
Таблиця 1 

Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

№ 

з/п 

Компоненти напряму 

оцінювання 

Періодичність 

оцінювання 

Відповідальні 

за оцінювання 

Методи збору 

інформації та 

інструментарій 

Форми 

узагальнення 

інформації 

Рівень 

оцінювання 

Управлінське 

рішення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Освітнє середовище        

 
Облаштування території закладу  

щомісяця/двічі 

на рік 

Палажук Н. П., 

Власюк С. В. 
спостереження усний звіт/ акт  наказ 

 
Стан приміщення закладу 

щомісяця/двічі 

на рік 

Палажук Н. П., 

Власюк С. В. 
спостереження усний звіт/ акт  наказ 

 Дотримання повітряно-теплового, 

питного режиму, стан освітлення 

щотижня/двічі 

на рік 

Янко О. В., 

Палажук Н. П. 
спостереження усний звіт/ акт  наказ 

 Обізнаність здобувачів освіти та 

працівників закладу з вимогами 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, 

правилами поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій і дотримання 

їх 

Двічі на рік 
Рожко К. Л., 

Янко О. В. 

опитування, 

вивчення 

документації 

аналітична 

довідка 
 наказ 

 Обізнаність працівників закладу з 

правилами поведінки в разі 

нещасного випадку зі здобувачами 

освіти та працівниками закладу освіти 

чи раптового погіршення їх стану 

здоров’я і вживання необхідних 

заходів у таких ситуаціях 

Чотири рази на 

рік 

Янко О. В., 

Палажук Н. П., 

Рожко К. Л.  

опитування 
аналітична 

довідка 
 наказ 

 
Умови для здорового харчування 

здобувачів освіти та працівників 

закладу 

Двічі на рік 

Коваль Ю. О., 

Янко О. В., 

представники 

БК 

вивчення 

документації, 

спостереження, 

опитування 

письмовий звіт  наказ 

 Умови для безпечного використання 

мережі Інтернет, формування в 

учасників освітнього процесу навичок 

безпечної поведінки в Інтернеті 

Двічі на рік 
Шевчук П. Г., 

Рожко К. Л. 

вивчення 

документації, 

опитування 

письмовий звіт  наказ 

 Застосування підходів для адаптації 

та інтеграції здобувачів освіти до 

освітнього процесу, професійної 

адаптації працівників 

Двічі на рік 

Левківська    

Ю. С.,  

Коваль Ю. О. 

опитування, 

вивчення 

документації 

письмовий звіт  
рішення малої 

педради 

 Планування та реалізація діяльності Двічі на рік Рожко К. Л., опитування,  аналітична  наказ 



щодо запобігання будь-яким проявам 

дискримінації, булінгу в закладі усіма 

учасниками освітнього процесу 

Левківська 

Ю.С. 

вивчення 

документації 

довідка 

 Оприлюднення правил поведінки 

учасників освітнього процесу в 

закладі освіти, що забезпечують 

дотримання етичних норм, повагу до 

гідності, прав і свобод людини та 

дотримання цих правил учасниками 

освітнього процесу 

Двічі на рік 

Кущ О. М., 

представники 

УС 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
 наказ 

 Облаштування приміщень з 

урахуванням принципів 

універсального дизайну та/або 

розумного пристосування 

Двічі на рік Палажук Н. П. спостереження акт  наказ 

 Застосування методики та технології 

роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами 

Двічі на рік 
Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 
спостереження 

аналітична 

довідка 
 

рішення 

засідання КППС 

 Реалізація взаємодії з батьками дітей з 

особливими освітніми потребами, 

фахівцями інклюзивно-ресурсного 

центру, залучення їх до необхідної 

підтримки дітей під час здобуття 

освіти 

Двічі на рік 

Левківська   Ю. 

С.,  

Коваль Ю. О. 

вивчення 

документації, 

опитування 

аналітична 

довідка 
 

рішення 

засідання КППС 

 Мотивація здобувачів освіти до 

оволодіння ключовими 

компетентностями та наскрізними 

вміннями, ведення здорового способу 

життя 

Двічі на рік 

Коваль Ю. С., 

Левківська  

Ю. С. 

