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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення про систему забезпечення якості освіти в закладі (внутрішню систему 

забезпечення якості освіти) у Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13 

імені Андрія Юркевича  (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року, Статуту школи, «Рекомендацій до побудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти» ДСЯО (Київ, 2019) та 

інших нормативних документів. 

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ:  

1. Врахування освітніх потреб і очікувань (орієнтація, насамперед, на потреби та 

очікування здобувачів освіти (дитиноцентризм), а також врахування очікувань інших 

учасників освітнього процесу та зацікавлених сторін, суспільства).  

2. Органічна єдність заходів щодо забезпечення якості освіти з освітнім процесом 

(не передбачає створення додаткових видів діяльності для будь-кого з учасників 

освітнього процесу; система забезпечення якості освіти є природною і невід’ємною 

складовою діяльності закладу).  

3. Основну відповідальність за якість освіти несе школа. Цю відповідальність 

поділяють також усі залучені сторони. Функціонування і розвиток закладу визначається 

співвідношенням і характером зовнішніх і внутрішніх дій, спрямованих на забезпечення 

якості освіти та вдосконалення освітньої діяльності. Взаємозв’язок усіх внутрішніх 

чинників і складових діяльності закладу (цілі, людські та матеріальні ресурси тощо), 

добровільність прийняття зобов’язань та обов’язковість виконання домовленостей).  

4. Відкритість і прозорість (відкритий доступ до інформації про процеси, що 

відбуваються у закладах освіти, якість їхньої освітньої діяльності та якість освіти).  

5. Довіра (позитивні взаємини між усіма зацікавленими (залученими) сторонами, 

впевненість у порядності й доброзичливості одне одного). 

6. Підтримка культури якості (налаштування усіх процесів для спільного 

досягнення мети щодо забезпечення високої якості освіти, формування відповідно 

зорієнтованої системи цінностей та принципів). 

Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, згідно зі статтею 

26 Закону України «Про освіту», забезпечує директор школи. Відповідають за 

забезпечення якості освіти на відповідній території органи місцевого самоврядування 

(стаття 66 Закону).  

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ШКОЛИ 

(ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ) 

ВКЛЮЧАЄ: 

1. Стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти. 

2. Систему та механізми забезпечення академічної доброчесності. 

3. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти. 
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4. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної  діяльності 

педагогічних працівників. 

5. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників закладу. 

6. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в 

тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти. 

7. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

школою. 

8. Створення в школі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну 

та розумного пристосування. 

9. Інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу (відповідно до п.3. статті 41. Закону України «Про освіту»).  

1. СТРАТЕГІЯ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

Внутрішня система забезпечення якості освіти передбачає здійснення таких 

процедур і заходів: 

- формування стратегії розвитку закладу;  

- впровадження дитиноцентрованого навчання та оцінювання; 

- розроблення та затвердження освітніх програм відповідно до стандартів загальної 

середньої освіти; 

- моніторинг якості освіти та  освітніх програм (моніторинг навчальних досягнень 

учнів, моніторинг адаптації дітей у закладі, моніторинг наступності між 

початковим та базовим рівнями освіти тощо), їх модернізація;  

- здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти; 

- підвищення якості навченості здобувачів освіти;  

- професійне зростання керівних та педагогічних працівників; 

- забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі 

самостійної роботи здобувачів освіти за кожною освітньою програмою;  

- інформаційне забезпечення, у тому числі збір, аналіз і використання відповідної 

інформації для ефективного управління освітнім процесом;  

- забезпечення публічності інформації про діяльність школи (заклад визначає, яка 

інформація має бути оприлюднена та з якою періодичністю, крім тієї, що 

обов’язково має бути оприлюднена відповідно до статті 30 Закону України «Про 

освіту»); 

- забезпечення академічної доброчесності в роботі педагогічних працівників  школи 

та здобувачів освіти; 

- дотримання прав здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які 

залучаються до освітнього процесу; 

- захист осіб, залучених до освітнього процесу, від насильства та експлуатації, 

запобігання та протидія булінгу; 

- інші політики і процедури, визначені закладом. 

Заклад планує власну діяльність та формує стратегію розвитку. 
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 Принципи освітньої діяльності, сучасний стан розвитку школи, мета, пріоритетні 

напрями та основні завдання, очікувані результати, фінансове та матеріально-технічне 

забезпечення закладу визначаються такими документами: 

 Концепція розвитку школи на 2015-2020 р. р.  

 Програма розвитку школи на 2015-2020 р. р. 

 Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового 

забезпечення та навчально-виховного процесу  на 2015-20 р. р. 

