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  Загальні положення.   

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в 

Державному навчальному закладі «Слобожанський регіональний центр 

професійної освіти» (далі – Центр) розроблено на основі Конституції України, 

Конвенції ООН «Про права дитини», законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіти України», «Про 

запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Статуту Центру, 

Правил внутрішнього розпорядку Центру та інших нормативно-правових актів 

чинного законодавства України. Положення передбачає здійснення таких 

процедур і заходів, що далі створять структуру системи: 

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

2. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти. 

3. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-

педагогічної) діяльності педагогічних працівників. 

4. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних 

працівників. 

5. Інформаційні системи для ефективного управління освітнім процесом. 

6. Безпечне середовище Центру, універсального дизайну та розумного 

пристосування. 

7. Моніторинг якості освіти. 

Внутрішні чинники забезпечення якості загальної середньої освіти 

будемо розглядати як: 

- якість основних умов освітнього процесу; 

- якість реалізації освітнього процесу; 

- якість результатів освітнього процесу. 

 

Забезпечення якості загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) освіти Центру повинне відповідати Державному стандарту базової 

середньої та профільної середньої освіти, Державним стандартам професійної 

(професійно-технічної) освіти, що є пріоритетом та спільною метою освітньої 

діяльності всіх її учасників. 

Забезпечення якості освіти є багатоплановим і передбачає: 

- наявність необхідних ресурсів (кадрових, наукових, фінансових, матеріальних, 

навчально-методичних, інформаційних тощо); 

- організацію освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку 

науки і освіти; якості освіти. 

Внутрішня система забезпечення якості освіти спрямована на  

вдосконалення всіх напрямків діяльності Центру. 

Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти для 

здобувачів повної загальної середньої та професійної (професійно-технічної) 

освіти за такими напрямками: 

- освітнє середовище Центру; 

- система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти; 

- система педагогічної діяльності; 

- система управлінської діяльності. 



Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

схвалюється педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та 

доповнення і затверджується керівником закладу. 

 

1. Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти 

Стратегія та процедури забезпечення якості освіти в центрі базуються на 

таких принципах: 

- принцип людиноцентризму як методологічна засада державної політики у 

сфері освіти; 

- принцип розвитку, який ураховує необхідність удосконалення якості 

освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої 

діяльності; 

- принцип системності в управлінні якістю освітнього процесу і якості освіти на 

всіх етапах освітньої діяльності; 

- принцип партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну 

зацікавленість суб’єктів освітнього процесу, засновника, держави в орієнтації 

освіти на розвиток особистісних рис людини з огляду на її ефективнішу працю 

в умовах сучасного виробництва; 

- принцип продуктивної взаємодії, який забезпечує етико-організаційні засади 

комунікації: емпатію, взаємоповагу, взаєморозуміння; 

- принцип відповідальності всіх суб’єктів освітнього процесу за формування в 

молодої людини інноваційного типу культури, інноваційного типу мислення й 

готовності до інноваційного типу дій. 

Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти стосуються 

таких сфер діяльності керівництва Центру: 

- забезпечення організації освітнього процесу; 

- збереження кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- удосконалення планування освітньої діяльності; 

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління 

освітнім процесом; 

- забезпечення публічності інформації про діяльність Центру; 

- створення системи запобігання проявам академічної недоброчесності в 

діяльності педагогічних працівників і здобувачів освіти. 

Основними маркерами політики забезпечення якості освітньої діяльності  

в Центрі є: 

- умотивованість здобувачів освіти до особистісного розвитку й поліпшення 

якісних показників самоактуалізації; 

- рівень професійної компетентності педагогічних працівників і їх системна 

діяльність щодо мотивації і навчання здобувачів освіти тому, як стати 

суб’єктом освіти власної особистості; 

- якість реалізації освітньої програми, підвищення ефективності змісту, форм та 

методів освітньої діяльності; 

- забезпечення академічної доброчесності педагогічними працівниками і 

здобувачами освіти. 



Механізм функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти в центрі містить практичну реалізацію таких етапів управління: 

- самоаналіз; 

- планування; 

- організацію освітнього процесу; 

- контроль; 

- коригування. 

 

2. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та 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; 

- 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; 

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання; 

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;  

формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація та списування; 



- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-

яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою 

отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти. 

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні 

працівники закладів освіти 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); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за 

конкретні порушення академічної доброчесності визначені Положенням про 

академічну доброчесність учасників освітнього процесу центру. 

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею 

академічної доброчесності, має такі права: 

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 

порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 

відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні 

доказів порушення академічної доброчесності; 

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про 

встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до 

академічної відповідальності; 

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до 

органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду. 

