосоціальну 

підтримку 

1.2.3.4. 
Опитування 

 

1.2.3.5. Заклад освіти у 
випадку виявлення 

фактів булінгу та 

іншого 
насильства повідомляє 

органи та служби у 

справах дітей, 

правоохоронні 
органи 

1.2.3.5. 
Вивчення 

документації., 

опитування 

1.3. Формування 

інклюзивного, 
розвивального 

та мотивуючого 

до навчання 

освітнього 
простору 

1.3.1. 

Приміщення та 
територія закладу 

освіти 

облаштовуються з 

урахуванням 
принципів 

1.3.1.1. У закладі 

освіти забезпечується 
архітектурна 

доступність території 

та будівлі для осіб з 

особливими освітніми 
потребами 

1.3.1.1. 

Спостереження 



універсального 

дизайну та/або 

розумного 
пристосування 

1.3.1.2. У закладі 

освіти 

приміщення (туалети, 
їдальня, облаштування 

коридорів, навчальних 

кабінетів) і територія 
(доріжки, ігрові, 

спортивні майданчики) 

адаптовані до 

використання 
всіма учасниками 

освітнього процесу 

1.3.1.2. 

Спостереження, 

опитування 

1.3.1.3. У закладі 
освіти наявні та 

використовуються 

ресурсна кімната, 

дидактичні засоби для 
осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

1.3.1.3. 
Спостереження, 

опитування 

1.3.2. У закладі 

освіти 

застосовуються 

методики та 
технології роботи 

з 

дітьми з 
особливими 

освітніми 

потребами 

1.3.2.1. Заклад освіти 

забезпечений 

асистентом вчителя, 

практичним 
психологом, вчителем-

дефектологом, іншими 

фахівцями для 
реалізації 

інклюзивного навчання 

(у 
разі потреби) 

1.3.2.1. 

Вивчення 

документації, 

опитування 

1.3.2.2. У закладі 

освіти забезпечується 

корекційна 
спрямованість 

освітнього 

процесу (у разі 
потреби) 

1.3.2.2. 

Спостереження, 

опитування 

1.3.2.3. Педагогічні 

працівники 

застосовують 
форми, методи, 

прийоми 

роботи з дітьми з 
особливими освітніми 

потребами 

1.3.2.3. 

Спостереження 

1.3.2.4. У закладі 

освіти 
налагоджено 

співпрацю 

педагогічних 
працівників 

з питань навчання 

дітей з 

особливими освітніми 
потребами (створення 

команди психолого-

педагогічного 
супроводу, 

1.3.2.4. 

Вивчення 
документації, 

опитування 



розроблення 

індивідуальної 

програми розвитку) 

1.3.3. Заклад 

освіти 

взаємодіє з 
батьками дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами, 
фахівцями 

інклюзивно-

ресурсного 
центру, залучає їх 

до необхідної 

підтримки 

дітей під час 
здобуття освіти 

1.3.3.1. У закладі 

освіти 

індивідуальна 
програма 

розвитку розроблена за 

участі батьків та 

створені 
умови для залучення 

асистента дитини в 

освітній 
процес 

1.3.3.1. 

Вивчення 

документації, 
опитування 

1.3.3.2. Заклад освіти 

співпрацює з 

інклюзивно-ресурсним 
центром щодо 

психолого-

педагогічного 
супроводу 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

1.3.3.2. 

Вивчення 

документації, 
опитування 

1.3.4. Освітнє 
середовище 

мотивує 

здобувачів освіти 
до 

оволодіння 

ключовими 

компетентностям
и та 

наскрізними 

уміннями, 
ведення здорового 

способу 

життя 

1.3.4.1. У закладі 
освіти 

формуються навички 

здорового способу 
життя 

(харчування, гігієна, 

фізична активність) та 

екологічно доцільної 
поведінки у здобувачів 

освіти 

1.3.4.1. 
Спостереження 

1.3.4.2. Простір 
закладу 

освіти, обладнання, 

засоби навчання 

сприяють 
формуванню ключових 

компетентностей та 

наскрізних умінь 
здобувачів освіти 

1.3.4.2. 
Спостереження, 

опитування 

1.3.5. У закладі 

освіти створено 

простір 
інформаційної 

взаємодії та 

соціально-
культурної 

комунікації 

учасників 
освітнього 

процесу 

(бібліотека, 

інформаційно-
ресурсний 

центр тощо) 

1.3.5.1. Простір і 

ресурси 

бібліотеки/інформацій
но-ресурсного центру 

використовуються для 

індивідуальної, 
групової, 

проєктної та іншої 

роботи 
у рамках освітнього 

процесу, різних форм 

комунікації учасників 

освітнього процесу 

1.3.5.1. 

