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ПОЛОЖЕННЯ 

про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

у Житомирській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 14 

 

І. Загальні положення 

1.1. Положення про внутрішню  систему забезпечення якості освіти (ВСЗЯО) 

у Житомирській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 14 розроблено згідно з 

вимогами Закону України «Про освіту» та нормативно-правовими актами Кабінету 

Міністрів України та Міністерства освіти і науки України направленими на 

реалізацію Концепції Нової української школи. 

1.2. При формуванні цього Положення взято до уваги основні теоретичні і 

методологічні напрацювання теорії педагогіки, теорії педагогічного оцінювання, 

теорії моніторингу тощо. 

1.3. Метою функціонування внутрішньої  системи забезпечення якості освіти 

у  Житомирській  ЗОШ  І – ІІІ  ступенів № 14 є забезпечення вимог, що обумовлені 

законодавчими, іншими нормативно-правовими актами щодо якості надання 

освітніх послуг, шляхом створення системи моніторингу якості освітнього процесу 

на всіх етапах його реалізації для своєчасного виявлення причин виникнення 

відхилень фактичних показників від нормативних або бажаних, прийняття на цій 

основі виважених управлінських рішень і здійснення відповідних коригувальних 

процедур згідно з діючими на цей час стандартами загальної середньої освіти.  

1.4. Колегіальним органом управління Житомирської загальноосвітньої 

школі І – ІІІ ступенів № 14, який визначає, затверджує систему, стратегію та 

процедури внутрішнього забезпечення якості освіти є педагогічна рада. 

1.5. Відповідальність за впровадження ВСЗЯО в Житомирській загально-

освітній школі І – ІІІ ступенів № 14 покладається на директора школи. 

 

ІІ. Структура  

внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

2.1. Складовими системи забезпечення якості освіти в Житомирській 

загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 14  є: 

- політика та процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- система та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

- критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

- критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників; 



- критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників; 

- створення інклюзивного освітнього середовища; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління. 

 

ІІІ. Стратегія (політика) та процедури  

забезпечення внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

3.1. Стратегія (політика)  та процедура забезпечення якості освіти базується 

на принципах:  

- принцип процесного підходу, що розглядає діяльність закладу як сукупність  

освітніх процесів, які спрямовані на реалізацію визначених закладом стратегічних 

цілей, при цьому управління якістю освітніх послуг реалізується через функції 

планування, організації, мотивації та контролю;  

- принцип цілісності, який вимагає єдності впливів освітньої діяльності, їх 

підпорядкованості, визначеній меті якості освітнього процесу;  

- принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості 

освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, 

аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;  

- принцип партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну 

зацікавленість суб’єктів освітнього процесу, відповідно до їх поточних та 

майбутніх потреб у досягненні високої якості освітнього процесу;  

- відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;  

- відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої 

діяльності;  

- системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;  

- здійснення обґрунтованого моніторингу якості освіти;  

- готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;  

- відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості 

процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.  

3.2. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

спрямована на: 

- створення системи та механізмів забезпечення академічної доброчесності; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти; 

- забезпечення наявності в закладі освіти необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу; 

- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища; 

- запобігання та протидію булінгу (цькуванню); 

- застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження та 

коригування результатів освітньої діяльності. 

3.3. Механізм функціонування системи забезпечення якості освіти 

Житомирської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 14 включає послідовну 

підготовку та практичну реалізацію наступних етапів управління:  

- планування (аналіз сучасного стану освітньої діяльності та освітнього 

процесу; визначення сильних сторін і проблем у розвитку; визначення 

пріоритетних цілей та розробка планів їх реалізації);  



- організацію (переформатування/створення організаційної структури для 

досягнення поставлених цілей; визначення, розподіл та розмежування 

повноважень із метою координування та взаємодії в процесі виконання завдань);  

- контроль (розробка процедур вимірювання та зіставлення отриманих 

результатів зі стандартами);  

- коригування (визначення та реалізація необхідних дій та заходів, націлених 

на стимулювання процесу досягнення максимальної відповідності стандартам).  

3.4. Моніторинг відстеження та коригування результатів освітньої діяльності 

здійснюється на підставі Положення про внутрішній моніторинг Житомирської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 14 (Додаток 1). 

