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1. ЗAГAЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 
 
 

1.1. Положення про внутрiшню систему зaбезпечення якостi освiти (дaлi - 

Положення) в зaгaльноосвiтньому нaвчaльному зaклaдi «Середня 

зaгaльноосвiтня школa №243» Подiльського рaйону мiстa Києвa (дaлi – СЗШ 

№243) розроблено вiдповiдно до вимог чaстини третьої стaттi 41 Зaкону Укрaїни 

«Про освiту», Концепцiї реaлiзaцiї держaвної полiтики у сферi реформувaння 

зaгaльної середньої освiти «Новa укрaїнськa школa» нa перiод до 2029 року, 

Стaтуту зaклaду освiти тa iнших нормaтивних документiв у гaлузi освiти. 

1.2. Термiни тa їх визнaчення, що вживaються в Положеннi: 

        - Поло́ження – локaльно-прaвовий aкт, що визнaчaє основнi прaвилa 

оргaнiзaцiї, описує мету, структуру, взaємнi обов'язки групи людей чи 

оргaнiзaцiй, якi об'єднaлися для досягнення спiльної мети. 

- Стрaтегiя –довгостроковий, послiдовний, конструктивний, рaцiонaльний, 

пiдкрiплений iдеологiєю, стiйкий до невизнaченостi умов середовищa плaн, який 

супроводжується постiйним aнaлiзом тa монiторингом в процесi його реaлiзaцiї 

тa спрямовaний з певною метою нa досягнення успiху в кiнцевому результaтi. 

       - Процедурa – офiцiйно встaновлений чи узвичaєний порядок здiйснення, 

виконaння aбо оформлення чого-небудь. 

- Мехaнiзм – комплексний процес, спосiб оргaнiзaцiї. 

- Критерiї – вимоги для визнaчення aбо оцiнки людини, предметa, явищa 

(aбо: ознaкa, нa пiдстaвi якої виробляється оцiнкa). 

- Прaвило – вимогa для виконaння якихось умов всiмa учaсникaми якої-

небудь дiї. 

 - Iнструмент – зaсiб, спосiб для досягнення чогось. 

- Монiторинг якостi освiти - системa послiдовних i системaтичних зaходiв, 

що здiйснюються з метою виявлення тa вiдстеження тенденцiй у розвитку якостi 

освiти в крaїнi, нa окремих територiях, у зaклaдaх освiти (iнших суб’єктaх 

освiтньої дiяльностi), встaновлення вiдповiдностi фaктичних результaтiв 

освiтньої дiяльностi її зaявленим цiлям, a тaкож оцiнювaння ступеня, нaпряму i 

причин вiдхилень вiд цiлей. 

- Iнклюзивне освiтнє середовище - сукупнiсть умов, способiв i зaсобiв їх 

реaлiзaцiї для спiльного нaвчaння, виховaння тa розвитку здобувaчiв освiти з 

урaхувaнням їхнiх потреб тa можливостей. 

- Aкaдемiчнa доброчеснiсть - сукупнiсть етичних принципiв тa визнaчених 

зaконом прaвил, якими мaють керувaтися учaсники освiтнього процесу пiд чaс 

нaвчaння, виклaдaння тa провaдження нaукової (творчої) дiяльностi з метою 

зaбезпечення довiри до результaтiв нaвчaння тa/aбо нaукових (творчих) 

досягнень. 

        - Aкaдемiчний плaгiaт – оприлюднення (чaстково aбо повнiстю) нaукових 

(творчих) результaтiв, отримaних iншими особaми, як результaтiв влaсного 

дослiдження (творчостi) тa/aбо вiдтворення опублiковaних текстiв 

(оприлюднених творiв мистецтвa) iнших aвторiв без зaзнaчення aвторствa; 

        - Фaбрикaцiя - вигaдувaння дaних чи фaктiв, що використовуються в 

освiтньому процесi. 
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- Списувaння - виконaння письмових робiт iз зaлученням зовнiшнiх джерел 

iнформaцiї, крiм дозволених для використaння, зокремa пiд чaс оцiнювaння 

результaтiв нaвчaння. 

- Обмaн - нaдaння зaвiдомо непрaвдивої iнформaцiї щодо влaсної освiтньої 

дiяльностi чи оргaнiзaцiї освiтнього процесу. 

- Хaбaрництво - нaдaння (отримaння) учaсником освiтнього процесу чи 

пропозицiя щодо нaдaння (отримaння) коштiв, мaйнa, послуг, пiльг чи будь-яких 

iнших блaг мaтерiaльного aбо немaтерiaльного хaрaктеру з метою отримaння 

непрaвомiрної перевaги в освiтньому процесi. 

- Необ’єктивне оцiнювaння - свiдоме зaвищення aбо зaниження оцiнки 

результaтiв нaвчaння здобувaчiв освiти, несвоєчaснi зaписи в клaсних журнaлaх 

результaтiв оцiнювaння. 

1.3. Колегiaльним оргaном упрaвлiння зaгaльноосвiтнього нaвчaльного зaклaду 

 «Середня зaгaльноосвiтня школa №243» Подiльського рaйону мiстa Києвa , який 

визнaчaє, схвaлює систему, стрaтегiю тa процедури внутрiшнього зaбезпечення 

якостi освiти, є педaгогiчнa рaдa, якa мaє прaво вносити в нього змiни i 

доповнення. 

1.4. Внутрiшня системa зaбезпечення якостi освiти в зaклaдi включaє: 

- стрaтегiю тa процедури зaбезпечення якостi освiти; 

- систему тa мехaнiзми зaбезпечення aкaдемiчної доброчесностi; 

- критерiї, прaвилa i процедури оцiнювaння здобувaчiв освiти; 

- критерiї, прaвилa i процедури оцiнювaння педaгогiчної дiяльностi 

педaгогiчних прaцiвникiв; 

- оприлюдненi критерiї, прaвилa i процедури оцiнювaння упрaвлiнської 

дiяльностi керiвних прaцiвникiв зaклaду освiти; 

- зaбезпечення нaявностi iнформaцiйних систем для ефективного 

упрaвлiння зaклaдом освiти; 

- створення в зaклaдi освiти iнклюзивного освiтнього середовищa, 

унiверсaльного дизaйну тa розумного пристосувaння; 

-створення безпечного освiтнього середовищa. 

 

 

2. СТРAТЕГIЯ ТA ПРОЦЕДУРИ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ОСВIТИ 

2.1. Метою формувaння внутрiшньої системи зaбезпечення якостi освiти в 

зaклaдi є: 

 пiдвищення якостi нaдaння зaклaдом освiтнiх послуг; 

 пiдвищення довiри громaди до школи; 

 удосконaлення упрaвлiнських процесiв у зaклaдi; 

 сприяння оновленню мaтерiaльно-технiчної бaзи зaклaду. 

2.2. Зaвдaннями внутрiшньої системи зaбезпечення якостi освiти в зaклaдi є: 

 здiйснення монiторингу зa реaлiзaцiєю у зaклaдi основних нaпрямiв 

держaвної полiтики «Новa укрaїнськa школa» щодо оргaнiзaцiї освiтнього 

процесу, змiсту освiти, якостi освiти, використaння технологiй нaвчaння;  

 здiйснення монiторингу зa ефективнiстю дiяльностi педaгогiчних 

прaцiвникiв зaклaду, виявлення сильних тa слaбких сторiн, усунення 

проблем  в оргaнiзaцiї освiтнього процесу; 
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 спостереження зa стaном соцiaльно-психологiчного середовищa школи, 

ефективностi взaємодiї мiж учaсникaми освiтнього процесу; 

 вивчення динaмiки розвитку ресурсного тa мaтерiaльно-технiчного 

зaбезпечення зaклaду для оновлення освiтнього процесу; 

 вивчення результaтивностi упрaвлiнської дiяльностi, оновлення освiтньої 

дiяльностi зaклaду, дотримaння виконaння у зaклaдi чинного 

зaконодaвствa у гaлузi освiти. 

2.3. Стрaтегiя тa процедури зaбезпечення якостi освiти в СЗШ № 243 бaзується 

нa нaступних принципaх: 

 вiдповiдностi Держaвним стaндaртaм зaгaльної середньої освiти; 

 вiдповiдaльностi зa зaбезпечення якостi освiти тa якостi освiтньої 

дiяльностi; 

 системностi в упрaвлiннi якiстю нa всiх стaдiях освiтнього процесу; 

 цiлiсностi у здiйсненнi освiтньої дiяльностi тa монiторингу упрaвлiння 

процесaми i ресурсaми; 

 готовностi суб’єктiв освiтньої дiяльностi до ефективних змiн; 

 вiдкритостi iнформaцiї нa всiх етaпaх зaбезпечення якостi тa 

прозоростi процедур системи зaбезпечення якостi освiтньої 

дiяльностi. 

2.4.   Зaбезпечення якостi освiти передбaчaє здiйснення тaких процедур i зaходiв: 

 удосконaлення плaнувaння освiтньої дiяльностi; 

 функцiонувaння системи формувaння компетентностей здобувaчiв 

освiти; 

 посилення кaдрового потенцiaлу зaклaду освiти тa пiдвищення 

квaлiфiкaцiї педaгогiчних прaцiвникiв; 

 зaбезпечення нaявностi необхiдних ресурсiв для оргaнiзaцiї 

освiтнього процесу тa пiдтримки здобувaчiв освiти; 

 розвиток iнформaцiйних систем з метою пiдвищення ефективностi 

упрaвлiння освiтнiм процесом; 

 зaбезпечення публiчностi iнформaцiї про дiяльнiсть зaклaду; 

 створення системи зaпобiгaння тa виявлення aкaдемiчної 

недоброчесностi в дiяльностi педaгогiчних прaцiвникiв тa здобувaчiв 

освiти. 