Спостереження, 

опитування 

1.3.5.2. Ресурси 

бібліотеки/ 

інформаційно-
ресурсного центру 

1.3.5.2. 

Опитування 



використовуються для 

формування 

інформаційно-
комунікаційної 

компетентності 

здобувачів освіти 

2. Система 

оцінювання 

здобувачів 

освіти 

2.1. Наявність 

відкритої, 

прозорої і 

зрозумілої для 
здобувачів освіти 

системи 

оцінювання їх 
навчальних 

досягнень 

2.1.1. Здобувачі 

освіти отримують 

від педагогічних 

працівників 
інформацію про 

критерії, правила 

та процедури 
оцінювання 

навчальних 

досягнень 

2.1.1.1. У закладі 

оприлюднюються 

критерії, правила та 

процедури 
оцінювання 

навчальних 

досягнень 

2.1.1.1. 

Вивчення 

документації, 

спостереження, 
опитування 

2.1.1.2. Частка 

здобувачів 

освіти, які в закладі 

освіти 
отримують інформацію 

про критерії, правила і 

процедури оцінювання 
навчальних досягнень 

2.1.1.2. 

Опитування 

2.1.2. Система 

оцінювання в 

закладі освіти 
сприяє реалізації 

компетентнісного 

підходу до 
навчання 

2.1.2.1. Частка 

педагогічних 

працівників, які 
застосовують систему 

оцінювання, 

спрямовану 
на реалізацію 

компетентнісного 

підходу 

2.1.2.1. 

Спостереження 

2.1.3. Здобувачі 
освіти вважають 

оцінювання 

результатів 
навчання 

справедливим і 

об’єктивним 

2.1.3.1. Частка 
здобувачів 

освіти, які вважають 

оцінювання 
результатів їх 

навчання у закладі 

освіти 

справедливим і 
об’єктивним 

2.1.3.1. 
Опитування 

2.2. Застосування 

внутрішнього 
моніторингу, що 

передбачає 

систематичне 

відстеження та 
коригування 

результатів 

навчання кожного 
здобувача освіти 

2.2.1. У закладі 

освіти 
здійснюється 

аналіз результатів 

навчання 

здобувачів 
освіти 

2.2.1.1. У закладі 

освіти систематично 
проводяться 

моніторинги 

результатів 

навчання здобувачів 
освіти 

2.2.1.1. 

Вивчення 
документації, 

опитування 

2.2.1.2. За 

результатами 
моніторингів 

здійснюється аналіз 

результатів навчання 

здобувачів освіти, 
приймаються рішення 

щодо їх 

коригування 

2.2.1.2. 

Опитування 



2.2.2. У закладі 

освіти 

впроваджується 
система 

формувального 

оцінювання 

2.2.2.1. Педагогічні 

працівники за 

допомогою 
оцінювання 

відстежують 

особистісний поступ 
здобувачів освіти, 

формують 

у них позитивну 

самооцінку, 
відзначають 

досягнення, 

підтримують 
бажання навчатися, 

запобігають 

побоюванням 
помилитися 

2.2.2.1. 

Спостереження, 

опитування 

2.3. 

Спрямованість 

системи 
оцінювання на 

формування у 

здобувачів освіти 
відповідальності 

за результати 

свого навчання, 
здатності до 
самооцінювання 

2.3.1. Заклад 

освіти сприяє 

формуванню у 
здобувачів 

освіти 

відповідального 
ставлення 

до результатів 

навчання 

2.3.1.1. Педагогічні 

працівників надають 

здобувачам освіти 
необхідну 

допомогу в навчальній 

діяльності 

2.3.1.1. 

Опитування 

2.3.1.2. Частка 
здобувачів 

освіти, які 

відповідально 
ставляться до процесу 

навчання, оволодіння 

освітньою програмою 

2.3.1.1. 
Опитування 

2.3.2. Заклад 
освіти забезпечує 

самооцінювання 

та 
взаємооцінювання 

здобувачів 

освіти 

2.3.2.1. Учителі в 
системі 

оцінювання 

навчальних 
досягнень 

використовують 

прийоми 
самооцінювання та 

взаємооцінювання 

здобувачів 

освіти 

2.3.2.1. 
Спостереження, 

опитування 

3. 