 

3. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 

Оцінювання – процес встановлення рівня навчальних досягнень 

учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних 

освітніх програм. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в 

нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань,  

умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах. 

Вимоги до оцінювання результатів навчання визначаються 

компетентнісним підходом до навчання та ґрунтуються на позитивному 

підході, що передбачає врахування рівня досягнень здобувачів освіти.  

Оцінювання якості знань здобувачів освіти Центру здійснюється 

відповідно до таких нормативних документів: 



 наказу Міністерства освіти і науки України № 371 від 05.05.2008 року 

«Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти»; 

 наказу Міністерства освіти і науки України №329 від 13.04.2011 року 

«Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти»; 

 наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 21 серпня 2013 

року «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних 

досягнень учнів із базових дисципліну системі загальної середньої 

освіти» (зі змінами, затвердженими наказом МОН №1009 від 19.08.2016.) 

 

Етапи розробки процедури оцінювання передбачають:  

1)визначення мети і очікуваних результатів заняття;  

2)вибір критеріїв оцінювання результатів діяльності;  

3)вибір способу оцінювання;  

4)вибір шкали оцінювання;  

5)шляхи доведення до учнів очікувань   учителя. 

На першому етапі з’ясовується, які знання необхідно засвоїти і на якому 

рівні; якими вміннями та навичками потрібно оволодіти; які цінності в собі 

можна сформувати. На другому етапі визначаються дії, що повинні вміти 

робити учні, щоб заняття було результативним. Ці дії і будуть показниками 

(критеріями) оцінки. На третьому етапі залежно від мети й обраних критеріїв 

оцінювання можна вибрати різноманітні стратегії (методи, прийоми) 

оцінювання. На четвертому етапі залежно від мети і конкретної стратегії 

оцінювання обирається шкала оцінювання кожного з обраних показників 

(критеріїв). 

Критерії оцінювання та очікувані результати освітньої діяльності учнів є 

обов’язковою складовою освітньої програми з предмета чи професії. При 

виконанні обов’язкового виду роботи педагоги мають розроблені критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове 

(тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.  

Результати навчання здобувачів освіти на етапі здобуття повної загальної 

середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка 

здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Форми проведення  

видів контролю, їх кількість визначаються освітньою програмою та 

календарно-тематичними планами викладачів, переліком - у майстрів 

виробничого навчання. 

Моніторинг системи оцінювання здобувачів освіти відбувається через 

спостереження за проведенням навчальних занять, вивчення оприлюднених 

критеріїв оцінювання, через розгляд питання на засіданнях методичної ради 

Центру. З метою неперервного відстеження результатів освіти, їх прогнозуванн

я та коригування проводяться моніторингові дослідження навчальних досягнен

ь, оскільки це є основним індикатором вимірювання результатів освітньої 

діяльності учнів, а саме: 



1) порівняльний аналіз між результатами державної підсумкової атестації та 

підсумковим оцінюванням з предметів, що є одним з потужних чинників 

надійності системи оцінювання навчальних досягнень учнів;  

2) кореляція результатів внутрішнього моніторингу і державної підсумкової 

атестації з підсумковим оцінюванням викладача.  

Результати моніторингових досліджень, які представлені в аналітичних та  

статистичних звітах, використовуються при складанні річного плану роботи 

закладу, організації роботи методичних об’єднань, у плануванні методичної 

роботи Центру. На основі проведеного моніторингу приймаються рішення 

щодо вдосконалення освітньої діяльності, змінюється практика оцінювання за 

умови, якщо виявляються недоліки.  

Система оцінювання передбачає інформування учасників освітнього 

процесу про критерії оцінювання, про правила та процедури оцінювання 

навчальних досягнень, про порядок поточного та підсумкового оцінювання, 

чинники, що впливають на тематичне оцінювання.  

Формувальне оцінювання в Центрі - це інструмент для вимірювання 

навчальних результатів і засіб для навчання, який дає змогу викладачам 

визначати потреби кожного учня, адаптуючи до них процес навчання.  

Формувальне оцінювання здійснюється через використання відповідних 

технологій, які мають на меті: 

- підтримати навчальний поступ учня;  

- формувати впевненість у собі, наголошуючи на сильних сторонах учня, а не 

на помилках; 

- діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;  

- вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; 

- підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих 

результатів. 

Видами формувального оцінювання є: 

1. вхідне (попереднє) – визначення навчальних потреб учня, постановка 

цілей;  

2. поточне оцінювання – відстеження прогресу в навчанні учнів, заохочення  

їх до рефлексії, самостійності і взаємодії; 

     3.  підсумкове оцінювання – перевірка рівня знань, умінь, навичок учнів. 