 Положення про моніторинг у ТЗОШ №13 

 Заходи з організації моніторингових досліджень у 2015-2020 р. р. 

 Програма проведення внутрішнього моніторингу якості освіти у Тернопільській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича (схвалена і 

затверджена у 2019-2020 н. р.). 

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності у закладі здійснюється інноваційна освітня діяльність, яка передбачає 

використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів всеукраїнського та 

регіонального рівнів. 

Умовами здійснення інноваційної освітньої діяльності є: 

- дотримання законодавства України, вимог державних стандартів освіти; 

- наявність відповідного ресурсного забезпечення та ефективне його використання; 

- збереження життя і здоров’я суб’єктів інноваційної освітньої діяльності; 

- погодження учасників освітнього процесу, органів управління освітою на 

здійснення інноваційної освітньої діяльності. 

 Освітні інновації використовуються згідно з рекомендаціями МОН України. 

Дитиноцентроване навчання розглядається як в контексті побудови, так і 

реалізації освітніх програм. Основними характеристиками дитиноцентрованого навчання 

є: 

- компетентнісний підхід у побудові та реалізації освітніх програм;  

- навчання, орієнтоване на результати (сформовані компетентності). 

 Основними принципами дитиноцентрованого навчання в школі є: 

- взаємоповага у стосунках між здобувачами освіти та педагогами, батьками; 

- активне залучення учнів до реалізації всіх компонентів освітнього процесу;  

- урахування різноманітних індивідуальних потреб кожного учня (стимулювання 

учнівської мотивації, саморефлексії); 

- реалізація гнучких навчальних траєкторій через організацію вивчення здобувачами 

освіти профільних предметів, предметів за вибором, спеціальних курсів тощо;  

- зворотній зв'язок щодо навчального процесу. 

Розроблення і затвердження освітніх програм 

 Освітні програми містять: 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 

- перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17
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- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання 

здобувачів освіти (ст. 33 ЗУ «Про освіту»). 

 Освітні програми школи базуються на компетентісному підході, розробляються на 

основі типових освітніх програм, схвалюються педагогічною радою закладу, 

затверджуються наказом директора. В освітніх програмах передбачаються освітні 

компоненти для вільного вибору здобувачами освіти. 

 Навчальні плани, що конкретизують організацію освітнього процесу, складаються 

на основі освітніх програм та затверджуються наказом керівника закладу. 

 Організація здобуття освіти у школі здійснюється за формами, визначеними 

законодавством України, наказами МОН України та Статутом школи: інституційна 

(денна), індивідуальна (педагогічний патронаж, сімейна (домашня) форми, екстернат). 

На підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими 

освітніми потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за 

підтримки органу управління освіти і науки Тернопільської МР у закладі організовуються 

класи з інклюзивним навчанням. Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним 

навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану закладу, складеного 

на основі типових навчальних планів ЗЗСО. Відповідно до особливостей інтелектуального 

розвитку учнів з особливими освітніми потребами може розроблятися індивідуальний 

навчальний план та індивідуальна навчальна програма.  

 Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на 

кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма 

розвитку, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні 

стратегії та підходи. 

 Режим роботи школи визначається на основі відповідних нормативно-правових 

актів, схвалюються педагогічною радою школи, затверджуються наказом директора, 

погоджується Тернопільським міським управлінням ГУ Держпродспоживспілки в 

Тернопільській області.   

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється в 

установленому порядку.  

Моніторинг якості освіти – це система послідовних і систематичних заходів, що 

здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в 

закладі, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її 

заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей 

(Стаття 48 ЗУ «Про освіту).  

Моніторинг якості освіти проводиться шляхом обстеження об’єктів освітньої 

діяльності, встановлення показників та проведення аналізу стану функціонування системи 

освіти на локальному (дослідження діяльності закладу, а також стану функціонування 

муніципальної системи освіти), регіональному (дослідження стану функціонування 

регіональної системи освіти), загальнодержавному (дослідження певних показників 

освітньої системи в цілому) та міжнародному рівні. 

Моніторинг якості освіти на міжнародному рівні проводиться шляхом участі в 

міжнародних програмах і проектах, зокрема TIMSS (математичні та природничі 

дисципліни), PISA (грамотність читання, математична та природнича грамотність), PIRLS 

(читання та розуміння тексту) тощо. 
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Об’єктами моніторингу якості освіти є: 

1) неперсоніфікована інформація про учасників освітнього процесу; 

2) процеси, що відбуваються у системі освіти, характеристики її стану; 

3) результати навчальної діяльності; 

4) навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове, кадрове 

забезпечення освітнього процесу. 