опитування, 

спостереження 

аналітична 

довідка 
 наказ 

 Функціонування простору 

інформаційної взаємодії та соціально-

культурної комунікації учасників 

освітнього процесу (бібліотека, 

молодіжний розвивально-дозвільний 

центр) 

Двічі на рік 
Патлах А. О., 

Яцкова І. В. 

спостереження, 

вивчення 

документації 

письмовий звіт  наказ 

2.  Система оцінювання здобувачів 

освіти 
      

 Оприлюднення критеріїв, правил та 

процедур оцінювання навчальних 

досягнень 

Двічі на рік 
Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
 наказ 

 Здійснення аналізу результатів 

навчання здобувачів освіти 
Двічі на рік Яцкова І. В. моніторинг 

аналітична 

довідка 
 

наказ, рішення 

педради 



 Упровадження формувального 

оцінювання 
Двічі на рік 

Лук’янчук       

Т. Є. 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
 

наказ, рішення 

педради 

 
Сприяння формуванню у здобувачів 

освіти відповідального ставлення до 

результатів навчання 

Двічі на рік 

Солоха Л. П., 

Левківська  

Ю. С. 

вивчення 

документації, 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
 

рішення 

педради 

 

Забезпечення самооцінювання та 

взаємооцінювання здобувачів освіти 
Двічі на рік 

Манжесова  

Т. О.,  

Пресіч А. М. 

спостереження, 

вивчення 

документації, 

опитування 

аналітична 

довідка 
 

наказ, рішення 

педради 

3.  Педагогічна діяльність 

педагогічних працівників ЗО 
      

 Здійснення планування своєї 

діяльність, аналізу її результативності 
Двічі на рік Гуменюк О. Б. 

вивчення 

документації 

аналітична 

довідка 
 наказ 

 Застосування  освітніх технологій, 

спрямовані на формування ключових 

компетентностей і наскрізних умінь 

здобувачів освіти 

Двічі на рік 

Рожко К. Л., 

Лук’янчук  

В. О. 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
 наказ 

 Участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій 

для здобувачів освіти (за потреби) 

Раз на рік (за 

потреби) 

Пресіч О. В., 

Яцкова І. В. 
моніторинг письмовий звіт  

рішення 

педради 

 Створення та/або використання 

освітніх ресурсів (електронних 

презентацій, відеоматеріалів, 

методичних розробок, веб-сайтів, 

блогів тощо) 

Двічі на рік 
Гиндич І. Є., 

Шевчук П. Г. 

опитування, 

спостереження 
письмовий звіт  

рішення 

педради 

 Сприяння формуванню суспільних 

цінностей у здобувачів освіти у 

процесі їх навчання, виховання та 

розвитку 

Двічі на рік 

Кущ О. М., 

Яцков В. А., 

Клименко  

Ю. С. 

спостереження, 

вивчення 

документації, 

опитування 

письмовий звіт  наказ 

 Використання інформаційно-

комунікаційних технологій в 

освітньому процесі 

Двічі на рік 
Пресіч О. В., 

Шевчук П. Г. 
спостереження письмовий звіт  

рішення 

педради 

 Забезпечення власного професійний 

розвиток і підвищення кваліфікації, у 

тому числі щодо методик роботи з 

дітьми  з особливими освітніми 

потребами 

Двічі на рік 
Гуменеюк  

О. Б. 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
 наказ 

 Здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, участь в освітніх проектах, 
Двічі на рік 

Митнік Л. О., 

Ковальчук  

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
 наказ 



залучення до роботи у якості освітніх 

експертів 

В. М. 

 

Діяльність на засадах педагогіки 

партнерства 
Двічі на рік 

Прокопов  

П. Д.,  

Васильєва  

Т. В., 

Вербицька  

Т. Р. 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
 

рішення 

педради 

 Співпраця з батьками здобувачів 

освіти з питань організації освітнього 

процесу, забезпечення постійного 

зворотнього зв’язку 

Двічі на рік 

Рожко К. Л., 

Коваль Ю. О., 

Талько О. А. 

опитування письмовий звіт  
рішення 

педради 

 

Удосконалення практики 

педагогічного наставництва, 

взаємонавчання та інших форм 

професійної співпраці 

Двічі на рік 

Скурська  

Л. М.,  

Багінська  

О. А., 

Пустовідко  

Н. В. 