Педагогічна 

діяльність 
педагогічни

х 

працівників 

закладу 
освіти 

3.1. Ефективність 

планування 

педагогічними 
працівниками 

своєї діяльності, 

використання 

сучасних 
освітніх підходів 

до організації 

освітнього 
процесу з метою 

формування 

ключових 

компетентностей 
здобувачів 

освіти 

3.1.1. Педагогічні 

працівники 

планують 
свою діяльність, 

аналізують її 

результативність 

3.1.1.1. Частка 

вчителів, які 

використовують 
календарно-тематичне 

планування, що 

відповідає 

освітній програмі 
закладу 

освіти 

3.1.1.1. 

Спостереження, 

опитування 

3.1.2. Педагогічні 
працівники 

застосовують 

освітні 

технології, 
спрямовані на 

формування 

ключових 
компетентностей і 

3.1.2.1. Частка 
педагогічних 

працівників, які 

використовують 

освітні технології, 
спрямовані на 

оволодіння 

здобувачами 

3.1.2.1. 
Спостереження 



наскрізних 

умінь здобувачів 

освіти 

освіти ключовими 

компетентностями та 

наскрізними уміннями 

3.1.3. Педагогічні 

працівники беруть 

участь у 
формуванні та 

реалізації 

індивідуальних 

освітніх 
траєкторій для 

здобувачів 

освіти (за 
потреби) 

3.1.3.1. Педагогічні 

працівники беруть 

участь у розробленні 
індивідуальних 

освітніх траєкторій, 

зокрема – складають 

завдання, перевіряють 
роботи, надають 

консультації, 

проводять 
оцінювання 

навчальних 

досягнень 

3.1.2.1. 

Спостереження 

3.1.4. Педагогічні 
працівники 

створюють та/або 

використовують 
освітні ресурси 

(електронні 

презентації, 

відеоматеріали, 
методичні 

розробки, 

вебсайти, блоги 
тощо) 

3.1.4.1. Частка 
педагогічних 

працівників, які 

створюють та 
використовують 

власні освітні ресурси, 

мають публікації 

професійної тематики 
та 

оприлюднені 

методичні 
розробки 

3.1.4.1. 
Опитування 

3.1.5. Педагогічні 

працівники 

сприяють 
формуванню 

суспільних 

цінностей у 
здобувачів освіти 

у 

процесі їх 
навчання, 

виховання та 

розвитку 

3.1.5.1. Учителі, які 

використовують зміст 

предмету 
(курсу), інтегрованих 

змістових ліній для 

формування 
суспільних цінностей, 

виховання 

патріотизму 

3.1.5.1. 

Спостереження 

3.1.6. Педагогічні 
працівники 

використовують 

інформаційно-
комунікаційні 

технології в 

освітньому 

процесі 

3.1.6.1. Частка 
педагогічних 

працівників, які 

застосовують 
інформаційно-

комунікаційні 

технології в 

освітньому процесі 

3.1.6.1. 
Спостереження 

3.2. Постійне 

підвищення 

професійного 
рівня і 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних 
працівників 

3.2.1.Педагогічні 

працівники 

сприяють 
формуванню, 

забезпечують 

власний 

професійний 
розвиток і 

підвищення 

кваліфікації, у 
тому числі 

3.2.1.1. Частка 

педагогічних 

працівників закладу 
освіти, які обирають 

різні 

види, форми і 

напрямки 
підвищення рівня своєї 

професійної 

майстерності 

3.2.1.1. 

Вивчення 

документації, 
опитування 



щодо методик 

роботи з 

дітьми з 
особливими 

освітніми 

потребами 

3.2.2. Педагогічні 

працівники 

здійснюють 

інноваційну 
освітню 

діяльність, беруть 

участь у 
освітніх проектах, 

залучаються до 

роботи як освітні 

експерти 

3.2.2.1. Педагогічні 

працівники беруть 

участь в інноваційній 

роботі 
(розроблення/адаптація

, 

впровадження освітніх 
технологій, 

експериментальна 

робота), ініціюють 

та/або реалізують 
освітні 

проекти 

3.2.2.1. 

Вивчення 

документації, 

опитування 

3.3. 
Налагодження 

співпраці 

зі здобувачами 

освіти, їх 
батьками, 

працівниками 

закладу 
освіти 

3.3.1. Педагогічні 
працівники діють 

на 

засадах педагогіки 

партнерства 

3.3.1.1. Частка 
здобувачів 

освіти, які вважають, 

що їх 

думка має значення 
(вислуховується, 

враховується) в 

освітньому 
процесі 

3.3.1.1. 
Опитування 

3.3.1.2. Частка 

педагогічних 

працівників, які 
використовують форми 

роботи, спрямовані на 

формування 
партнерських взаємин 

зі здобувачами освіти 

із застосуванням 
особистісно 

орієнтованого підходу 

3.3.1.2. 