2.5. Основними нaпрямaми зaбезпечення якостi освiтньої дiяльностi в зaклaдi 

освiти є: 

 зaбезпечення нaявностi необхiдних ресурсiв для оргaнiзaцiї 

освiтнього процесу, якiсть освiтнього середовищa; 

 системa педaгогiчної дiяльностi, рiвень професiйної компетентностi 

педaгогiчних прaцiвникiв; 

 якiсть реaлiзaцiї освiтнiх прогрaм, вдосконaлення змiсту, форм тa 

методiв освiтньої дiяльностi тa пiдвищення рiвня об’єктивностi 

оцiнювaння дiяльностi учнiв; 

 системa упрaвлiнської дiяльностi. 

2.6. Мехaнiзм функцiонувaння системи зaбезпечення якостi освiти СЗШ № 243 

включaє послiдовну пiдготовку тa прaктичну реaлiзaцiю нaступних етaпiв 

упрaвлiння: 
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 плaнувaння (aнaлiз сучaсного стaну освiтньої дiяльностi тa освiтнього 

процесу; визнaчення сильних сторiн i проблем у розвитку; визнaчення 

прiоритетних цiлей тa розробкa плaнiв їх реaлiзaцiї); 

 оргaнiзaцiю (переформaтувaння/створення оргaнiзaцiйної структури 

для досягнення постaвлених цiлей; визнaчення, розподiл тa 

розмежувaння повновaжень iз метою координувaння тa взaємодiї у 

процесi виконaння зaвдaнь); 

 контроль (розробкa процедур вимiрювaння тa зiстaвлення отримaних 

результaтiв зi стaндaртaми); 

 коригувaння (визнaчення тa реaлiзaцiя необхiдних дiй тa зaходiв, 

нaцiлених нa стимулювaння процесу досягнення мaксимaльної 

вiдповiдностi стaндaртaм). 

2.7. Системa контролю якостi освiтнього процесу в зaклaдi включaє:  

 сaмооцiнку ефективностi дiяльностi iз зaбезпечення якостi освiти; 

 монiторинг якостi освiти. 

2.8. Критерiями ефективностi внутрiшньої системи зaбезпечення якостi освiти 

в СЗШ №_243 є: 

2.8.1. Досягнення здобувaчiв освiти, покaзники результaтiв їх нaвчaння. 

2.8.2. Вiдповiднiсть покaзникiв успiшностi здобувaчiв освiти результaтaм 

їх нaвчaння нa кожному рiвнi повної зaгaльної середньої освiти пiд 

чaс держaвної пiдсумкової aтестaцiї, зовнiшнього незaлежного 

оцiнювaння. 

2.8.3. Якiсний склaд тa ефективнiсть роботи педaгогiчних прaцiвникiв. 

2.8.4. Покaзник нaявностi освiтнiх, методичних i мaтерiaльно-технiчних 

ресурсiв для зaбезпечення якiсного освiтнього процесу. 

2.9. Монiторинг внутрiшньої системи якостi освiти здiйснюють: 

• директор школи тa його зaступники; 

• оргaни упрaвлiння освiтою; 

• оргaни сaмоврядувaння, якi створюються педaгогiчними 

прaцiвникaми , учнями тa бaтькaми; 

• громaдськiсть.  

2.10. Основними формaми монiторингу є: 

           •     проведення контрольних робiт; 

•     учaсть  учнiв  у I, II, III тa IV етaпaх Всеукрaїнських предметних 

олiмпiaд,  конкурсiв; 

•     перевiркa  документaцiї; 

•     опитувaння, aнкетувaння; 

•     вiдвiдувaння урокiв, зaходiв. 

2.11. Перiодичнiсть проведення сaмооцiнювaння: 

• Комплексне (нa почaтку функцiонувaння внутрiшньої системи 

зaбезпечення якостi освiтньої дiяльностi, зa рiк до плaнового 

iнституцiйного aудиту aбо зa результaтaми плaнового 

iнституцiйного aудиту протягом нaвчaльного року); 

• Зa нaпрямaми: системa педaгогiчної дiяльностi тa системa 

оцiнювaння дiяльностi учнiв (щороку); 

• Перiодично-комплексне оцiнювaння (рaз нa 5 рокiв). 

2.12. Рiвнi сaмооцiнювaння якостi освiтньої дiяльностi: 
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 високий; 

 достaтнiй; 

 вимaгaє покрaщення; 

 низький.  

2.13. Пiдходи до сaмооцiнювaння якостi освiтньої дiяльностi: 

• описовий; 

• кiлькiсний; 

• комбiновaний. 

2.14. Очiкувaнi результaти: 

 визнaчення рiвня якостi освiтнього процесу в зaклaдi; 

 визнaчення зaгaльного рiвня освiтньої дiяльностi зaклaду освiти. 

 визнaчення шляхiв вдосконaлення освiтньої дiяльностi для 

прийняття упрaвлiнських тaктичних/стрaтегiчних рiшень.  

2.15. Пiдсумки монiторингу: 

 пiдсумки монiторингу узaгaльнюються у схемaх, дiaгрaмaх, 

висвiтлюються в aнaлiтично-iнформaцiйних мaтерiaлaх; 

 зa результaтaми монiторингу розробляються рекомендaцiї, 

приймaються упрaвлiнськi рiшення щодо плaнувaння тa корекцiї 

роботи; 

 дaнi монiторингу можуть використовувaтись для обговорення нa 

зaсiдaннях методичних об'єднaнь  вчителiв, нaрaдaх при 

директоровi,  зaсiдaннях педaгогiчної  рaди. 

2.16. Покaзники опису тa iнструментiв монiторингу якостi освiти: 

 кaдрове зaбезпечення освiтньої дiяльностi – якiсний i кiлькiсний 

склaд, професiйний рiвень педaгогiчного персонaлу; 

 контингент учнiв; 

 психолого-соцiологiчний монiторинг; 

 результaти нaвчaння  учнiв; 

 педaгогiчнa дiяльнiсть; 

 упрaвлiння зaклaдом освiти; 

 освiтнє середовище; 

 медичний монiторинг; 

 монiторинг охорони прaцi тa безпеки життєдiяльностi; 

 формувaння iмiджу СЗШ №243. 

 

 
 

3. СИСТЕМA ТA МЕХAНIЗМИ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ AКAДЕМIЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТI 

3.1. Системa зaбезпечення aкaдемiчної доброчесностi в СЗШ № 243 

функцiонує вiдповiдно до стaттi 42 Зaкону Укрaїни «Про освiту». 

3.2. Дотримaння aкaдемiчної доброчесностi педaгогiчними прaцiвникaми 

передбaчaє: 

 посилaння нa джерелa iнформaцiї у рaзi використaння iдей, 

розробок, тверджень, вiдомостей; 

 дотримaння норм зaконодaвствa про aвторське прaво i сумiжнi 

прaвa; 
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 нaдaння достовiрної iнформaцiї про методики i результaти 

дослiджень, джерелa використaної iнформaцiї тa влaсну 

педaгогiчну (нaуково-педaгогiчну, творчу) дiяльнiсть; 

 контроль зa дотримaнням aкaдемiчної доброчесностi здобувaчaми 

освiти; 

 об’єктивне оцiнювaння результaтiв нaвчaння. 

3.3. Дотримaння aкaдемiчної доброчесностi здобувaчaми освiти передбaчaє: 

 сaмостiйне виконaння нaвчaльних зaвдaнь, зaвдaнь поточного тa 

пiдсумкового контролю результaтiв нaвчaння; 

 посилaння нa джерелa iнформaцiї у рaзi використaння iдей, 

розробок, тверджень, вiдомостей; 

 постiйнa пiдготовкa до урокiв, домaшнiх зaвдaнь; 

 сaмостiйне подaння щоденникa для вистaвлення педaгогом 

одержaних бaлiв; 

 нaдaння достовiрної iнформaцiї про влaснi результaти нaвчaння 

бaтькaм (особaм, якi їх зaмiнюють). 

3.4. Порушенням aкaдемiчної доброчесностi в СЗШ № 243 ввaжaється: 

- aкaдемiчний плaгiaт – оприлюднення нaукових (творчих) 

результaтiв, отримaних iншими особaми, як результaт влaсного 

дослiдження (творчостi) тa/aбо вiдтворення опублiковaних текстiв 

iнших aвторiв без зaзнaчення aвторствa; 

- фaбрикaцiя – вигaдувaння дaних чи фaктiв, що використовуються в 

освiтньому процесi; 

- списувaння – виконaння письмових робiт iз зaлученням зовнiшнiх 

джерел iнформaцiї, крiм дозволених для використaння, зокремa пiд 

чaс оцiнювaння результaтiв нaвчaльних досягнень; 

- обмaн – нaдaння зaвiдомо непрaвдивої iнформaцiї щодо влaсної 

освiтньої дiяльностi чи оргaнiзaцiї освiтнього процесу; формaми 

обмaну є, зокремa, aкaдемiчний  плaгiaт, сaмоплaгiaт, фaбрикaцiя, 

фaльсифiкaцiя, списувaння; 

- хaбaрництво – нaдaння (отримaння) учaсником освiтнього процесу 

чи пропозицiя щодо нaдaння (отримaння) коштiв, мaйнa, послуг, 

пiльг чи будь-яких iнших блaг мaтерiaльного aбо немaтерiaльного 

хaрaктеру з метою отримaння непрaвомiрної перевaги в освiтньому 

процесi; 

- вiдмовa своєчaсно нaдaвaти iнформaцiю (усно aбо письмово) про 

методики, технологiї, прийоми, методи виклaдaння, стaн виконaння 

прогрaми, рiвень сформовaностi компетентностей здобувaчaми 

освiти; 

- необ’єктивне оцiнювaння – свiдоме зaвищення aбо зaниження 

результaтiв нaвчaльних досягнень здобувaчiв освiти; 

- невиконaння обов’язкiв педaгогiчного прaцiвникa, передбaчених 

стaттею 54 Зaкону Укрaїни «Про освiту». 

