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1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості повної 

загальної середньої освіти у Княжолуцькій школі повної загальної середньої 

освіти  (далі -Положення) розроблене відповідно до вимог Закону України 

«Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-19 (розділ V ст. 41 п.2,3.)  та  інших 

нормативних документів. 

 Система внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає здійснення 

школою таких процедур і заходів (згідно із Законом): 

  визначення принципів та процедур забезпечення якості початкової, базової 

середньої та  профільної середньої освіти; 

 здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

  щорічне оцінювання здобувачів загальної освіти, педагогічних працівників 

закладу освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті   закладу освіти на інформаційних стендах та в будь-

який інший спосіб; 

  забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;  

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів освіти за кожним 

освітнім рівнем;  

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

 забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені  освіти;   

забезпечення ефективної системи академічної доброчесності, запобігання та 

виявлення академічної плагіату в роботі працівників  закладу освіти і 

здобувачів  освіти; 

  інших процедур і заходів. 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ 

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Основна мета розвитку освіти в Княжолуцькому закладі загальної  освіти 

на 2018–2023 роки спрямована на підвищення якості навчального 

процесу на  рівнях початкової, базової середньої та профільної середньої 

освіти відповідно до навчальних програм МОН України.  



  Підвищення конкурентоспроможності закладу освіти з надання освітніх 

послуг, вимірюється індикаторами, основними з яких визначено: 

  якість навчального процесу; 

якість проходження здобувачами освіти зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

кількість переможців  предметних олімпіад та конкурсів за напрямами 

серед здобувачів освіти; 

кількість випускників, які вступили до вищих  навчальних закладів на 

державне замовлення;  

кількість працевлаштованих випускників та їх місце у суспільному житті 

держави тощо.    

      Основними завданнями підвищення рівня якості навчання є:   

повне використання ліцензованих обсягів,  

  реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої неперервної 

системи відбору і підготовки здобувачів освіти за схемою “дошкільний 

заклад, школа І ступеня, школа ІІ ступеня, школа ІІІ ступеня;    

впровадження  освітньо-навчальних програм та навчальних планів, які б 

відповідали запитам у сфері надання освітніх послуг; 

впровадження в практику освітньої діяльності школи компетентнісного 

підходу при формуванні навчально-освітніх програм, засобів діагностики 

та критеріїв оцінювання знань учнів;  

 впровадження інформаційних інтерактивних технологій навчання,  

    залучення громадськості  до участі в реалізації навчальних програм, 

узгодження з ними освітніх і професійних стандартів;   

забезпечення процесу навчання  лабораторним обладнанням та 

матеріалами, 

  участь педагогічних працівників у розробленні та впровадженні 

державних стандартів змісту освіти, національної системи кваліфікацій; 

  інтеграція освітнього закладу з навчальними закладами різних рівнів, 

науковими установами та підприємствами, 

   створення організаційно-правових та фінансових умов для 

започаткування активної реалізації вітчизняних та міжнародних програм 

академічної мобільності; 

  розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження 

інформаційних технологій в освітній процес та програмного забезпечення 

освітньої діяльності; 

  розроблення та реалізація електронних навчальних курсів та обладнання 

аудиторій для проведення індивідуального, дистанційного навчання і 

телеконференцій;  

 залучення до роботи високопрофесійних педагогічних працівників; 



  забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та 

наукових ресурсів через мережу Інтернет з кабінету ІКТ та бібліотеки 

закладу освіти;  

 індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої дитини, 

створення можливостей для реалізації пошуку учнями індивідуальної 

освітньої траєкторії;  

 створення умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими 

освітніми потребами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування; 

  впровадження у навчальний процес та діяльність школи бібліотеки 

сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій;  

 активне залучення до навчально-виховного процесу і дослідницької 

роботи педагогів школи. 

3. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ  

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає також контроль за: 

       кадровим забезпеченням освітньої діяльності;   

       навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності; 

       якістю проведення навчальних занять; 

        Контроль за кадровим забезпеченням.  

Система відбору педагогічних працівників. 

 Кількісний та якісний склад педагогічних працівників закладу освіти  

формується згідно з вимогами нормативних документів Кабінету 

Міністрів України, Міністерства освіти і науки України відповідно до 

«Колективного договору». 

В школі навчальні  заняття проводяться штатними педагогічними 

працівниками, а також  працівниками , що працюють за сумісництвом. 

  Щорічне підведення підсумків роботи школи здійснюється за 

рейтинговою системою оцінювання.  

Рейтингова система оцінювання професійної діяльності педагогічних 

працівників  є стимулом для підвищення якості їх роботи. 

Основними видами робіт педагогічних працівників є:   

                навчальна; 

                методична; 

                організаційно-виховна. 

     Рейтингове оцінювання роботи педагогічних працівників ґрунтується 

на результатах виконання ним плану роботи за навчальний рік  для всіх 

видів робіт.  

     Відповідно до Закону України «Про  освіту» освітній заклад 

забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 



працівників не рідше, ніж один раз на п’ять років із збереженням 

середньої заробітної плати.  

     Базовими для підвищення кваліфікації є Івано- Франківський ОІППО, 

та інші освітні та наукові установи Міністерства освіти і науки України та 

НАПН України.  

     Метою такого підвищення кваліфікації є формування якісного 

педагогічного персоналу школи, що спрямоване на розв’язання кадрових 

проблем, реалізацію механізмів кар’єрного росту, їх мотивації до якісної 

професійної діяльності та соціального захисту тощо. 

          Контроль за навчально-методичним забезпеченням.  

    Навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів освіти має 

відповідати нормативним документами, визначеним МОН України. 

Контроль за відповідністю реальних показників навчально-методичного 

забезпечення навчального процесу в школі здійснюють директор школи, 

його заступники, (у межах своїх службових обов’язків) представники 

громадськості та батьки. 

   Педагогічний працівник може самостійно створювати електронні 

навчальні курси і проводити навчання на відстані, надсилати 

повідомлення учням, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести 

журнали обліку оцінювання та відвідування, налаштовувати різноманітні 

ресурси курсу і т.д.      

          Контроль за якістю проведення навчальних занять та якістю знань 

учнів. 

                 Основні принципи організації поточного , тематичного, 

підсумкового контролю:   

1. Оцінювання знань здобувачів освіти з навчальних дисциплін 

здійснюється на основі результатів поточного,  тематичного, 

підсумкового  контролів. 

 2. Об'єктом оцінювання знань учнів є програмовий матеріал навчальної 

дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю 

на практичних  заняттях та під час виконання лабораторних робіт,  

тестового контролю та шляхом перевірки виконання учнем контрольної 

та самостійної роботи. 

 3. Відповідно до розроблених критеріїв оцінювання знань учнів з 

конкретної навчальної дисципліни, вчитель після кожного уроку 

відображає в журналі класу поточну успішність учня, диференційовано 

стосовно виконаних ним видів робіт.  

4. На підставі річної успішності учня, яка визначається за підсумками 

 семестрового оцінювання, учень нагороджується похвальним листом, 

похвальною грамотою. Учням випускних класів вручається свідоцтво  

 (9 клас), чи атестат (11 клас) з відзнакою.   



 

 

 

 

     Таблиця показників 

Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони      праці в 

навчально-виховних закладах, підприємствах, установах та організаціях Міністерства 

освіти і науки України 

№ з/п 

  

  

Показники 

  

  

Кількісна оцінка 

показників 

Попере 

дній рік 

Звітній рік 

1 2 3 4 

1. Середньосписочна кількість працюючих     

2. Число студентів, учнів на денному відділенні,  вечірньому, 

заочному відділені: 

Кількість м2 навчально-лабораторних площ, що припадають 

на одного студента -учня- 

    

3. Травм на виробництві з працюючими 

- із смертельним наслідком 

    

4. Травми з учнями, студентами пов'язані з навчальним 

процесом 

- із смертельним наслідком 

    

5. Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з 

втратою працездатності на 1 робочий день і більше (включно 

з померлими), тимчасова непрацездатність яких закінчилася 

у звітному році 

    

6. Кількість коштів витрачено на заходи, передбачені 

колдоговорам, угодою (в грн.) 

    

7. Кількість пунктів з охорони праці в колдоговорі, угоді – 

виконано пунктів- 

    

8. Кількість працюючих, робота яких пов'язана із шкідливими 

умовами праці 

    

9. Скорочено число працюючих в шкідпивих умовах праці     

10. Приведено робочих місць у відповідність з вимогами і 

правилами охорони праці 

    

11. Кількість робочих, місць, що потребує 

проведення атестації за умовами праці 

- проведено атестацію робочих місць із інструментальними 

замірами за участю органів СЕС 

    



12. Кількість працюючих, які повинні отримувати піпьги за 

роботу в шкідливих умовах праці: 

-  повинні отримувати додаткові відпустки 

-  отримують додаткові відпустки 

-  повинні отримувати додаткову оплату до 12% 

-  отримують додаткову оплату до 12% 

-   повинні отримувати миючі засоби 

-  отримують миючі засоби 

-  повинні отримувати спецодяг, спецезуття і засоби 

індивідуального захисту 

- отримують спецодяг, спецвзуття і засоби 

індивідуального захисту 

-   повинні отримувати молоко, профілактичне харчування і 

ін. 

-   отримують молоко, профілактичне харчування і ін. 

Кількість в закладі, установі: 

-   лабораторій 

-  кабінетів 

-   майстерень 

-   установок 

    

13. Проведена прийомка в експлуатацію комісією закладу, 

установи: 

-  лабораторій 

-  кабінетів 

-  майстерень 

-  установок 

    

14. Кількість вентиляційних установок в установі, закладі і ін.  

Проведена паспортизація 

Працює ефективно 

    

15. Проведення перевірки знань з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності: 

-   Кількість   працюючих, які повинні пройти навчання, 

перевірку знань 

Пройшли перевірку знань 

-   Кількість працюючих, які повинні пройти навчання, 

перевірку знань по ПТЕ і ПТБ 

Пройшли 

-   Кількість працюючих, які повинні пройти перевірку знань 

на право роботи з радіоактивними речовинами та іншими 

джерелами іонізуючих випромінювань 

Пройшли 

-   Кількість працюючих, які повинні пройти перевірку знань 

на право роботи із сильнодіючими ядовитими речовинами 

Пройшли 

    

16. Забезпечення проведення медоглядів працюючих в 

шкідливих умовах: 

- попередніх, при прийомі на роботу 

- періодичних (щорічних) 

    

17. Забезпечення приміщень перинними засобами 

пожежогасіння (у відсотках) 

    



18. Наявність в установі, закладі і ін. 

-   кабінету з охорони праці, безпеки-життєдіяльності 

-   куточків з охорони праці, безпеки життєдіяльності 

    

19. В пояснювальну записку включати, критичний аналіз 

організації роботи з охороні праці, інформацію про 

впровадження системи управління охороною праці та 

позитивний досвід з цього питання. Обсяг пояснювальної 

записки - не більше 4-х друкованих сторінок 

  

 

 