Методами проведення моніторингу якості освіти є: 

 опитування різних груп респондентів; 

 тестування; 

 збір статистичних даних про стан системи освіти; 

 вивчення документів закладу. 

У школі проводиться внутрішній моніторинг якості освіти відповідно до вимог 

Законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Процедура підготовки та 

проведення моніторингу здійснюється за Програмою, розробленою згідно з вимогами 

Порядку проведення моніторингу якості освіти. 

За результатами моніторингу адміністрація школи визначає реальний стан 

навчального процесу за основними показниками та динамікою його змін протягом 

досліджуваного періоду, проблемні питання у роботі педагогічних працівників, вплив 

негативних факторів на рівень навчальних досягнень школярів та шляхи їх усунення, 

приймає необхідні управлінські рішення щодо підвищення якості освітнього процесу. 

 У закладі створюються групи подовженого дня створюється з метою: 

- організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів; 

- організації дозвілля учнів; 

- надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні 

домашніх завдань; 

- формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для успішної 

життєдіяльності та самореалізації особистості; 

- забезпечення виконання індивідуальної програми розвитку особи з особливими 

освітніми потребами, індивідуального навчального плану (за наявності). 

 Для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, 

на підставі письмового звернення їх батьків, інших законних представників, утворюються 

інклюзивні та/або спеціальні групи подовженого дня.  

 У закладі діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне 

вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з 

урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних 

особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань школи. 

 Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для 

соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, 

надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього 

процесу відповідно до цілей та завдань освітнього процесу.  

Соціально-педагогічний патронаж сприяє взаємодії закладу, сім’ї і суспільства у 

вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує 

консультативну допомогу батькам. 
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Бібліотека закладу є його обов'язковим структурним підрозділом, який здійснює 

бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу як в 

урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним 

колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що 

затверджується директором закладу. 

 Бібліотека своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти 

і культури; дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету 

загальнолюдських цінностей і моралі. 

 Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором закладу, 

який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт 

бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу. 

 

2. СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими працівниками передбачає: 

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

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-

педагогічну, творчу) діяльність; 

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

- об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

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

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
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- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності 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; 

- само плагіат – 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 

закладу 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 здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо); 
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- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або 

деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної 

доброчесності визначаються законом «Про повну загальну середню освіту» 

та/або внутрішнім Положенням про дотримання академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу школи, яке схвалене педагогічною радою школи 

та затверджене наказом. 

 Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності визначається педагогічною радою закладу освіти з урахуванням 

вимог Законів «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».  

 

3. ОПРИЛЮДНЕНІ КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 Метою навчання є сформовані компетентності. В основу компетентнісного підходу 

до навчання покладені ключові компетентності, необхідні кожній сучасній людині для 

успішної життєдіяльності, перелік яких визначений Законом «Про освіту» (стаття 12), 

освітніми програмами школи: 

- вільне володіння державною мовою; 

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

мовами; 

- математична компетентність; 

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

- інноваційність; 

- екологічна компетентність; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність; 

- навчання впродовж життя; 

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з 

усвідомленням рівних прав і можливостей; 

- культурна компетентність; 

- підприємливість та фінансова грамотність тощо. 

 Школа забезпечує право здобувачів освіти на справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів навчання (Стаття 53 ЗУ «Про освіту»).  

 Оцінювання ґрунтується на таких принципах:  

 Позитивний підхід. Оцінка орієнтується на рівень досягнень і прогрес учня, не 

наголошуючи на рівні його невдач. Акцент здійснюється на стимулювальну і мотиваційну 

функції оцінки. 

 Чітке визначення результатів навчання (конкретність, можливість перевірки, 

досяжність, відповідність цілям і завданням, достатність часу на вивчення). 
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 Багатовимірність. Оцінюються одночасно всі визначальні складники поведінкової 

компетентності учнів: знання і вміння їх застосовувати; емоційно-ціннісне ставлення до 

себе, інших людей і навколишньої дійсності; сформованість конкретних умінь і навичок 

здорової і безпечної поведінки; фактична поведінка в реальних життєвих ситуаціях. 

 Урахування індивідуальних стилів навчання. Оцінка результатів здійснюється з 

урахуванням домінантних стилів навчання учнів (візуального, слухового, тактильного), а 

також з урахуванням різних видів компетентностей (мовної, логічної, музичної, 

просторово-візуальної, кінестетичної, внутрішньо-міжособистісної). 

 Адекватність інструментів. Система інструментів оцінювання (методів і процедур) 

відповідає навчальним завданням, об'єктам і суб'єктам оцінки, стилям навчання учнів і 

функціям оцінювання. 

 Об’єктивність. Оцінка повинна відображати дійсний рівень навчальних досягнень, 

передбачений програмами. 