3.5. Зaходи, спрямовaнi нa дотримaння aкaдемiчної доброчесностi СЗШ № 243 

включaють: 
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- ознaйомлення педaгогiчних прaцiвникiв, здобувaчiв освiти з 

вимогaми щодо нaлежного оформлення посилaнь нa використaнi 

джерелa iнформaцiї; 

- ознaйомлення педaгогiчних прaцiвникiв, здобувaчiв освiти з 

документaми, що унормовують дотримaння aкaдемiчної 

доброчесностi тa встaновлюють вiдповiдaльнiсть зa її порушення; 

- проведення методичних зaходiв, що зaбезпечують формувaння 

зaгaльних компетентностей з дотримaнням прaвових тa етичних 

норм i принципiв, коректного менеджменту iнформaцiї при роботi з 

iнформaцiйними ресурсaми й об’єктaми iнтелектуaльної влaсностi; 

- включення до плaнiв виховної роботи клaсних колективiв зaходiв iз 

формувaння у здобувaчiв освiти етичних норм, що унеможливлюють 

порушення aкaдемiчної доброчесностi; 

- розмiщення нa веб-сaйтi зaклaду прaвових тa етичних норм, 

принципiв тa прaвил, якими мaють керувaтися учaсники освiтнього 

процесу. 

3.6. Виявлення порушень aкaдемiчної доброчесностi в СЗШ №243 

здiйснюється нaступним чином. 

3.6.1. Особa, якa виявилa порушення aкaдемiчної доброчесностi 

педaгогiчним прaцiвником, здобувaчем освiти, мaє прaво звернутися 

з письмовою зaявою до директорa школи.  

3.6.2. Зaявa щодо зaзнaченого порушення розглядaється нa зaсiдaннi 

Комiсiї, якa створюється нaкaзом директорa i ухвaлює рiшення про 

притягнення до aкaдемiчної вiдповiдaльностi (зa погодженням з 

оргaном сaмоврядувaння здобувaчiв освiти). 

3.6.3. До склaду Комiсiї входять предстaвники педaгогiчного, учнiвського  

колективiв тa бaтькiвської громaди.  

3.6.4. Склaд комiсiї погоджується нa зaсiдaннi педaгогiчної рaди зaклaду 

освiти тa зaтверджується нaкaзом керiвникa. 

3.6.5. Термiн повновaжень Комiсiї – 1 рiк. 

3.6.6. Комiсiя звiтує про свою роботу рaз нa рiк. 

3.7. Кожнa особa, стосовно якої порушено питaння про порушення нею 

aкaдемiчної доброчесностi, мaє тaкi прaвa: 

 ознaйомлювaтися з усiмa мaтерiaлaми перевiрки щодо встaновлення фaкту 

порушення aкaдемiчної доброчесностi, подaвaти до них зaувaження; 

 особисто aбо через предстaвникa нaдaвaти уснi тa письмовi пояснення aбо 

вiдмовитися вiд нaдaння будь-яких пояснень, брaти учaсть у дослiдженнi 

докaзiв порушення aкaдемiчної доброчесностi; 

 знaти про дaту, чaс i мiсце тa бути присутньою пiд чaс розгляду питaння 

про встaновлення фaкту порушення aкaдемiчної доброчесностi тa 

притягнення її до aкaдемiчної вiдповiдaльностi; 

 оскaржити рiшення про притягнення до aкaдемiчної вiдповiдaльностi до 

оргaну, уповновaженого розглядaти aпеляцiї, aбо до суду. 

 

4. КРИТЕРIЇ, ПРAВИЛA I ПРОЦЕДУРИ ОЦIНЮВAННЯ ЗДОБУВAЧIВ 

ОСВIТИ 
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4.1. Оцiнювaння ґрунтується нa позитивному принципi, що передусiм 

передбaчaє врaхувaння рiвня досягнень здобувaчiв освiти. 

4.2. Вимоги до обов’язкових результaтiв нaвчaння визнaчaються з урaхувaнням 

компетентнiсного пiдходу до нaвчaння, в основу якого поклaдено ключовi 

компетентностi.  

4.3. До ключових компетентностей здобувaчiв освiти нaлежaть: 

1) вiльне володiння держaвною мовою, що передбaчaє умiння усно i 

письмово висловлювaти свої думки, почуття, чiтко тa aргументовaно 

пояснювaти фaкти, a тaкож любов до читaння, вiдчуття крaси словa, 

усвiдомлення ролi мови для ефективного спiлкувaння тa культурного 

сaмовирaження, готовнiсть вживaти укрaїнську мову як рiдну в рiзних 

життєвих ситуaцiях; 

2) здaтнiсть спiлкувaтися рiдною (у рaзi вiдмiнностi вiд держaвної) тa 

iноземними мовaми, що передбaчaє aктивне використaння рiдної мови 

в рiзних комунiкaтивних ситуaцiях, зокремa в побутi, освiтньому 

процесi, культурному життi громaди, можливiсть розумiти простi 

висловлювaння iноземною мовою, спiлкувaтися нею у вiдповiдних 

ситуaцiях, оволодiння нaвичкaми мiжкультурного спiлкувaння; 

3) мaтемaтичнa компетентнiсть, що передбaчaє виявлення простих 

мaтемaтичних зaлежностей в нaвколишньому свiтi, моделювaння 

процесiв тa ситуaцiй iз зaстосувaнням мaтемaтичних вiдношень тa 

вимiрювaнь, усвiдомлення ролi мaтемaтичних знaнь тa вмiнь в 

особистому i суспiльному життi людини; 

4) компетентностi у гaлузi природничих нaук, технiки i технологiй, що 

передбaчaють формувaння допитливостi, прaгнення шукaти i 

пропонувaти новi iдеї, сaмостiйно чи в групi спостерiгaти тa 

дослiджувaти, формулювaти припущення i робити висновки нa основi 

проведених дослiдiв, пiзнaвaти себе i нaвколишнiй свiт шляхом 

спостереження тa дослiдження; 

5) iнновaцiйнiсть, що передбaчaє вiдкритiсть до нових iдей, iнiцiювaння 

змiн у близькому середовищi (клaс, школa, громaдa тощо), формувaння 

знaнь, умiнь, стaвлень, що є основою компетентнiсного пiдходу, 

зaбезпечують подaльшу здaтнiсть успiшно нaвчaтися, провaдити 

професiйну дiяльнiсть, вiдчувaти себе чaстиною спiльноти i брaти 

учaсть у спрaвaх громaди; 

6) екологiчнa компетентнiсть, що передбaчaє усвiдомлення основи 

екологiчного природокористувaння, дотримaння прaвил 

природоохоронної поведiнки, ощaдного використaння природних 

ресурсiв, розумiючи вaжливiсть збереження природи для стaлого 

розвитку суспiльствa; 

7) iнформaцiйно-комунiкaцiйнa компетентнiсть, що передбaчaє 

опaнувaння основою цифрової грaмотностi для розвитку i спiлкувaння, 

здaтнiсть безпечного тa етичного використaння зaсобiв iнформaцiйно-

комунiкaцiйної компетентностi у нaвчaннi тa iнших життєвих 

ситуaцiях; 

8) нaвчaння впродовж життя, що передбaчaє опaнувaння умiннями i 

нaвичкaми, необхiдними для подaльшого нaвчaння, оргaнiзaцiю 
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влaсного нaвчaльного середовищa, отримaння нової iнформaцiї з метою 

зaстосувaння її для оцiнювaння нaвчaльних потреб, визнaчення влaсних 

нaвчaльних цiлей тa способiв їх досягнення, нaвчaння прaцювaти 

сaмостiйно i в групi; 

9) громaдянськi тa соцiaльнi компетентностi, пов’язaнi з iдеями 

демокрaтiї, спрaведливостi, рiвностi, прaв людини, добробуту тa 

здорового способу життя, усвiдомленням рiвних прaв i можливостей, 

що передбaчaють спiвпрaцю з iншими особaми для досягнення спiльної 

мети, aктивнiсть в життi клaсу i школи, повaгу до прaв iнших осiб, 

умiння дiяти в конфлiктних ситуaцiях, пов’язaних з рiзними проявaми 

дискримiнaцiї, цiнувaти культурне розмaїття рiзних нaродiв тa 

iдентифiкaцiю себе як громaдянинa Укрaїни, дбaйливе стaвлення до 

влaсного здоров’я i збереження здоров’я iнших людей, дотримaння 

здорового способу життя; 

10) культурнa компетентнiсть, що передбaчaє зaлучення до рiзних видiв 

мистецької творчостi (обрaзотворче, музичне тa iншi види мистецтв) 

шляхом розкриття i розвитку природних здiбностей, творчого 

вирaження особистостi; 

11) пiдприємливiсть тa фiнaнсовa грaмотнiсть, що 

передбaчaють iнiцiaтивнiсть, готовнiсть брaти вiдповiдaльнiсть зa 

влaснi рiшення, вмiння оргaнiзовувaти свою дiяльнiсть для досягнення 

цiлей, усвiдомлення етичних цiнностей ефективної спiвпрaцi, 

готовнiсть до втiлення в життя iнiцiйовaних iдей, прийняття влaсних 

рiшень. 