Спостереження 

3.3.2. Педагогічні 

працівники 
співпрацюють 

з батьками 

здобувачів освіти 
з 

питань організації 

освітнього 

процесу, 
забезпечують 

постійний 

зворотній 
зв’язок 

3.3.2.1. У закладі 

освіти 
налагоджена 

конструктивна 

комунікація 
педагогічних 

працівників із 

батьками здобувачів 

освіти в різних формах  

3.3.2.1. 

Вивчення 
документації, 

опитування 

3.3.3 У закладі 

освіти існує 

практика 
педагогічного 

наставництва, 

взаємонавчання та 
інших 

3.3.3.1. Педагогічні 

працівники надають 

методичну 
підтримку колегам, 

обмінюються досвідом 

(консультації, 
навчальні 

3.3.3.1. 

Вивчення 

документації, 
опитування 



форм професійної 

співпраці 

семінари, майстер-

класи, 

конференції, 
взаємовідвідування 

занять, наставництво, 

публікації) 

3.4. Організація 

педагогічної 

діяльності та 

навчання 
здобувачів освіти 

на засадах 

академічної 
доброчесності 

3.4.1. Педагогічні 

працівники під 

час 

провадження 
педагогічної та 

наукової (творчої) 

діяльності 
дотримуються 

академічної 

доброчесност 

3.4.1.1. Педагогічні 

працівники діють на 

засадах 

академічної 
доброчесності 

3.4.1.1. 

Спостереження, 

опитування 

3.4.2. Педагогічні 
працівники 

сприяють 

дотриманню 
академічної 

доброчесності 

здобувачами 

освіти 

3.4.2.1. Частка 
педагогічних 

працівників, які 

інформують здобувачів 
освіти про правила 

дотримання 

академічної 

доброчесності 

3.4.2.1. 
Спостереження, 

опитування 

4. 

Управлінськ

і процеси 
закладу 

освіти 

4.1. Наявність 

стратегії розвитку 

та системи 
планування 

діяльності 

закладу, 

моніторинг 
виконання 

поставлених цілей 

і завдань 

4.1.1. У закладі 

освіти 

затверджено 
стратегію його 

розвитку, 

спрямовану на 

підвищення 
якості освітньої 

діяльності 

4.1.1.1. Стратегія 

розвитку 

закладу освіти 
відповідає 

особливостям і умовам 

його діяльності (тип 

закладу, мова 
навчання, територія 

обслуговування, 

формування 
контингенту 

здобувачів освіти, 

обсяг 
та джерела 

фінансування) 

4.1.1.1. 

Вивчення 

документації, 
опитування 

4.1.2. У закладі 

освіти річне 
планування та 

відстеження 

його 
результативності 

здійснюються 

відповідно до 

стратегії його 
розвитку 

4.1.2.1. Річний план 

роботи 
закладу освіти реалізує 

стратегію його 

розвитку 

4.1.2.1. 

Вивчення 
документації, 

опитування 

4.1.2.2. Учасники 
освітнього процесу 

залучаються 

до розроблення 
річного 

плану роботи закладу 

освіти 

4.1.2.2. 
Опитування 

4.1.2.3. Керівник та 
органи 

управління закладу 

освіти аналізують 
реалізацію річного 

плану 

роботи та у разі 
потреби 

4.1.2.3. 
Вивчення 

документації 



коригують його 

4.1.2.4. Діяльність 

педагогічної ради 

закладу 
освіти спрямовується 

на 

реалізацію річного 
плану 

і стратегію розвитку 

закладу 

4.1.2.4. 

Вивчення 

документації, 
опитування 

4.1.3. У закладі 
освіти 

здійснюється 

самооцінювання 
якості освітньої 

діяльності на 

основі стратегії 
(політики) і 

процедур 

забезпечення 

якості освіти 

4.1.3.1. Заклад освіти 
розробляє та 

оприлюднює 

документ, що визначає 
стратегію (політику) і 

процедури 

забезпечення 
якості освіти 

4.1.3.1. 
Вивчення 

документації, 

опитування 

4.1.3.2. У закладі 

освіти 

здійснюється 
періодичне 

(не рідше одного разу 

на 
рік) самооцінювання 

якості освітньої 

діяльності відповідно 

до розроблених або 
адаптованих у закладі 

процедур 

4.1.3.2. 