 Дотримання балансу суб'єктів оцінювання. Сучасна концепція оцінювання 

передбачає, що тільки 20% оцінювання здійснює вчитель, 50% — сам учень і 30 % 

відбувається через взаємооцінювання. 

 У школі оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється 

відповідно до встановлених вимог статті 42 ЗУ «Про освіту, Критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: 

 Чотири рівні навчальних досягнень учнів (початковий, середній, достатній, 

високий; бали від 1 до 12). 

 Загальні вимоги до знань, умінь і навичок, досягнень учнів. 

 Формувальне оцінювання учнів перших класів. 

 Формувальне та підсумкове оцінювання учнів других . 

 Види оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне, тематичне, семестрове, 

річне оцінювання та ДПА. 

 Ключові та предметні компетентності. 

 Наскрізні вміння. 

 Основні функції оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 Різні види стимулювання і заохочення здобувачів освіти відповідно до Положення 

про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у 

навчанні», Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та 

похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». 

 Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами 

здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом 

матеріалу, визначеним навчальною програмою. Система оцінювання навчальних 

досягнень дітей з особливими освітніми потребами є стимулюючою.  

 Оцінювання навчальних досягнень і атестація здобувачів освіти за 

індивідуальною формою здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної 

середньої освіти та особливостей, визначених Положенням про індивідуальну форму 

здобуття загальної середньої освіти.  
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 Державна підсумкова атестація здобувачів освіти – форма контролю 

відповідності результатів навчання здобувачів освіти вимогам державних стандартів 

загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти (далі – атестація). 

 Проходження атестації є обов'язковим для здобувачів освіти, крім випадків, 

визначених Порядком проведення державної підсумкової атестації. Атестацію проходять 

особи, які завершують здобуття початкової (у 4 класі), базової середньої (у 9 класі) та 

повної загальної середньої освіти (в 11 (12) класі. 

 Атестація може проводитися в закладі або у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

 Результати атестації оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання результатів 

навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

 Атестація осіб, які завершують здобуття початкової освіти, здійснюється лише з 

метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та якості освіти. 

 Звільнення від атестації в закладі  здійснюється відповідно до Порядку проведення 

ДПА. 

 Особи, які здобувають повну загальну середню освіту за екстернатною формою, 

проходять атестацію в закладі за відповідний рівень повної загальної середньої освіти (за 

умови, що вони не реєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні). 

 Атестація осіб, які здобувають загальну середню освіту за сімейною (домашньою) 

формою, здійснюється на загальних підставах. 

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) проводиться з метою забезпечення права 

осіб на рівний доступ до освіти та/або контролю відповідності результатів навчання, 

здобутих на певному освітньому рівні, державним вимогам. 

Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні може взяти особа, яка є 

випускником закладу або має певний освітній рівень і зареєструвалася для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання в установленому порядку. 

Особи з особливими освітніми потребами мають право на рівний доступ до 

проходження ЗНО за місцем їх проживання (перебування). 

ЗНО за результатами здобуття повної загальної середньої освіти проводиться 

щороку, з використанням технологій педагогічного тестування або інших педагогічних 

технологій контролю за рівнем навчальних досягнень. 

Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання 

розробляються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання, які не 

можуть виходити за межі відповідних навчальних програм загальної середньої освіти, 

затверджених згідно із законодавством. 

 

4.ОПРИЛЮДНЕНІ КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ 

ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДПРАЦІВНИКІВ 

 Педагогічний працівник –  особа з високими моральними якостями, яка має 

відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує 

результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої 
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дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти 

(стаття 24 ЗУ «Про загальну середню освіту»). 

Педагогічні працівники мають право на:  

• академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають 

освітній програмі, педагогічну ініціативу;  

• розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх 

методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;  

• користування бібліотекою, інфраструктурою закладу; доступ до інформаційних 

ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;  

• підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір освітніх програм, форм 

навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб ’єктів освітньої діяльності, що 

здійснюють підвищення кваліфікації;  

• відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне 

оцінювання своєї професійної діяльності; захист професійної честі та гідності;  

• індивідуальну освітню діяльність за межами закладу;  

• участь у громадському самоврядуванні та у роботі колегіальних органів управління 

закладу.  

Педагогічні працівники зобов’язані:  

• постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну 

майстерність; 

• виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею 

результатів навчання; 

• сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, 

дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

• дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в 

освітньому процесі;  

• дотримуватися педагогічної етики;  

• поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу;  

• особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних 

цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму тощо; 

• формувати в учнів усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;  

• виховувати в учнів повагу до державної мови та державних символів, цінностей 

України, навколишнього природного середовища тощо;  

• формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 

народами, етнічними, національними, релігійними групами;  

• захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та 

психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою 

тощо;  

• запобігати вживанню учнями та іншими особами на території закладу алкогольних 

напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 
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• дотримуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу, 

виконувати свої посадові обов’язки.  