Філософія оцінювання, на якій ґрунтується система формувального 

оцінювання в закладі, сприяє розвитку учнівського самооцінювання, що є 

передумовою їх навчання протягом життя.  

 

4. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної та 

науково – педагогічної діяльності педагогічних працівників. 

Вимоги до педагогічних працівників Центру встановлюються у 

відповідності до розділу VII Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року 

№2143 – УШ, чинного з 28.09.2017 року. 

Відповідність фахової направленності навчальній дисципліні визначаєтьс

я відповідно його спеціальності згідно з документами про вищу освіту або про 

науковий ступінь, вчене звання або науковою спеціальністю чи досвідом 

практичної роботи за відповідним фахом за умови проходження відповідного 

підвищення кваліфікації. 



Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників Центру є: 

- стан забезпечення кадрами відповідно до фахової освіти; 

- освітній рівень педагогічних працівників; 

- результати освітньої діяльності; 

- наявність вченого ступеня, вченого звання; 

- наявність педагогічних звань, почесних нагород; 

- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей 

тощо; 

- систематичність підвищення кваліфікації; 

- участь у наукових, науково-практичних конференціях, семінарах і тренінгах 

сертифікованого рівня; 

- участь в експериментальній роботі. 

З метою вдосконалення професійної підготовки педагогів Центру шляхом 

поглиблення, розширення та набуття більш широких професійних 

компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється 

відповідно до ст.59 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 No2145-VIII (із 

змінами), Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 

No103/98-ВР (із змінами), наказів МОН України «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти з інклюзивним навчанням 

та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів» від 11.06.2021 No 656 та «Про    

затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» від 16.01.2020 

No54 та листа Міністерства освіти і науки України №1/9-683 від 04.11.2019 

року.   

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), 

заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці в Центрі тощо.  

Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватися. 

Основними видами підвищення кваліфікації є: 

- навчання за програмою підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО», УІПА та 

іншими закладами вищої освіти, які мають ліцензію; 

- стажування; 

- участь у семінарах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах за умови наявності 

сертифіката відповідного зразка. 

Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника протягом п’яти років не може бути меншою за 150 

годин.  

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Центру затверджує педагогічна рада. 

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних 

працівників є їх атестація, яка проводиться відповідно до частини 4 статті 54 

Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України №1190 від 

27.12.2018 року та Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №930 

від 06.10.2010 (зі змінами, затвердженим наказом МОН України №1473 від 

20.12.2011 р. та №1135 від 08.08.2013 р.). 



Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на  

всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників. Атестація є підставою для визначення відповідності працівника 

займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та 

інших видів заохочення. 

 

5. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

діяльності керівних працівників освіти. 

Фокусами управлінської діяльності керівних працівників закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти на сучасному етапі є: 

- стратегія розвитку закладу; 

- культура управління людськими ресурсами (учасниками освітнього процесу); 

- управління освітнім процесом; 

- розвиток персоналу, саморозвиток; 

- співпраця і партнерство; 

- економіка і фінансова автономія. 

Однією з форм оцінювання ефективності управлінської діяльності 

керівника є щорічний звіт, який дає особистісну оцінку керівнику як з боку 

учасників освітнього процесу, так і громадськості. 

Критерії оцінювання управлінської діяльності: 

- створення безпечних і комфортних умов навчання і праці; 

- забезпечення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства 

і дискримінації; 

- забезпечення мотивуючого до навчання освітнього простору; 

- наявність ефективної стратегії та системи планування діяльності Центру, 

моніторинг виконання поставлених цілей і завдань; 

- створення атмосфери довіри, прозорості, дотримання етичних норм; 

- організація освітнього процесу на засадах людино- та дитино центризму; 

- ефективна кадрова політика, забезпечення належних умов праці та 

можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників; 

- прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці 

учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з громадою; 

- формування та забезпечення політики академічної доброчесності. 

 

6. Інформаційні системи для ефективного 

управління освітнім процесом 

Інформаційна система управління – це програмно-апаратний комплекс, 

що забезпечує ряд основних функцій роботи з документами в електронному 

вигляді. 

До основних функцій відноситься реєстрація документів, розробка та 

збереження документів в електронному вигляді, направлення документів на 

розгляд та виконання, контроль проходження та виконання документів, пошук 

документів за відповідними параметрами, уніфіковані засоби доступу до 

корпоративних даних, захист від несанкціонованого доступу, а також 

забезпечення відповідності інфраструктури стратегічним цілям закладу. 