Вивчення 

документації 

4.1.3.3. Учасники 
освітнього процесу 

залучаються 

до самооцінювання 

якості освітньої 
діяльності 

4.1.3.3. 
Вивчення 

документації, 

опитування 

4.1.4. Керівництво 

закладу 

освіти планує 
та здійснює 

заходи щодо 

утримання у 
належному стані 

будівель, 

приміщень, 
обладнання 

4.1.4.1. Керівництво 

закладу освіти вживає 

заходів для створення 
належних умов 

діяльності 

закладу (зокрема, 
вивчає 

стан матеріально-

технічної бази, планує 
її розвиток, звертається 

із 

відповідними 

клопотаннями до 
засновника, 

здійснює проектну 

діяльність) 

4.1.4.1. 

Вивчення 

документації, 
опитування  

4.2. Формування 

відносин довіри, 

прозорості, 

дотримання 
етичних норм 

4.2.1. Керівництво 

закладу 

освіти сприяє 

створенню 
психологічно 

комфортного 

4.2.1.1. Частка 

учасників 

освітнього процесу, які 

задоволені загальним 
психологічним 

кліматом 

4.2.1.1. 

Опитування 



середовища, 

яке забезпечує 

конструктивну 
взаємодію 

здобувачів освіти, 

їх батьків, 
педагогічних та 

інших 

працівників 

закладу освіти та 
взаємну довіру 

у закладі освіти і діями 

керівництва щодо 

формування відносин 
довіри 

та конструктивної 

співпраці між ними 

4.2.1.2. У закладі 

освіти забезпечується 

доступ 

учасників освітнього 
процесу, представників 

місцевої громади до 

спілкування із 
керівництвом 

(особистий 

прийом, звернення, 

використання сучасних 
засобів комунікації) 

4.2.1.2. 

Вивчення 

документації, 

опитування 

4.2.1.3. Керівництво 

закладу вчасно 
розглядає 

звернення учасників 

освітнього процесу та 

вживає відповідних 
заходів реагування 

4.2.1.3. 

Вивчення 
документації, 

опитування 

4.2.2. Заклад 

освіти 
оприлюднює 

інформацію про 

свою діяльність 

на відкритих 
загальнодоступни

х ресурсах 

4.2.2.1. Заклад освіти 

забезпечує змістовне 
наповнення та вчасне 

оновлення 

інформаційних 

ресурсів закладу 
(інформаційні стенди, 

сайт закладу 

освіти/інформація 
на сайті засновника, 

сторінки у соціальних 

мережах) 

4.2.2.1. 

Спостереженн, 
опитування 

4.3. Ефективність 
кадрової 

політики та 

забезпечення 
можливостей 

для професійного 

розвитку 
педагогічних 

працівників 

4.3.1. Керівник 
закладу освіти 

формує штат 

закладу, 
залучаючи 

кваліфікованих 

педагогічних та 
інших 

працівників 

відповідно до 

штатного розпису 
та освітньої 

програми 

4.3.1.1. У закладі 
освіти 

укомплектовано 

кадровий склад 
(наявність/відсутність 

вакансій) 

4.3.1.1. 
Вивчення 

документації, 

опитування 

4.3.1.2. Частка 

педагогічних 
працівників закладу 

освіти, які 

працюють за фахом 

4.3.1.2. 

Вивчення 
документації 

4.3.2. Керівництво 

закладу 
освіти за 

допомогою 

системи 

матеріального 
та морального 

4.3.2.1. Керівництво 

закладу освіти 
застосовує 

заходи матеріального 

та 

морального заохочення 
до педагогічних 

працівників з метою 

підвищення якості 

4.3.2.1. 