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не 

допускається, крім випадків, передбачених законодавством.  

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів ЗЗСО» визначає функції 

учителя початкових класів: 

А. Планування і здійснення освітнього процесу (6 рівень НРК). 

Б. Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому 

середовищі та родині (6 рівень НРК). 

В. Створення освітнього середовища (6 рівень НРК). 

Г. Рефлексія та професійний саморозвиток (7 рівень НРК). 

Д. Проведення педагогічних досліджень (7 рівень НРК). 

Є. Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й 

соціалізації учнів початкових класів закладу ЗСО (7 рівень НРК). 

Ж. Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній 

спільноті (7 рівень НРК); 

З. Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу ЗСО (8 рівень 

НРК).  

Класний керівник — це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну 

діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями, їх батьками, організацію і 

проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників 

освітнього процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і 

виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту. 

Обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника закладу, 

який має педагогічну освіту, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан 

здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки. У початкових класах класне керівництво 

здійснює вчитель початкових класів. 

Функціональні обов’язки класного керівника розробляються відповідно до 

Положення про класного керівника з урахуванням завдань освітнього процесу і 

затверджуються директором закладу. 

Класних керівників до початку навчального року призначає наказом керівник 

закладу. 

Асистент вчителя в класі з інклюзивною формою навчання забезпечує соціально-

педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами: 

 разом із учителями класу виконує навчальні, виховні, соціально-адаптаційні 

заходи, запроваджуючи ефективні форми їх проведення; 

 допомагає дитині (дітям) у виконанні навчальних завдань, залучає учня (учнів) до 

різних видів навчальної діяльності;  

 у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної 

програми розвитку дитини (дітей); 

 адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності дитини (дітей) з особливими освітніми потребами. 
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 Повноваження та функціональні обов’язки  практичного психолога та 

соціального педагога визначаються Положенням про психологічну службу у системі 

освіти України. 

Практичний психолог здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в 

закладі.  

Соціальний педагог здійснює соціально-педагогічний патронаж. 

Роботою навчального кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа 

досвідчених учителів наказом по закладу. 

Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й 

використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних 

цінностей. 

До обов'язків завідувача кабінетом належать: 

 складання перспективного плану оснащення кабінету; 

 забезпечення умов для проведення уроків; 

 сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету; 

 систематизація та каталогізація матеріальних об'єктів; 

 забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, 

чистоти, порядку тощо; 

 систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про 

нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей; 

 керування і контроль за роботою лаборанта, надання йому практичної допомоги та 

сприяння підвищенню рівня його кваліфікації. 

 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. 

 Педагогічні працівники щорічно підвищують кваліфікацію. Загальна кількість 

академічних годин впродовж п’яти років не менше 150 годин, з яких певна кількість – на 

вдосконалення знань вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 

 Основними напрямами підвищення кваліфікації є: 

- розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових 

методик, технологій); 

- формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, 

визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»; 

- психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи 

андрагогіки; 

- створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому 

процесі дітей з особливими освітніми потребами; 

https://законодавство.com/laws/show/2145-19.html#n187
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- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому 

процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; 

- мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична 

компетентність; 

- формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування 

новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, 

обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, 

організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними 

професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти); 

- розвиток управлінської компетентності (для керівника закладу та заступників) 

тощо. 

 У разі викладання декількох навчальних предметів педагогічні працівники 

самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у 

міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, 

визначеного законодавством. 

 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. 

 Метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим 

рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і 

новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. 

 Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах 

виключно за його ініціативою (стаття 51 ЗУ «Про освіту»). 

 Сертифікація педагогічних працівників передбачає 3 етапи:  

1) зовнішнє незалежне тестування 

2) самооцінювання власної педагогічної майстерності 

3) вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації  

 Завідувач бібліотеки несе безпосередньо відповідальність за організацію роботи 

бібліотеки, бібліотечних процесів, підпорядковується директору закладу, є членом 

педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.  

 Відповідно до Класифікатора професій посада завідувача бібліотеки належить до 

керівників підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту. Бібліотечні працівники 

підлягають атестації згідно з чинним законодавством, нормативними актами Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства культури України. Відповідно до наказу 

Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. №44 «Про затвердження 

Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та 

закладів галузі культури» за наслідками атестації атестаційна комісія дає оцінку 

професійної кваліфікації: відповідає (або не відповідає) працівник займаній посаді. 