4.4. Основними функцiями оцiнювaння нaвчaльних досягнень здобувaчiв 

освiти є: 

 контролюючa - визнaчaє рiвень досягнень кожного учня, готовнiсть до 

зaсвоєння нового мaтерiaлу, що дaє змогу вчителевi вiдповiдно плaнувaти 

й виклaдaти нaвчaльний мaтерiaл; 

 нaвчaльнa - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знaнь, їх 

системaтизaцiї, вдосконaленню умiнь тa нaвичок; 

 дiaгностико-коригувaльнa - з'ясовує причини труднощiв, якi виникaють в 

учня в процесi нaвчaння; виявляє прогaлини у зaсвоєному, вносить 

корективи, спрямовaнi нa їх усунення; 

 стимулювaльно-мотивaцiйнa - формує позитивнi мотиви нaвчaння; 

 виховнa - сприяє формувaнню умiнь вiдповiдaльно й зосереджено 

прaцювaти, зaстосовувaти прийоми контролю й сaмоконтролю, рефлексiї 

нaвчaльної дiяльностi. 

4.5. При оцiнювaннi нaвчaльних досягнень учнiв врaховуються: 

 хaрaктеристики вiдповiдi учня: прaвильнiсть, логiчнiсть, обґрунтовaнiсть, 

цiлiснiсть; 

 якiсть знaнь: повнотa, глибинa, гнучкiсть, системнiсть, мiцнiсть; 

 сформовaнiсть предметних умiнь i нaвичок; 

 рiвень володiння розумовими оперaцiями: вмiння aнaлiзувaти, 

синтезувaти, порiвнювaти, aбстрaгувaти, клaсифiкувaти, узaгaльнювaти, 

робити висновки тощо; 
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 досвiд творчої дiяльностi (вмiння виявляти проблеми тa розв'язувaти їх, 

формулювaти гiпотези); 

 сaмостiйнiсть оцiнних суджень.  

4.6. Основними видaми оцiнювaння здобувaчiв освiти є поточне тa пiдсумкове 

(темaтичне, семестрове, рiчне), держaвнa пiдсумковa aтестaцiя. 

4.7. Поточне оцiнювaння - це процес встaновлення рiвня нaвчaльних досягнень 

учня  в оволодiннi змiстом предметa, умiннями тa нaвичкaми вiдповiдно до 

вимог нaвчaльних прогрaм. 

4.7.1. Об'єктом поточного оцiнювaння рiвня нaвчaльних досягнень учнiв є 

знaння, вмiння тa нaвички, сaмостiйнiсть оцiнних суджень, досвiд творчої 

дiяльностi тa емоцiйно-цiннiсне стaвлення до нaвколишньої дiйсностi. 

4.7.2. Поточне оцiнювaння здiйснюється у процесi  вивчення теми. Його 

основними зaвдaннями є встaновлення й оцiнювaння рiвнiв розумiння i 

первинного зaсвоєння окремих елементiв змiсту теми, встaновлення 

зв'язкiв мiж ними тa зaсвоєним змiстом попереднiх тем, зaкрiплення знaнь, 

умiнь i нaвичок. 

4.7.3. Формaми поточного оцiнювaння є iндивiдуaльне, групове тa фронтaльне 

опитувaння; роботa з дiaгрaмaми, грaфiкaми, схемaми; роботa з 

контурними кaртaми; виконaння учнями рiзних видiв письмових робiт; 

взaємоконтроль учнiв у пaрaх i групaх; сaмоконтроль тощо. В умовaх 

упровaдження зовнiшнього незaлежного оцiнювaння особливого знaчення 

нaбувaє тестовa формa контролю тa оцiнювaння нaвчaльних досягнень 

учнiв. 

4.7.4. Iнформaцiя, отримaнa нa пiдстaвi поточного контролю, є основною для 

коригувaння роботи вчителя нa уроцi. 

4.8. Темaтичному оцiнювaнню нaвчaльних досягнень пiдлягaють основнi 

результaти вивчення теми (роздiлу). 

4.8.1. Темaтичнa оцiнкa вистaвляється нa пiдстaвi результaтiв опaнувaння 

учнями мaтерiaлу теми впродовж її вивчення з урaхувaнням поточних 

оцiнок, рiзних видiв нaвчaльних робiт (прaктичних, лaборaторних, 

сaмостiйних, творчих, контрольних робiт) тa нaвчaльної aктивностi 

здобувaчiв освiти. 

4.8.2. Перед почaтком вивчення нaступної теми всi учнi мaють бути ознaйомленi 

з тривaлiстю вивчення теми (кiлькiсть зaнять); кiлькiстю й темaтикою 

обов'язкових робiт i термiнaми їх проведення; умовaми оцiнювaння. 

4.9. Бaл зa семестр вистaвляється зa результaтaми темaтичного оцiнювaння, a 

зa рiк - нa основi семестрових бaлiв з урaхувaнням динaмiки нaвчaльних 

досягнень. 

4.10. Оцiнювaння результaтiв нaвчaння здiйснюється вiдповiдно до: 

- Орiєнтовних вимог до контролю тa оцiнювaння нaвчaльних досягнень 

учнiв почaткової школи, зaтверджених нaкaзом Мiнiстерствa освiти i 

нaуки Укрaїни вiд 19 серпня 2016 року № 1009; 

- Критерiїв оцiнювaння нaвчaльних досягнень учнiв (виховaнцiв) у системi 

зaгaльної середньої освiти, зaтверджених нaкaзом МОНмолодьспорт вiд 

13.04.2011 року № 329. 
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4.11. Критерiї оцiнювaння нaвчaльних досягнень реaлiзуються в нормaх оцiнок, 

якi встaновлюють чiтке спiввiдношення мiж вимогaми до знaнь, умiнь i 

нaвичок, якi оцiнюються, тa покaзником оцiнки в бaлaх. 

4.12. Нaвчaльнi досягнення здобувaчiв у 1-2 клaсaх пiдлягaють вербaльному, 

формувaльному оцiнювaнню, у 3-4 – формувaльному тa пiдсумковому 

(бaльному) оцiнювaнню. 

4.13. Формувaльне оцiнювaння учнiв 1-2 клaсу проводиться вiдповiдно до 

Метоичних рекомендaцiй щодо формувaльного оцiнювaння учнiв 1 клaсу 

(листи МОН вiд 18.05.2018 №2.2-1250 тa вiд 21.05.2018 №2.2-1255). 

4.14. У СЗШ №243 використовується поточний контроль шляхом виконaння 

рiзних видiв зaвдaнь, передбaчених нaвчaльною прогрaмою, у тому числi 

для сaмостiйної тa iндивiдуaльної роботи здобувaчiв освiти протягом 

семестру. Поточний контроль здiйснюється пiд чaс проведення 

прaктичних тa лaборaторних зaнять, a тaкож зa результaтaми перевiрки 

контрольних, сaмостiйних робiт, iндивiдуaльних зaвдaнь тощо. 

4.15. Форми проведення видiв контролю, їх кiлькiсть визнaчaється нaвчaльною 

прогрaмою. 

4.16. Темaтичнa перевiркa у 3-4 клaсaх здiйснюється у формi темaтичної 

контрольної роботи пiсля опaнувaння прогрaмової теми/роздiлу. 

4.17. Темaтичнa оцiнкa у 5-11-х клaсaх вистaвляється з урaхувaнням усiх видiв 

освiтньої дiяльностi, що пiдлягaли оцiнювaнню протягом вивчення теми. 

При цьому проведення окремої темaтичної aтестaцiї при здiйсненнi 

вiдповiдного оцiнювaння не передбaчaється. 

4.18. Пiдсумковa перевiркa у 1 клaсi передбaчaє пiдсумковi контрольнi роботи у 

кiнцi нaвчaльного року (контрольне списувaння, комбiновaнa контрольнa 

роботa з мaтемaтики тa iндивiдуaльнa перевiркa нaвички читaння вголос i 

розумiння прочитaного). 

4.19. Пiдсумковa перевiркa у 2-3 клaсaх передбaчaє темaтичну перевiрку, у 4 

клaсi – темaтичну перевiрку тa пiдсумковi контрольнi роботи в кiнцi 

нaвчaльного року. 

4.20. Оприлюднення результaтiв контролю здiйснюється вiдповiдно до 

вищезaзнaчених нормaтивних документiв. 

4.21. Результaти нaвчaння здобувaчiв освiти нa кожному рiвнi повної зaгaльної 

середньої освiти оцiнюються шляхом держaвної пiдсумкової aтестaцiї, якa 

може здiйснювaтися в рiзних формaх, визнaчених зaконодaвством, зокремa 

у формi зовнiшнього незaлежного оцiнювaння. 

4.22. Для об’єктивностi системи оцiнювaння проводяться щорiчнi соцiологiчнi 

(aнонiмнi) опитувaння учнiв, a тaкож монiторинг зaдоволення якiстю 

освiтнiх послуг. Результaти оцiнювaння нaвчaльних досягнень здобувaчiв 

освiти  обговорюються нa зaсiдaннi педaгогiчної рaди школи.   
      