Опитування 



заохочення 

мотивує 

педагогічних 
працівників до 

підвищення 

якості освітньої 
діяльності, 

саморозвитку, 

здійснення 

інноваційної 
освітньої 

діяльності 

освітньої діяльності  

4.3.3. Керівництво 
закладу 

освіти сприяє 

підвищенню 

кваліфікації 
педагогічних 

працівників 

4.3.3.1. Керівництво 
закладу освіти створює 

умови для постійного 

підвищення 

кваліфікації, 
чергової та 

позачергової 

атестації, добровільної 
сертифікації 

педагогічних 

працівників 

4.3.3.1. 
Вивчення 

документації, 

опитування 

4.3.3.2. Частка 
педагогічних 

працівників, які 

вважають, що 
керівництво закладу 

освіти 

сприяє їхньому 
професійному 

розвиткові 

4.3.3.2. 
Опитування 

4.4. Організація 

освітнього 
процесу на 

засадах 

людиноцентризму
, прийняття 

управлінських 

рішень на основі 

конструктивної 
співпраці 

учасників 

освітнього 
процесу, 

взаємодії закладу 

освіти з місцевою 
громадою 

4.4.1. У закладі 

освіти 
створюються 

умови 

для реалізації 
прав і обов’язків 

учасників 

освітнього 

процесу 

4.4.1.1. Частка 

учасників 
освітнього процесу, які 

вважають, що їхні 

права в закладі освіти 
не порушуються 

4.4.1.1. 

Опитування 

4.4.2. 

Управлінські 

рішення 
приймаються з 

урахуванням 

пропозицій 

учасників 
освітнього 

процесу 

4.4.2.1. Частка 

учасників 

освітнього процесу, які 
вважають, що їхні 

пропозиції 

враховуються під 

час прийняття 
управлінських рішень 

4.4.2.1. 

Опитування 

4.4.3. Керівництво 
закладу 

освіти створює 

умови для 

розвитку 
громадського 

самоврядування 

4.4.3.1. Керівництво 
сприяє участі 

громадського 

самоврядування у 

вирішенні питань щодо 
діяльності закладу 

освіти 

4.4.3.1. 
Опитування 



4.4.4. Керівництво 

закладу 

освіти сприяє 
виявленню 

громадської 

активності та 
ініціативи 

учасників 

освітнього 

процесу, їх 
участі в житті 

місцевої громади 

4.4.4.1. Керівництво 

закладу підтримує 

освітні та 
громадські ініціативи 

учасників освітнього 

процесу, які 
спрямовані на 

сталий розвиток 

закладу 

та участь у житті 
місцевої 

громади (культурні, 

спортивні, екологічні 
проекти, 

заходи) 

4.4.4.1. 

Вивчення 

документації, 
опитування 

4.4.5. Режим 

роботи закладу 
освіти та розклад 

занять 

враховують 
вікові особливості 

здобувачів освіти, 

відповідають їх 
освітнім потребам 

4.4.5.1. Режим роботи 

закладу освіти 
враховує потреби 

учасників освітнього 

процесу, особливості 
діяльності закладу 

4.4.5.1. 

Вивчення 
документації, 

опитування 

4.4.5.2. Розклад 

навчальних занять 

забезпечує 
рівномірне навчальне 

навантаження 

відповідно 
до вікових 

особливостей 

здобувачів освіти 

4.4.5.2. 

Вивчення 

документації, 
опитування 

4.4.5.3. Розклад 
навчальних занять у 

закладі 

освіти сформований 
відповідно до освітньої 

програми 

4.4.5.3. 
Вивчення 

документації, 

опитування 

4.4.6. У закладі 

освіти 
створюються 

умови 

для реалізації 
індивідуальних 

освітніх 

траєкторій 
здобувачів освіти 

4.4.6.1. Створені 

керівництвом закладу 
освіти 

умови сприяють 

реалізації 
індивідуальних 

освітніх траєкторій 

здобувачів освіти 

4.4.6.1. 

Вивчення 
документації 

4.5. Формування 

та забезпечення 

реалізації 
політики 

академічної 

доброчесності 

4.5.1. Заклад 

освіти впроваджує 

політику 
академічної 

доброчесності 

4.5.1.1. Керівництво 

закладу освіти 

забезпечує 
реалізацію заходів 

щодо 

формування 
академічної 

доброчесності та 

протидіє фактам її 

порушення 

4.5.1.1. 

Вивчення 

документації, 
опитування 

4.5.1.2. Частка 

здобувачів 

освіти та педагогічних 

4.5.1.2. 

Опитування 



працівників, які 

поінформовані щодо 

дотримання 
академічної 

доброчесності 

4.5.2. Керівництво 
закладу 

освіти сприяє 

формуванню в 

учасників 
освітнього 

процесу 

негативного 
ставлення 

до корупції 

4.5.2.1. Керівництво 
закладу освіти 

забезпечує 

проведення освітніх та 

інформаційних заходів, 
спрямованих на 

формування в 

учасників 
освітнього процесу 

негативного ставлення 

до корупції 

4.5.2.1. 
Опитування 

 