 При встановленні розрядів (категорій) бібліотечним працівникам застосовуються 

кваліфікаційні вимоги, затверджені наказом Міністерства культури і мистецтв України від 

14.04.2000 р. №168. 
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5. ОПРИЛЮДНЕНІ КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 Управління закладом здійснюють: 

- засновник; 

- керівник закладу;  

- колегіальні органи управління закладу та громадського самоврядування; 

- інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами 

закладу. 

Повноваження керівника закладу визначаються законом, Статутом закладу та 

трудовим договором (стаття 39 ЗУ «Про загальну середню освіту»). 

 Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, має 

вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, 

а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків (стаття 24 ЗУ «Про загальну середню освіту»). 

 Керівник закладу призначається на посаду та звільняється з посади рішенням 

засновника або уповноваженого ним органу (стаття 24 ЗУ «Про загальну середню 

освіту»).  

 Керівник закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору 

строком на шість років (строком на два – для особи, яка призначається на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної 

комісії (стаття 24 ЗУ «Про загальну середню освіту»).  Відповідно до Типового положення 

про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої 

освіти, конкурсний відбір здійснюється за результатами: 

 перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, 

зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших 

нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року; 

 перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового 

вирішення ситуаційного завдання; 

 публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану 

розвитку закладу загальної, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної 

комісії щодо проведеної презентації. 

 Повноваження керівника закладу освіти (стаття 26 ЗУ «Про освіту») 

 Керівник закладу здійснює безпосереднє управління закладом і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. 

 Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу 

визначаються законом та установчими документами закладу. 

 Керівник є представником закладу у відносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в 

межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти. 

 Керівник закладу в межах наданих йому повноважень: 

 організовує діяльність закладу; 
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 вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу; 

 призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні 

обов’язки; 

 забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням 

освітніх програм; 

 забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

 забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за 

діяльністю закладу; 

 сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу; 

 сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників; 

 забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного 

від насильства та булінгу (цькування), у тому числі: 

- затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладі; 

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, 

законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення 

розслідування; 

- скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття 

рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів 

реагування; 

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних 

послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або 

постраждали від булінгу (цькування); 

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та 

службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі; 

- вводить в дію рішення педагогічної ради закладу своїм рішенням (наказом). 

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами 

закладу. 

 Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти керівник 

закладу:  

- затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з 

обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;  

- не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних 

умов; 

- перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року 

оцінює технічний стан обладнання та устаткування навчальних приміщень закладу; 

- організовує проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів 

працівників; 

- відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін 

медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним 

висновком така робота протипоказана за станом здоров’я; 
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- не дозволяє виконання робіт, які негативно впливають на здобувачів освіти і 

працівників ЗО та стан довкілля; 

- у разі настання нещасного випадку під час освітнього процесу вживає заходів, 

передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу; 

- організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів 

розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору, видає 

накази, розпорядження з цих питань. 

 Атестація керівників здійснюється відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників на відповідність займаній посаді атестаційною 

комісією II рівня. 

 У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів закладу атестаційна 

комісія з’ясовує: 

 виконання програми розвитку закладу та результати інноваційної діяльності; 

 стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних 

освітніх стандартів; 

 результати державної атестації закладу; 

 результати перевірок, проведених Державною службою якості освіти, місцевими 

органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю); 

 додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання 

учнів; 

 підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками 

закладу; 

 ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного 

самоврядування; 

 додержання педагогічної етики, моралі; 

 звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу 

закладу; 

 аналіз розгляду звернень громадян. 

 Атестаційна комісія з’ясовує також якість виконання посадових обов’язків, 

ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення 

певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення. 

Заступники керівника закладу (директора школи) з навчально-виховної, 

виховної та господарської роботи виконують обов’язки відповідно до Посадових 

інструкцій, складених з огляду на положення: Національного класифікатора України 

«Класифікатор професій» ДК003:2010 та Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників та затвердженої керівником. 

Заступники керівника закладу (директора школи) підпорядковуються 

безпосередньо керівнику закладу.  

Заступникам директора школи з навчально-виховної та виховної роботи 

безпосередньо підпорядковуються вчителі, інші педагогічні працівники, класні керівники.  

У своїй діяльності заступники директора керуються Конституцією і Законами 

України, Указами Президента України, рішеннями уряду України, рішеннями органів 
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управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами 

охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними 

актами школи (Посадовою інструкцією, наказом про розподіл обов’язків тощо), трудовим 

договором, наказами і розпорядженнями директора школи. 