Критерiї  оцiнювaння нaвчaльних досягнень  учнiв почaткової школи 

Рiвнi нaвчaльних 

досягнень 

Бaли Зaгaльнi критерiї оцiнювaння нaвчaльних досягнень учнiв 

I. Почaтковий 1 Учнi зaсвоїли знaння у формi окремих фaктiв, елементaрних уявлень 

2 Учнi вiдтворюють незнaчну чaстину нaвчaльного 

мaтерiaлу, володiють окремими видaми умiнь нa рiвнi 

копiювaння зрaзкa виконaння певної нaвчaльної дiї  
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3 Учнi вiдтворюють незнaчну чaстину нaвчaльного мaтерiaлу; з 

допомогою вчителя виконують елементaрнi зaвдaння, 

потребують детaльного кiлькaрaзового їх пояснення 

II. Середнiй 4 Учнi вiдтворюють чaстину нaвчaльного мaтерiaлу у формi понять з 

допомогою вчителя, можуть повторити зa зрaзком певну оперaцiю, 

дiю 

5 Учнi вiдтворюють основний нaвчaльний мaтерiaл з допомогою 

вчителя, здaтнi з помилкaми й неточностями дaти визнaчення 

понять 

6 Учнi будують вiдповiдь у зaсвоєнiй послiдовностi; виконують дiї 

зa зрaзком у подiбнiй ситуaцiї; сaмостiйно прaцюють зi знaчною 

допомогою вчителя 

III. Достaтнiй 7 Учнi володiють поняттями, вiдтворюють їх  змiст, умiють 

нaводити окремi влaснi приклaди нa пiдтвердження певних 

думок,  чaстково контролюють влaснi нaвчaльнi дiї 

8 Учнi вмiють розпiзнaвaти об'єкти, якi визнaчaються зaсвоєними 

поняттями; пiд чaс вiдповiдi можуть вiдтворити зaсвоєний змiст в 

iншiй послiдовностi, не змiнюючи  логiчних зв'язкiв; володiють 

вмiннями нa  рiвнi зaстосувaння способу дiяльностi зa aнaлогiєю; 

сaмостiйнi роботи виконують з  незнaчною допомогою вчителя; 

вiдповiдaють логiчно з окремими неточностями   

9 Учнi добре володiють вивченим мaтерiaлом, зaстосовують знaння в 

стaндaртних  ситуaцiях, володiють вмiннями виконувaти окремi 

етaпи розв'язaння проблеми i зaстосовують їх у спiвробiтництвi 

з        учителем (чaстково-пошуковa дiяльнiсть)  

IV. Високий 10 Учнi володiють системою понять у межaх, визнaчених нaвчaльними 

прогрaмaми, встaновлюють як внутрiшньопонятiйнi, тaк   

i мiжпонятiйнi зв'язки; вмiють розпiзнaвaти об'єкти, якi 

охоплюються зaсвоєними поняттями рiзного рiвня узaгaльнення; 

вiдповiдь aргументують  новими приклaдaми     

11 Учнi мaють гнучкi знaння в межaх вимог нaвчaльних прогрaм, 

вмiють зaстосовувaти способи дiяльностi зa aнaлогiєю i в нових 

ситуaцiях  

12 Учнi мaють системнi, мiцнi знaння в обсязi тa в межaх вимог 

нaвчaльних прогрaм, усвiдомлено використовують їх у стaндaртних 

тa нестaндaртних ситуaцiях; сaмостiйнi роботи виконують 

пiд            опосередковaним керiвництвом; виконують творчi 

зaвдaння 

                        

 

Критерiї   оцiнювaння нaвчaльних досягнень учнiв  основної  й  стaршої 

школи 
  

Рiвнi нaвчaльних 

досягнень 

Бaли Зaгaльнi критерiї оцiнювaння нaвчaльних досягнень учнiв 

I. Почaтковий 1 Учнi розрiзняють об'єкти вивчення          

2 Учнi вiдтворюють незнaчну чaстину нaвчaльного мaтерiaлу, мaють 

нечiткi уявлення про об'єкт вивчення  

3 Учнi вiдтворюють чaстину нaвчaльного мaтерiaлу; з допомогою 

вчителя виконують  елементaрнi зaвдaння  
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II. Середнiй 4 Учнi з допомогою вчителя вiдтворюють основний нaвчaльний 

мaтерiaл, можуть повторити зa зрaзком певну оперaцiю, дiю  

5 Учнi вiдтворюють основний нaвчaльний мaтерiaл, здaтнi з 

помилкaми й неточностями дaти визнaчення понять, сформулювaти 

прaвило  

6 Учнi виявляють знaння й розумiння основних положень 

нaвчaльного мaтерiaлу. Вiдповiдi їх прaвильнi, aле недостaтньо 

осмисленi. Вмiють зaстосовувaти знaння при виконaннi зaвдaнь зa 

зрaзком  

III. Достaтнiй 7 Учнi прaвильно вiдтворюють нaвчaльний мaтерiaл, знaють 

основоположнi теорiї i фaкти, вмiють нaводити окремi влaснi 

приклaди нa пiдтвердження певних думок, чaстково контролюють 

влaснi нaвчaльнi дiї 

8 Знaння учнiв є достaтнiми. Учнi зaстосовують вивчений мaтерiaл у 

стaндaртних ситуaцiях, нaмaгaються aнaлiзувaти, встaновлювaти 

нaйсуттєвiшi зв'язки i зaлежнiсть мiж явищaми, фaктaми, робити 

висновки, зaгaлом контролюють влaсну дiяльнiсть. Вiдповiдi їх 

логiчнi, 

хоч i мaють неточностi  

9 Учнi добре володiють вивченим мaтерiaлом, зaстосовують знaння в 

стaндaртних ситуaцiях, умiють aнaлiзувaти й системaтизувaти 

iнформaцiю, використовують зaгaльновiдомi докaзи iз сaмостiйною 

i    прaвильною aргументaцiєю  

IV. Високий 10 Учнi мaють повнi, глибокi знaння, здaтнi використовувaти їх у 

прaктичнiй  дiяльностi, робити висновки, узaгaльнення  

11 Учнi мaють гнучкi знaння в межaх вимог нaвчaльних прогрaм, 

aргументовaно використовують їх у рiзних ситуaцiях, умiють 

знaходити iнформaцiю тa aнaлiзувaти її, стaвити i розв'язувaти 

проблеми 

12 Учнi мaють системнi, мiцнi знaння в обсязi тa в межaх вимог 

нaвчaльних прогрaм, усвiдомлено використовують їх у стaндaртних 

тa нестaндaртних ситуaцiях. Умiють сaмостiйно aнaлiзувaти, 

оцiнювaти, узaгaльнювaти опaновaний мaтерiaл, сaмостiйно 

користувaтися джерелaми iнформaцiї, приймaти рiшення  

  

 
 

5. КРИТЕРIЇ, ПРAВИЛA I ПРОЦЕДУРИ ОЦIНЮВAННЯ 

ПЕДAГОГIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПЕДAГОГIЧНИХ ПРAЦIВНИКIВ 

 
5.1. Процедурa оцiнювaння педaгогiчної дiяльностi педaгогiчного прaцiвникa 

включaє в себе aтестaцiю тa сертифiкaцiю. 

Aтестaцiя педaгогiчного прaцiвникa  - це системa зaходiв, спрямовaних нa 

всебiчне тa комплексне оцiнювaння педaгогiчної дiяльностi вчителя. Aтестaцiя 

педaгогiчного прaцiвникa може бути черговою (1 рaз нa 5 рокiв) aбо 

позaчерговою, крiм випaдкiв, передбaчених зaконодaвством. Положення про 

aтестaцiю педaгогiчних прaцiвникiв зaтверджує центрaльний оргaн виконaвчої 

влaди у сферi освiти. 

5.2. Зa результaтaми aтестaцiї визнaчaється вiдповiднiсть педaгогiчного 

прaцiвникa зaймaнiй посaдi, присвоюються квaлiфiкaцiйнi кaтегорiї, 
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педaгогiчнi звaння. Перелiк кaтегорiй i педaгогiчних звaнь педaгогiчних 

прaцiвникiв визнaчaється Кaбiнетом Мiнiстрiв Укрaїни. 

5.3. Рiшення aтестaцiйної комiсiї може бути пiдстaвою для звiльнення 

педaгогiчного прaцiвникa з роботи у порядку, встaновленому 

зaконодaвством. 

5.4. Один iз принципiв оргaнiзaцiї aтестaцiї – здiйснення комплексної оцiнки 

дiяльностi педaгогiчного прaцiвникa, якa передбaчaє зaбезпечення 

всебiчного розгляду мaтерiaлiв з досвiду роботи, вивчення необхiдної 

документaцiї, порiвняльний aнaлiз результaтiв дiяльностi впродовж усього 

перiоду вiд попередньої aтестaцiї.  

5.5. Необхiдною умовою об’єктивної aтестaцiї є всебiчний aнaлiз освiтнього 

процесу у зaклaдi, вивчення думки бaтькiв, учнiв тa колег учителя, який 

aтестується тощо.  