Основними інструментами в розвитку інформатизації Центру є ефективна  

робота веб-сайту, електронна система звітності, електронна база даних учнів та  



педагогічних працівників. 

Забезпечення публічності інформації про заклад освіти. 

Публічність інформації про діяльність Центру забезпечується згідно зі 

ст.30 Закону України «Про освіту». 

У Центрі функціонує офіційний веб-сайт http://xplb47.ptu.org.ua/ 

На офіційному сайті розміщуються: 

 статут закладу освіти; 

 ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

 сертифікати про акредитацію освітніх програм; 

 структура та органи управління закладу освіти; 

 кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; 

 освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; 

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

 мова (мови) освітнього процесу; 

 наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх 

заміщення (у разі його проведення); 

 матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними 

умовами); 

 наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання; 

 результати моніторингу якості освіти; 

 річний звіт про діяльність закладу освіти; 

 правила прийому до закладу освіти; 

 умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами; 

 розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 

здобувачів освіти; 

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

оплати; 

 правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; 

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

закладі освіти; 

 порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; 

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

відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); 

 інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на 

вимогу законодавства. 

 

 

 

7. Безпечне середовище Центру, універсального дизайну та розумного 

пристосування. 



Загальні вимоги щодо безпечності освітнього середовища закладу 

регулює Закон України «Про освіту». Права та обов’язки всіх учасників 

освітнього процесу викладені у статтях 53,54 та 55 цього закону. 

У Центрі визначені такі основні складові безпечного освітнього 

середовища: 

- безпечні і комфортні умови навчання та побуту здобувачів освіти, праці 

педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу; 

- відсутність дискримінації та насильства. 

Система безпеки передбачає виконання таких завдань: 

- упровадження демократичної культури, формування демократичних 

цінностей, захист прав дитини і повага до прав людини; 

- запобігання та протидія булінгу, мобінгу, кібербулінгу тощо; 

- формування в здобувачів освіти психосоціальних компетентностей, навичок 

асертивної поведінки; 

- пропаганда здорового способу життя, профілактика залежності та шкідливих 

звичок, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я як найвищої 

соціальної цінності; 

- формування насиченого освітнього середовища через мережу гуртків, 

залучення здобувачів освіти і педагогів в позаурочний час до спорту, творчості, 

мистецтва; 

- розвиток творчої співпраці педагогічних працівників, здобувачів освіти, 

батьків, випускників, представників громадськості на засадах педагогіки 

партнерства. 

 

8. Моніторинг якості освіти 

Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних 

заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у 

розвитку якості освіти у центрі, встановлення відповідності фактичних 

результатів освітньої діяльності її заявленим цілям. 

Моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній. 

Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладом освіти. 

Завдання моніторингу: 

- здійснення систематичного контролю за освітнім процесом у Центрі; 

- створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, 

оцінювання стану освітнього процесу; 

- аналіз чинників впливу на результативність успішності, підтримка високої 

мотивації навчання; 

- створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та 

самоактуалізації здобувачів освіти і педагогів; 

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

освітнього процесу в Центрі. 

Предметом моніторингу є динаміка змін в освітній системі Центру як 

основа його розвитку. 

Об’єктом моніторингу є система організації освітнього процесу в Центрі. 

Суб’єктами моніторингу є: адміністрація Центру, педагогічний колектив, 

учні, батьки (опосередковано через органи самоврядування і педагогічний 

колектив). 



Основними формами моніторингу є: 

- самооцінювання власної діяльності педагогами, здобувачами освіти, 

адміністрацією; 

- внутрішня оцінка діяльності адміністрацією, керівниками методичних 

об’єднань (проведення контрольних робіт, участь у всіх етапах Всеукраїнських 

предметних олімпіад, відвідування уроків); 

- зовнішнє оцінювання діяльності закладу. 

Критерії моніторингу: 

- об’єктивність (створення рівних умов для всіх учасників освітнього процесу); 

- систематичність (згідно з алгоритмом дій, етапами та в певній послідовності); 

- відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість оцінювання, 

шляхи перевірки результатів; 

- надійність (повторний контроль іншими суб’єктами); 

- гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості). 

Очікувані результати: 

- отримання результатів стану освітнього процесу в Центрі; 

- покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для 

прийняття управлінських та тактичних рішень. 

Підсумки моніторингу: 

- підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в 

аналітично-інформаційних матеріалах; 

- дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях 

методичних об`єднаннях, нарадах при директорові, педагогічних радах; 

- за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються 

управлінські рішення щодо планування та корекції роботи. 