 

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

 Планування і дизайн освітнього простору школи спрямовуються на розвиток 

дитини та мотивації її до навчання.  

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу фінансуються за 

рахунок коштів засновника закладу (Тернопільська міська рада) та інших коштів, не 

заборонених законодавством.  

 Батьки здобувачів освіти на підставі Меморандуму про співпрацю мають право на 

поповнення матеріально-технічної бази закладу. 

 Заклад може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує 

Кабінет Міністрів України. 

 Вимоги до матеріально-технічної бази закладу визначаються відповідними 

будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими 

переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), 

навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої 

літератури.  

Оснащення закладу відповідає вимогам державних освітніх стандартів:  

- забезпечення освітнього середовища навчальними та іншими приміщеннями, 

оснащеними відповідно до сучасних вимог;  

- створення умов для харчування учасників освітнього процесу, медичного 

обслуговування;  

- забезпечення освітнього процесу та інших видів діяльності сучасними рішеннями в 

галузі ІКТ, у тому числі інформаційними навчальними системами, системою 

контролю, можливостями для електронного навчання, комунікаційними порталами 

для учнів і вчителів тощо;  

- здійснення діяльності щодо запобігання булінгу, дискримінації; 

- забезпечення бібліотекою доступності до сучасних джерел інформації, літературою 

на паперових та електронних носіях. 

- створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного 

навчання.  

З метою забезпечення оптимальних умов для організації освітнього процесу та 

реалізації завдань відповідно до Державного стандарту початкової освіти у закладі 

створюються та функціонують навчальні кабінети початкової школи. 

Організація освітнього простору навчального кабінету Нової української школи 

передбачає широке використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів 

навчання, оновлення навчального обладнання, що здійснюється через такі осередки: 
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 осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями; 

 змінні тематичні осередки, в яких розміщуються дошки/фліп-чарти/стенди тощо; 

 осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор; 

 осередок художньо-творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та 

стендом для змінної виставки дитячих робіт; 

 куточок живої природи; 

 осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, 

подушками з м'яким покриттям; 

 дитяча класна бібліотечка; 

 осередок вчителя, оснащений столом, стільцем, комп'ютером, полицями/ящиками, 

шафами для зберігання дидактичного матеріалу тощо. 

У навчальних кабінетах початкової школи використовуються засоби навчання та 

обладнання відповідно до Примірного переліку засобів навчання та обладнання 

навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи. 

З метою забезпечення оптимальних умов для організації освітнього процесу та 

реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти у 

закладі створюються та функціонують навчальні кабінети для здобувачів базової і повної 

загальної середньої освіти:  

 фізики, інформатики, біології, хімії, спортивна зала з лабораторними 

приміщеннями, що прилягають до цих кабінетів; 

 майстерень трудового навчання, обслуговуючої праці; 

 української мови та літератури, історії, іноземних мов, географії;  

 актова зала та інші кабінети відповідно до умов і потреб закладу. 

У навчальних кабінетах створені передумови для: 

- організації індивідуального та диференційованого навчання; 

- реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання; 

- забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого навчання; 

- організації роботи гуртків та факультативів; 

- проведення засідань шкільних методичних об'єднань; 

- індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-

методичного рівня. 

Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків 

навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального 

призначення для закладів загальної середньої освіти. 

 

 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську та 

освітню діяльність закладу здійснюється у двох напрямках:  

1. Впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність освітнього 

закладу.  

2. Комп'ютеризація освітнього процесу.  
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Перший напрям полягає у створенні оптимальних умов роботи для учасників 

освітнього процесу, застосуванні програмного забезпечення, що допомагає 

систематизувати роботу суб'єктів управління закладом на усіх рівнях. 

Другий напрям – це впровадження у освітній процес електронних засобів навчання, 

розробка і застосування електронного супроводу занять, тестових програмних засобів, 

використання Інтернет-ресурсів. 

Сформовано електронну систему збору, систематизації та переробки інформації, 

потрібної для ефективного управління закладом здійснюється завдяки використанню 

хмарних технологій, зокрема сервісів Google.  

За допомогою сервісів Google:  

- забезпечується постійний обмін інформацією між вчителями та адміністрацією. 

(корпоративна електронна пошта); 

- запроваджене узагальнення результатів моніторингу рівня навчальних досягнень 

учнів 3-4, 5-11 класів: 

o за результатами підсумкових контрольних робіт; 

o  за І, ІІ семестри, за рік; 

o  виконання навчальних планів і програм (використання Google Диска); 

- проводиться анкетування учасників освітнього процесу(використання Google 

Форм); 

- учителі працюють індивідуально та спільно в режимі реального часу над 

документами, звітами, проектами. 