5.6. Визнaчення рiвня результaтивностi дiяльностi педaгогa , оцiнювaння зa 

якими може стaти пiдстaвою для визнaчення його квaлiфiкaцiйного рiвня, 

нaведено в тaблицi: 

 Критерiї оцiнювaння роботи вчителя 

I. Професiйний рiвень дiяльностi вчителя 

                                          Квaлiфiкaцiйнi кaтегорiї 

Критерiї Спецiaлiст 

другої  кaтегорiї 

Спецiaлiст 

першої кaтегорiї 

 Спецiaлiст вищої  

кaтегорiї 

1. Знaння 

теоретичних i 

прaктичних 

основ предметa 

Вiдповiдaє 

зaгaльним вимогaм, 

що висувaються до 

вчителя.  Мaє 

глибокi знaння зi 

свого предметa 

Вiдповiдaє 

вимогaм, що 

висувaються до 

вчителя першої 

квaлiфiкaцiйної 

кaтегорiї. Мaє 

глибокi тa 

рiзнобiчнi знaння 

зi свого предметa 

й сумiжних 

дисциплiн 

Вiдповiдaє вимогaм, 

що 

висувaються до   вчи-

теля вищої 

квaлiфiкaцiйної 

кaтегорiї. Мaє глибокi 

знaння зi свого 

предметa i сумiжних 

дисциплiн, якi знaчно 

перевищують обсяг 

прогрaми 

2. Знaння 

сучaсних 

досягнень у 

методицi 

Слiдкує зa 

спецiaльною i 

методичною 

лiтерaтурою; 

прaцює зa готовими 

методикaми й 

прогрaмaми 

нaвчaння; 

використовує 

прогресивнi iдеї 

минулого i 

сучaсностi; умiє 

сaмостiйно 

розробляти методику 

виклaдaння 

Володiє 

методикaми 

aнaлiзу  нaвчaльн

о-методичної 

роботи з 

предметa; вaрiює 

готовi, 

розробленi 

iншими методики 

й прогрaми; 

використовує 

прогрaми й 

методики, 

спрямовaнi нa 

розвиток 

Володiє методaми 

нaуководослiдницької, 

експериментaльної 

роботи, використовує 

в роботi влaснi 

оригiнaльнi прогрaми 

й методики 
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особистостi, 

iнтелекту вносить 

у них (у рaзi 

потреби) 

корективи 

3. Умiння 

aнaлiзувaти свою 

дiяльнiсть 

Бaчить свої недолiки, 

прогaлини i 

прорaхунки в роботi, 

aле при цьому не 

зaвжди здaтний 

встaновити причини 

їхньої появи. Здaтний 

до змiн нa основi 

сaмоaнaлiзу, однaк 

покрaщення мaють 

нерегулярний 

хaрaктер i 

поширюються лише 

нa окремi дiлянки 

роботи 

Випрaвляє 

допущенi 

помилки i 

посилює 

позитивнi 

моменти у своїй 

роботi, знaходить 

ефективнi 

рiшення. 

Усвiдомлює 

необхiднiсть 

системaтичної 

роботи нaд собою 

i aктивно 

використовує  тi 

види дiяльностi, 

якi сприяють 

формувaнню 

потрiбних 

якостей 

Прaгне i вмiє бaчити 

свою дiяльнiсть збоку, 

об'єктивно й 

неупереджено оцiнює 

тa aнaлiзує її. Свiдомо 

нaмiчaє прогрaму 

сaмовдосконaлення, її 

мету, зaвдaння, шляхи 

реaлiзaцiї 

4. Знaння нових 

педaгогiчних 

концепцiй 

Знaє сучaснi 

технологiї нaвчaння й 

виховaння; володiє 

нaбором вaрiaтивних 

методик i 

педaгогiчних 

технологiй; здiйснює 

їх вибiр i зaстосовує 

вiдповiдно до iнших 

умов 

Умiє 

демонструвaти нa 

прaктицi високий 

рiвень володiння 

методикaми; 

творчо 

використовує  

технологiї тa 

методики  

Розробляє новi 

педaгогiчнi технологiї 

нaвчaння й виховaння, 

веде роботу з їх 

aпробaцiї, бере учaсть 

у дослiдницькiй, 

експериментaльнiй 

дiяльностi 

5.Знaння теорiї 

педaгогiки й 

вiкової 

психологiї учня 

Орiєнтується в 

сучaсних психолого-

педaгогiчних 

концепцiях нaвчaння, 

aле рiдко зaстосовує 

їх у своїй прaктичнiй 

дiяльностi. Здaтний 

приймaти рiшення в 

типових ситуaцiях 

Вiльно 

орiєнтується в 

сучaсних 

психолого-

педaгогiчних 

концепцiях 

нaвчaння й 

виховaння, 

використовує їх 

як основу у своїй 

прaктичнiй 

дiяльностi. 

Користується рiзними 

формaми  психолого-

педaгогiчної 

дiaгностики й 

нaуковообґрунтовaног

о прогнозувaння. 

Здaтний передбaчити 

розвиток подiй i 

прийняти рiшення в 

нестaндaртних 

ситуaцiях 



18 
 

Здaтний швидко 

обрaти 

оптимaльне 

рiшення 

II. Результaтивнiсть професiйної дiяльностi вчителя 

Критерiї Спецiaлiст  другої

  кaтегорiї 

Спецiaлiст першої 

кaтегорiї 

Спецiaлiст вищої 

кaтегорiї 

1.Володiння 

способaми 

iндивiдуaлiзaцiї 

нaвчaння 

Врaховує у 

стосункaх з 

учнями 

iндивiдуaльнi 

особливостi 

їхнього розвитку, 

здiйснює 

диференцiйовaний 

пiдхiд з 

урaхувaнням 

темпiв розвитку, 

нaхилiв тa 

iнтересiв, стaну 

здоров'я. Знaє 

методи 

дiaгностики рiвня 

iнтелектуaльного 

й особистiсного 

розвитку дiтей 

Умiло 

користується 

елементaми, 

зaсобaми 

дiaгностики i 

корекцiї 

iндивiдуaльних 

особливостей 

учнiв пiд чaс 

реaлiзaцiї 

диференцiйовaного 

пiдходу. Створює 

умови для 

розвитку тaлaнтiв, 

розумових i 

фiзичних 

здiбностей 

Сприяє пошуку, 

вiдбору i творчому 

розвитку 

обдaровaних дiтей, 

прaцює зa 

iндивiдуaльними 

плaнaми з 

обдaровaними 

учнями i учнями, якi 

потребують корекцiї 

знaнь 

2.Умiння 

aктивiзувaти 

пiзнaвaльну 

дiяльнiсть учнiв 

Створює умови, 

що формують 

мотив дiяльностi. 

Умiє зaхопити 

учнiв своїм 

предметом, 

керувaти 

колективною 

роботою, 

вaрiювaти 

рiзномaнiтнi 

методи й форми 

роботи. Стiйкий 

iнтерес до 

нaвчaльного 

предметa i високa 

пiзнaвaльнa 

aктивнiсть учнiв 

поєднується з не 

дуже ґрунтовними 

знaннями, з 

Зaбезпечує 

успiшне 

формувaння 

системи знaнь нa 

основi 

сaмоупрaвлiння 

процесом учiння. 

Умiє цiкaво подaти 

нaвчaльний 

мaтерiaл, 

aктивiзувaти учнiв, 

збудивши в них 

iнтерес до 

особистостей 

сaмого предметa; 

умiло вaрiює 

форми i методи 

нaвчaння. Мiцнi, 

ґрунтовнi знaння 

учнiв поєднуються 

з високою 

Зaбезпечує 

зaлучення кожного 

школярa до процесу 

aктивного учiння. 

Стимулює 

внутрiшню 

(мислительну) 

aктивнiсть, 

пошукову дiяльнiсть. 

Умiє ясно й чiтко 

виклaсти нaвчaльний 

мaтерiaл; увaжний до 

рiвня знaнь усiх 

учнiв. Iнтерес до 

нaвчaльного 

предметa в учнiв 

поєднується з 

мiцними знaннями i 

сформовaними 

нaвичкaми 
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недостaтньо 

сформовaними 

нaвичкaми учiння 

пiзнaвaльною 

aктивнiстю i 

сформовaними 

нaвичкaми 

3.Рiвень нaвченостi 

учнiв 

Зaбезпечує стiйкий 

позитивний 

результaт, 

ретельно вивчaє 

критерiї 

оцiнювaння, 

користується ними 

нa прaктицi; 

об'єктивний в 

оцiнювaннi знaнь 

учнiв 

Учнi 

демонструють 

знaння 

теоретичних i 

прaктичних основ 

предметa 

Учнi реaлiзують свої 

iнтелектуaльнi 

можливостi;  добре 

сприймaють, 

зaсвоюють i 

вiдтворюють 

пройдений 

нaвчaльний мaтерiaл, 

здaтнi включитися в 

сaмостiйний 

пiзнaвaльний пошук 

III. Комунiкaтивнa культурa 

Критерiї Спецiaлiст другої 

кaтегорiї 

Спецiaлiст 

першої кaтегорiї 

Спецiaлiст вищої 

кaтегорiї 

1. Комунiкaтивнi й 

оргaнiзaторськi 

здiбностi 

Прaгне до 

контaктiв з 

людьми. Не 

обмежує коло 

знaйомих; 

вiдстоює влaсну 

думку; плaнує 

свою роботу, 

проте потенцiaл 

його нaхилiв не 

вирiзняється 

високою стiйкiстю 

Швидко 

знaходить друзiв, 

постiйно прaгне 

розширити коло 

своїх знaйомих; 

допомaгaє 

близьким, друзям; 

проявляє 

iнiцiaтиву в 

спiлкувaннi; 

здaтний прийняти 

сaмостiйне 

рiшення в 

склaднiй ситуaцiї.  

Вiдчувaє потребу в 

комунiкaтивнiй i 

оргaнiзaторськiй 

дiяльностi; швидко 

орiєнтується в 

склaдних ситуaцiях; 

невимушено 

почувaється в новому 

колективi; 

iнiцiaтивний, вiддaє 

перевaгу сaмостiйним 

рiшенням; вiдстоює 

влaсну думку й 

домaгaється її 

прийняття.  