вивчення 

документації, 

спостереження 

аналітична 

довідка 
 наказ 

 Дотримання академічної 

доброчесності під час провадження 

педагогічної та наукової (творчої) 

діяльності 

Двічі на рік 

Багінська  

О. А.,  

Данилюк О. І. 

Друзь Л. О. 

опитування, 

спостереження 

аналітична 

довідка 
 наказ 

 

Сприяння дотриманню академічної 

доброчесності здобувачами освіти 
Двічі на рік 

Палажук К. А., 

Терлецька  

К. А.,  

Шевчук П. Г. 

опитування, 

спостереження 

аналітична 

довідка 
 наказ 

4.  Управлінські процеси ЗО       

 
Затвердження стратегії розвитку ЗО Раз на рік Власюк С. В. 

вивчення 

документації 
  наказ 

 

Здійснення річного планування 

відповідно до стратегії 
Двічі на рік 

Власюк С. В., 

Яцкова І. В. 

вивчення 

документації, 

опитування, 

спостереження 

  наказ 

 Здійснення періодичного (не рідше 

одного разу на рік) самооцінювання 

якості освітньої діяльності відповідно 

до розроблених або адаптованих у 

закладі процедур 

Двічі на рік Яцкова І. В. 

вивчення 

документації, 

опитування, 

спостереження 

моніторинг  наказ 

 Планування /здійснення заходів щодо 

утримання у належному стані 

Раз на 

рік/періодично 

Власюк С. В., 

Палажук Н. П. 

вивчення 

документації, 
письмовий звіт  наказ 



будівель, приміщень, обладнання опитування, 

спостереження 

 Сприяння створенню психологічно 

комфортного середовища, яке 

забезпечує конструктивну взаємодію 

здобувачів освіти, їх батьків, 

педагогічних та інших працівників 

закладу освіти та взаємну довіру 

Двічі на рік 
Левківська  

Ю. С. 

опитування, 

спостереження 

аналітична 

довідка 
 

рішення 

педради 

 Оприлюднення інформації про 

діяльність закладу на відкритих 

загальнодоступних ресурсах (сайті 

закладу, сторінках у соціальних 

мережах) 

Періодично 

протягом року 
Яцкова І. В. спостереження 

аналітична 

довідка 
 наказ 

 Формування штату закладу, 

залучаючи кваліфікованих 

педагогічних та інших працівників 

відповідно до штатного розпису та 

освітньої програми 

Двічі на рік Власюк С. В. 
вивчення 

документації 
письмовий звіт  наказ 

 Мотивування педагогічних 

працівників до підвищення якості 

освітньої діяльності, саморозвитку, 

здійснення інноваційної освітньої 

діяльності та сприяння цьому 

Двічі на рік 
Гуменюк О. Б., 

Палажук К. А. 

опитування, 

вивчення 

документації 

аналітична 

довідка 
 наказ 

 

Умови для реалізації прав і обов’язків 

учасників освітнього процесу 
Двічі на рік 

Представники 

БК, 
самоврядування, 
громадськості 

Яцков В. А. 

опитування письмовий звіт  
рішення 

педради 

 Прийняття управлінських рішень з 

урахуванням пропозицій учасників 

освітнього процесу 

Двічі на рік 

Палажук К. А., 

представники 

УС та БК 

опитування, 

вивчення 

документації 

аналітична 

довідка 
 

рішення 

педради 

 
Умови для розвитку громадського 

самоврядування та громадської 

активності 

Раз на рік 

Представники 

громадськості, 

Ковальчук  

В. М. 

опитування письмовий  звіт  
рішення 

педради 

 Врахування вікових особливостей 

здобувачів освіти, відповідність їх 

освітнім потребам при визначенні 

режиму роботи закладу та складанні 

розкладу уроків 

Раз на рік Яцкова І. В. опитування 
аналітична 

довідка 
 наказ 

 Впровадження  політики академічної Двічі на рік Представники спостереження, письмовий  звіт  рішення 



доброчесності та негативного 

ставлення до корупції 

БК, 
самоврядування, 
громадськості,  

Патлах А. О. 

опитування, 

вивчення 

документації 

педради 

 

 