- У закладі наявний та дієвий офіційний веб-сайт.   

Внесення даних школи, формування та відправка звітів тощо здійснюється в 

«Інформаційній системі управління освітою» (КУРС: Школа).  

 

8. СТВОРЕННЯ В ЗАКЛАДІ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 У закладі на підставі письмового звернення одного з батьків дитини з особливими 

освітніми потребами або її законних представників в обов’язковому порядку утворюються  

інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

 Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що 

базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, 

ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. 

 Організація інклюзивного навчання у закладі здійснюється у порядку, 

встановленому Міністерством освіти і науки. Дітям з особливими освітніми потребами 

надаються послуги: 

 психолого-педагогічні – комплексна система заходів з організації освітнього 

процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені 

індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладу, 

фахівцями інклюзивно-ресурсного центру; 

 корекційно-розвиткові послуги (допомога) – комплексна система заходів 

супроводження дитини з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що 
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спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної 

діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення. 

 Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному класі забезпечує асистент вчителя. 

 Освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх 

перебування в закладі задовольняються асистентом дитини – соціальним працівником, 

одним із батьків або особою, уповноваженою ними. 

 Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та 

позашкільної роботи з урахуванням їхнього віку, здібностей, інтересів, потреб, 

можливостей, індивідуальних особливостей освітньої діяльності та стану здоров’я.  

 Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування 

до початкової школи закладу. 

Облаштування приміщення закладу на принципах універсального дизайну та 

розумного пристосування. 

 Універсальний дизайн — дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх 

програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма 

особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну. Це стратегія, спрямована на 

максимальне пристосування шкільного середовища, освітніх послуг, IT-технологій, 

комунікацій до потреб усіх учасників освітнього процесу, зокрема й осіб з особливими 

потребами. Універсальний дизайн в закладі – це врахування потреб усіх учнів при 

створенні навчальних планів, програм, при оцінюванні знань, під час вибору методів 

викладання, при розробці посадових інструкцій та навчальних матеріалів тощо.  

Забезпечення системи освітніх послуг:  

- адаптація освітніх програм та планів, фізичного середовища, методів та форм 

навчання;  

- використання наявних ресурсів; 

- створення в класі простору, який заохочує до навчання; 

- розвиток партнерства з батьками та громадою;  

- співпраця з фахівцями для надання додаткових послуг відповідно до різних 

освітніх потреб дітей; 

- сприяння інформаційній доступності, впровадження різних навчальних матеріалів; 

- використання різних методів оцінювання знань з урахуванням особливостей учня.  

 Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації 

учасників освітнього процесу.  

 Розвиток та запровадження взаємопов’язаних напрямів: 

- організаційна культура;  

- освітня політика на рівні школи (внутрішні нормативні документи);  

- інклюзивна практика.  

В закладі облаштовується ресурсна кімната відповідно до Типового переліку 

спеціальних засобів корекції. 
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9. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ 

Публічність інформації про діяльність закладу забезпечується відповідно до  статті 

30 Закону України «Про освіту». В закладі функціонує офіційний веб-сайт 

http://13school.te.ua. На офіційному сайті розміщуються: 

- статут закладу; 

- ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

- структура та органи управління закладу освіти; 

- кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами; 

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

передбачені відповідною освітньою програмою; 

- територія обслуговування, закріплена за закладом його засновником; 

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

- мова освітнього процесу; 

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення 

(у разі його проведення); 

- матеріально-технічне забезпечення закладу (згідно з ліцензійними умовами); 

- результати моніторингу якості; 

- річний звіт про діяльність закладу; 

- правила прийому до закладу; 

- умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами; 

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та 

оплати; 

- правила поведінки здобувача освіти в закладі; 

- план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

закладі; 

- порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки 

булінгу (цькування) в закладі; 

- порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); 

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу або на вимогу 

законодавства. 

Заклад також  оприлюднює на своєму веб-сайті  кошторис і фінансовий звіт про 

надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, 

робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про 

кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. 

Інформація та документи, вказані вище, якщо вони не віднесені до категорії 

інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж 

через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не 

визначено законом. 

Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, 

може визначатися спеціальними законами. 

Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематично 

поновлюється.  

Показником ефективності реалізації є відповідність вимогам Закону України «Про 

освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу. 

Публічні закупівлі здійснюються через електронну систему Prozorro. Оприлюднення 

інформації про закупівлю здійснюється відповідно до статті 10 Закону України «про 

публічні закупівлі». 