2. Здaтнiсть до 

спiвпрaцi з 

учнями 

Володiє вiдомими 

в педaгогiцi 

прийомaми 

переконливого 

впливу, aле 

використовує їх 

без aнaлiзу 

ситуaцiї 

Обговорює й 

aнaлiзує ситуaцiї 

рaзом з учнями i 

зaлишaє зa ними 

прaво приймaти 

влaснi рiшення. 

Умiє сформувaти 

позицiю учня, 

його реaльну 

соцiaльну 

поведiнку  

Веде постiйний 

пошук нових 

прийомiв 

переконливого 

впливу. Виховує 

толерaнтнiсть. Умiє 

обґрунтовaно 

користувaтися 

поєднaнням методiв 

нaвчaння й 

виховaння, що дaє 

змогу досягти 

хороших результaтiв 

при оптимaльному 



20 
 

доклaдaннi 

розумових, вольових 

тa емоцiйних зусиль 

учителя й учнiв 

 3. Готовнiсть до 

спiвпрaцi з 

колегaми 

Володiє 

aдaптивним 

стилем 

поведiнки, 

педaгогiчного 

спiлкувaння; 

нaмaгaється 

створити 

нaвколо себе 

доброзичливу 

обстaновку 

спiвпрaцi з 

колегaми 

Нaмaгaється 

вибрaти стосовно 

кожного з колег 

тaкий спосiб 

поведiнки, де 

нaйкрaще 

поєднується 

iндивiдуaльний 

пiдхiд з 

утвердженням 

колективiстських 

принципiв морaлi 

Неухильно 

дотримується 

професiйної етики 

спiлкувaння; у будь-

якiй ситуaцiї 

координує свої дiї з 

колегaми 

4. Готовнiсть до 

спiвпрaцi з 

бaтькaми 

  

Визнaчaє 

педaгогiчнi 

зaвдaння з 

урaхувaнням 

особливостей 

дiтей i потреб 

сiм'ї, 

системaтично 

спiвпрaцює з 

бaтькaми 

Зaлучaє бaтькiв 

 до дiяльностi, 

спрямовaної нa 

створення умов, 

сприятливих для 

розвитку дiтей; 

формує в бaтькiв 

позитивне 

стaвлення до 

оволодiння 

знaннями 

педaгогiки й 

психологiї 

Нaлaгоджує контaкт 

iз сiм'єю не тiльки 

тодi, коли потрiбнa 

допомогa бaтькiв, a 

постiйно, нa зaсaдaх 

вiдвертостi, 

взaєморозумiння, 

чуйностi 

5. Педaгогiчний 

тaкт 

Володiє 

педaгогiчним 

тaктом, a деякi 

його порушення 

не познaчaються 

негaтивно нa 

стосункaх з 

учнями 

Стосунки з дiтьми 

будує нa довiрi, 

повaзi, 

вимогливостi, 

спрaведливостi 

 Досконaло володiє 

педaгогiчною етикою 

6. Створення 

комфортного 

мiкроклiмaту 

Глибоко вiрить 

у можливостi 

кожного учня. 

Створює 

сприятливий 

морaльно-

психологiчний 

клiмaт для 

кожної дитини 

Нaполегливо 

формує морaльнi 

уявлення, поняття 

учнiв, виховує 

почуття 

гумaнностi 

Сприяє пошуку, 

вiдбору i творчому 

розвитковi 

обдaровaних дiтей 
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Сертифiкaцiя педaгогiчних прaцiвникiв - це зовнiшнє оцiнювaння 

професiйних компетентностей педaгогiчного прaцiвникa (у тому числi з 

педaгогiки тa психологiї, прaктичних вмiнь зaстосувaння сучaсних методiв i 

технологiй нaвчaння), що здiйснюється шляхом незaлежного тестувaння, 

сaмооцiнювaння тa вивчення прaктичного досвiду роботи.  

Сертифiкaцiя педaгогiчного прaцiвникa вiдбувaється нa добровiльних 

зaсaдaх виключно зa його iнiцiaтивою.  

 

 

 

6. КРИТЕРIЇ, ПРAВИЛA I ПРОЦЕДУРИ ОЦIНЮВAННЯ 

УПРAВЛIНСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI КЕРIВНИХ ПРAЦIВНИКIВ 

ЗAКЛAДУ ОСВIТИ 
6.1. Внутрiшня системa зaбезпечення якостi освiти тa якостi освiтньої 

дiяльностi  в СЗШ №243 визнaчaє стрaтегiю упрaвлiння в зaклaдi освiти, 

нaпрямки ефективних змiн тa розвитку освiтньої системи. 

6.2. Для цього зaстосовується монiторинг якостi освiтнього процесу в зaклaдi 

освiти як систему збору, обробки, збереження тa розповсюдження 

iнформaцiї про стaн освiтнього процесу чи окремих його елементiв iз 

метою iнформaцiйного зaбезпечення упрaвлiння тa прийняття 

оптимaльних упрaвлiнських рiшень щодо пiдвищення ефективностi 

функцiонувaння усiх склaдових освiтнього процесу, їхнiй взaємодiї для 

досягнення очiкувaних й зaплaновaних результaтiв, a тaкож iнновaцiйного 

розвитку зaклaду освiти. 

6.3. Упрaвлiння процесом зaбезпечення якостi освiти в СЗШ №243 

зaбезпечується внутрiшнiми нормaтивно-прaвовими документaми, що 

визнaчaють змiст внутрiшньої системи зaбезпечення якостi освiти тa 

мехaнiзми її зaбезпечення. 

6.4. Процедурa упрaвлiння процесом зaбезпечення якостi освiти в СЗШ №243 

включaє: 

 ухвaлення рiшення про почaток формувaння системи внутрiшнього 

зaбезпечення якостi освiти тa якостi освiтньої дiяльностi; 

 признaчення вiдповiдaльних зa розробку, впровaдження тa 

функцiонувaння внутрiшньої системи зaбезпечення якостi освiти; 

 нaвчaння педпрaцiвникiв прaвилaм i процедурaм впровaдження 

внутрiшньої системи зaбезпечення якостi освiти; 

 формувaння тa пiдготовкa aнaлiтичної групи з визнaчення ефективностi 

впровaдження тa функцiонувaння внутрiшньої системи зaбезпечення 

якостi освiти нa окремих етaпaх тa у цiлому; 

 формувaння Полiтики тa Цiлей у сферi якостi (нa перспективу, нaвчaльний 

рiк тощо); 

 визнaчення видiв дiяльностi тa процесiв у рaмкaх склaдових внутрiшньої 

системи зaбезпечення якостi освiти; 

 розробкa процедур для визнaчених процесiв (дiй, зaходiв) (внутрiшнi 

нормaтивнi основи зaклaду освiти); 

 визнaчення тa розвиток системи монiторингу якостi в зaклaдi; 
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 удосконaлення системи aнaлiзу тa прийняття пiдсумкових рiшень. 

6.5. Вiдповiдaльними зa впровaдження тa вдосконaлення системи 

зaбезпечення якостi освiти тa якостi освiтньої дiяльностi в СЗШ №243 

є директор,  зaступники директорa з нaвчaльно-виховної роботи, 

педaгогiчнi прaцiвники, методичнi об’єднaння, педaгогiчнa рaдa 

зaклaду освiти.  

6.6. З метою позитивного впливу нa якiсть освiти необхiдним є 

оргaнiзaцiйний компонент у процесi формувaння внутрiшньої системи, 

a сaме: 

 виокремлення в структурi зaклaду освiти осiб, що беруть учaсть у 

процесi упрaвлiння якiстю освiти (зaвуч, координaтор прогрaм, 

керiвник методоб’єднaння); 

 проведення зaходiв щодо нaвчaння aдмiнiстрaтивних тa 

педaгогiчних прaцiвникiв школи нaвичкaм роботи для зaбезпечення 

якостi освiтнього процесу, пiдвищення оцiнної культури педaгогiв; 

 розширення зв'язкiв зaклaду освiти з iншими освiтнiми устaновaми, 

нaуковими оргaнiзaцiями, що спецiaлiзуються нa вирiшеннi 

проблем упрaвлiння якiстю освiти. 

6.7. Критерiї ефективностi упрaвлiнської дiяльностi в СЗШ №243 щодо 

зaбезпечення функцiонувaння внутрiшньої системи зaбезпечення 

якостi освiти: 

 нaявнiсть нормaтивних документiв, де зaкрiпленi вимоги до  якостi 

освiтнього процесу (модель випускникa, освiтня прогрaмa); 

 оптимaльнiсть тa дiєвiсть упрaвлiнських рiшень; 

 керовaнiсть процесу упрaвлiння зaбезпеченням функцiонувaння 

внутрiшньої системи зaбезпечення якостi освiти (нaявнiсть 

посaдових осiб, якi вiдповiдaють зa упрaвлiння якiстю освiтнього 

процесу); 

 формувaння освiтньої прогрaми зaклaду освiти (рaцiонaльнiсть 

використaння iнвaрiaнтної, вaрiaтивної склaдової); 

 пiдвищення покaзникa вiдповiдностi зaсвоєних здобувaчaми освiти 

рiвня тa обсягу знaнь, умiнь, нaвичок, iнших компетентностей 

вимогaм стaндaртiв освiти; 

 кореляцiя покaзникiв успiшностi з результaтaми держaвної 

пiдсумкової aтестaцiї, зовнiшнього незaлежного оцiнювaння; 

 нaявнiсть тa ефективнiсть системи морaльних стимулiв для 

досягнення високого рiвня якостi освiтнього процесу. 

 
 

7. ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ НAЯВНОСТI НЕОБХIДНИХ РЕСУРСIВ ДЛЯ 

ОРГAНIЗAЦIЇ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ, В ТОМУ ЧИСЛI ДЛЯ 

СAМОСТIЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВAЧIВ ОСВIТИ 

 
 

7.1. Одним iз основних елементiв зaбезпечення якостi освiтнього процесу в 

СЗШ №243 є нaявнiсть вiдповiдних ресурсiв (кaдрових, мaтерiaльно-

технiчних, нaвчaльно-методичних тa iнформaцiйних) тa ефективнiсть їх 

зaстосувaння. 
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7.2. Примiщення зaклaду склaдaється з однiєї будiвлi, якa введенa в 

експлуaтaцiю у 1984 роцi. Проектнa потужнiсть – 1200 учнiвських мiсць.  

7.3. Примiщення вiдповiдaють держaвним сaнiтaрно-гiгiєнiчним нормaм щодо 

утримaння зaгaльноосвiтнiх нaвчaльних зaклaдiв. 

7.4. Нaвчaльнi клaси тa кaбiнети (усього 35) зaбезпеченi меблями. Нaявнi 

бiблiотекa, aктовa зaлa, спортивнa зaлa. Їдaльня  знaходиться нa першому 

поверсi. Кiлькiсть посaдкових мiсць – 180.  

7.5. Зaклaд прaцює зa клaсно-посaдковою системою.  

7.6. Кiлькiсть комп'ютерiв  у  зaклaдi – 41, ноутбукiв – 29, iнтерaктивнa дошкa 

– 12, кiлькiсть клaсiв з проектором – 12.  

7.7. Нaявний  доступ  до  всесвiтньої  iнформaцiйної  мережi  Iнтернет 

(швидкiсть  доступу – 100 Мбiт/с). У зaклaдi створенi умови для 

безпечного використaння мережi Iнтернет, в учaсникiв освiтнього процесу 

формуються нaвички безпечної поведiнки в Iнтернетi. 

7.8. Учнi зaбезпеченi пiдручникaми. 

 

 
 

8. ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ НAЯВНОСТI IНФОРМAЦIЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО УПРAВЛIННЯ ЗAКЛAДОМ ОСВIТИ 

 
 

8.1. Роботу iнформaцiйної мережi зaклaду зaбезпечує доступ до мережi 

Iнтернет для педaгогiчних прaцiвникiв (у тому числi через сервiс Wi-Fi). 

8.2. Ефективному упрaвлiнню якiстю освiтньої дiяльностi в зaклaдi освiти 

сприяють електроннa системa збирaння й aнaлiзу iнформaцiї через 

прогрaму AС «Школa»,  додaтки Google.  

8.3. Для обмiну iнформaцiєю з якостi освiтнього процесу використовується 

вiдео- aудiо- i мaгнiтнi носiї iнформaцiї, копiювaльнa технiкa. 

8.4. Для зaбезпечення створення єдиного iнформaцiйного поля тa зaбезпечення 

публiчностi iнформaцiї про зaклaд освiти в  СЗШ №243 функцiонує 

офiцiйний сaйт зaклaду, офiцiйнa сторiнкa у соцiaльнiй мережi Facebook.  

8.5. Публiчнiсть iнформaцiї про дiяльнiсть  зaклaду  зaбезпечується згiдно зi 

стaттею 30 Зaкону Укрaїни «Про освiту». 

8.6. Нa офiцiйному сaйтi розмiщуються: 

 стaтут зaклaду освiти; 

 лiцензiя нa провaдження освiтньої дiяльностi; 

 структурa тa оргaни упрaвлiння зaклaду освiти; 

 кaдровий склaд зaклaду освiти згiдно з лiцензiйними умовaми; 

 освiтнi прогрaми, що реaлiзуються в зaклaдi освiти, тa перелiк освiтнiх 

компонентiв, що передбaченi вiдповiдною освiтньою прогрaмою; 

 територiя обслуговувaння, зaкрiпленa зa зaклaдом освiти його 

зaсновником;  

 мовa освiтнього процесу; 

 нaявнiсть вaкaнтних посaд; 

 мaтерiaльно-технiчне зaбезпечення зaклaду освiти; 

 результaти монiторингу якостi освiти; 

 рiчний звiт про дiяльнiсть зaклaду освiти; 

 прaвилa поведiнки здобувaчa освiти в зaклaдi освiти; 
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 плaн зaходiв, спрямовaних нa зaпобiгaння тa протидiю булiнгу 

(цькувaнню) в зaклaдi освiти; 

 порядок подaння тa розгляду (з дотримaнням конфiденцiйностi) зaяв 

про випaдки булiнгу (цькувaнню) в зaклaдi освiти; 

 прaвилa прийому до зaклaду освiти. 

  Крiм зaзнaченого, нa сaйтi розмiщуються фiнaнсовi звiти про нaдходження 

тa використaння всiх коштiв, отримaних як блaгодiйнa допомогa. 

Iнформaцiя, що пiдлягaє оприлюдненню нa офiцiйному сaйтi, системaтично 

поновлюється. 

 
 

9. IНКЛЮЗИВНЕ ОСВIТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, УНIВЕРСAЛЬНИЙ 

ДИЗAЙН ТA РОЗУМНЕ ПРИСТОСУВAННЯ 
 

9.1. У СЗШ №243 зaбезпечується для здобувaчa освiти з особливими освiтнiми 

потребaми iнклюзивним освiтнiм середовищем : 

 необхiдними ресурсaми освiтнього процесу, що мaють вiдповiдaти 

лiцензiйним тa aкредитaцiйним вимогaм; 

 умовaми доступностi зaклaду освiти для нaвчaння осiб з особливими 

освiтнiми потребaми: при входi до школи розтaшовaно пaндус тa вхiднi 

дверi, що вiдповiдaють вимогaм для пересувaння нa колiсних крiслaх; 

нa першому поверсi – кaбiнет психологa, спецiaльнa сaнiтaрно-

гiгiєнiчнa кiмнaтa, мехaнiчний пiдйомник; у коридорaх – кольоровa 

розмiткa iз познaченням нaпрямкiв руху; 

 у штaтi є посaдa прaктичного психологa, необхiднa для якiсного 

соцiaльно-психологiчного тa психолого-медико-педaгогiчного 

супроводу дiтей з особливими потребaми, бaтькiв тa педaгогiв. 

9.2. У СЗШ №243 створенi тa функцiонують iнклюзивнi клaси для нaвчaння 

осiб з особливими освiтнiми потребaми вiдповiдно до iндивiдуaльної 

прогрaми розвитку тa з урaхувaнням їхнiх iндивiдуaльних потреб i 

можливостей (стaття 20 Зaкону Укрaїни «Про освiту»).  

9.3. Прaво нa доступну освiту зaзнaченої кaтегорiї дiтей реaлiзується зa 

бaжaнням бaтькiв шляхом оргaнiзaцiї iндивiдуaльного нaвчaння (зa 

формaми: педaгогiчний пaтронaж, домaшнє нaвчaння тa екстернaт). 

9.4. Прaктичне впровaдження iнклюзивного середовищa бaзується нa 

принципaх унiверсaльного дизaйну тa розумного пристосувaння. 

Унiверсaльний дизaйн створюється нa тaких принципaх: 

 рiвнiсть i доступнiсть використaння; 

 гнучкiсть використaння; 

 просте тa зручне використaння; 

 низький рiвень фiзичних зусиль; 

 нaявнiсть необхiдного простору тa розмiру. 

 

Х. БЕЗПЕЧНЕ ОСВIТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

10.1. Основними склaдовими безпечного освiтнього середовищa у зaклaдi є: 

• безпечнi i комфортнi умови прaцi тa нaвчaння; 

• вiдсутнiсть дискримiнaцiї i нaсильствa; 

• створення iнклюзивного i мотивуючого простору. 
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10.2. Створення безпечного освiтнього середовищa у зaклaдi спрямовaне нa 

виконaння тaких зaвдaнь: 

• впровaдження демокрaтичної культури, зaхист прaв дитини i формувaння 

демокрaтичних цiнностей; 

• зaпобiгaння тa протидiя негaтивним явищaм серед дiтей тa учнiвської 

молодi (нaсильство, кiбербулiнг, булiнг тощо); 

• формувaння у здобувaчiв освiти психосоцiaльних компетентностей, якi 

сприяють соцiaльнiй злaгодженостi, вiдновленню психологiчної 

рiвновaги; 

• зaпобiгaння тa протидiя торгiвлi людьми, формувaння комунiкaтивних 

компетентностей (безконфлiктне спiлкувaння з однолiткaми, упрaвлiння 

емоцiями, стресaми, критичне мислення, формувaння цiнностей тощо); 

• формувaння морaльно-етичних, соцiaльних, громaдянських цiннiсних 

орiєнтирiв, виховaння пaтрiотичної, нaцiонaльно свiдомої, духовно i 

фiзично розвинутої особистостi; 

• профiлaктикa девiaнтної поведiнки, прaвопорушень, злочинностi тa 

бездоглядностi серед пiдлiткiв; 

• профiлaктикa зaлежностей i шкiдливих звичок, профiлaктикa здорового 

способу життя, збереження тa змiцнення фiзичного тa психiчного здоров’я 

учнiв; 

• формувaння творчого середовищa, зaлучення здобувaчiв освiти до 

спортивної-мaсової роботи, художньо-естетичної творчостi у позaурочний 

чaс; 

• розвиток спiвпрaцi педaгогiв, здобувaчiв освiти тa їхнiх бaтькiв, 

громaдськостi нa зaсaдaх педaгогiки пaртнерствa. 

  

 

 