3.5. Практична реалізація процедур забезпечення якості освіти в 

Житомирській загальносовітінй школі І – ІІІ ступенів № 14  відображується в 

річному та стратегічному планах роботи закладу. 

 

ІV. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

4.1. Педагогічні працівники Житомирської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 14 у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися академічної 

доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої 

освіти. Здобувачі освіти, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої 

програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного 

рівня результатів навчання. 

4.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними 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.  

4.3. 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 (творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

4.4. Система та механізм забезпечення академічної доброчесності у 

Житомирській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 14 регулюється 

Положенням  про  академічну  доброчесність  (Додаток 2). 

 

 



V. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 

 5.1. Система оцінювання здобувачів освіти здійснюється за напрямками: 

 - визначення наявності відкритої, прозорої і зрозумілої  для здобувачів освіти 

системи оцінювання їх навчальних досягнень; 

 - використання системи оцінювання, спрямованої на моніторинг навчальних 

досягнень кожного здобувача освіти; 

 - спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

 5.2. Результатом освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього процесу 

є знання, уміння, навички та сформовані компетентності, як загальна здатність, що 

базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. 

5.3. Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у 

першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-

суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і 

самооцінювання (відповідно до наказу МОН України від 20.08.2018  № 924 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень 

учнів першого класу у Новій українській школі»). 

5.4. Навчальні досягнення учнів других класів підлягають формувальному і 

підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання 

результатів навчання учнів других класів здійснюється вербально (відповідно до 

наказу МОН України від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»). 

5.5. Оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів здійснюється 

вербально (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013  № 1222 «Про 

затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»): 

- з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», 

«Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», 

«Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»; 

- з усіх предметів варіативної складової. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною 

шкалою: 

- з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури 

(мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство». 

5.6. Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється 

за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 

«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).  

5.7. Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 

12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 

«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти»). 

5.8. Державна підсумкова атестація осіб, які здобувають загальну середню 

освіту в ЗЗСО, відбувається відповідно до наказу МОН України від 07.12.2018 

№ 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» 



(із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 221 

від 18.02.2019). 

 

VІ. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 

6.1. Під час оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників 

оцінюванню підлягають: 

- ефективне планування та прогнозування педагогічними працівниками своєї 

діяльності, використання сучасних освітніх технологій, форм організації 

освітнього процесу та підходів до оцінювання навчальних досягнень із метою 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти; 

- постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності 

педагогічних працівників; 

- налагодження партнерських взаємовідносин із здобувачами освіти, їх 

батьками та іншими законними представниками, працівниками закладу освіти; 

- організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності. 

6.2. Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника 

включає в себе атестацію та сертифікацію. 

6.3. Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на 

всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

наказом МОН України від 06.10.2010 року (із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН 

України № 1135 від 08.08.2013). 

6.4. Один із принципів організації атестації – здійснення комплек-сної оцінки 

діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного 

розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, 

порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від 

попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний аналіз 

освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег вчителя, який 

атестується тощо (Додаток 3).  

6.5. Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання 

професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки 

та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій 

навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та 

вивчення практичного досвіду роботи.  

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних 

засадах виключно за його ініціативою.  

6.6. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти здійснюється відповідно до статті 59 Закону України 

«Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 

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

годин. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244-19#n2


VIІ. Критерії, правила і процедури оцінювання  

управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти 

7.1. Управлінська діяльність керівних працівників закладу освіти на 

сучасному етапі передбачає вирішення низки концептуальних положень, а саме:  

- створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до 

громадсько-державного;  

- раціональний розподіл роботи між працівниками закладу з урахуванням їх 

кваліфікації, досвіду та ділових якостей;  

- забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би 

забезпечував належний рівень освіченості і вихованості випускників та підготовку 

їх до життя в сучасних умовах;  

- визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації 

стратегічних завдань, які б повною мірою відповідали особливостям роботи 

закладу та діловим якостям адміністрації, раціональне витрачення часу всіма 

працівниками закладу;  

- правильне і найбільш ефективне використання навчально- матеріальної бази 

та створення сприятливих умов для її поповнення в сучасних умовах;  

- забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього 

процесу;  

- створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.  

7.2. Критерії оцінювання  управлінської діяльності: 

- створення безпечних 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 школи, 

моніторинг виконання поставлених цілей і завдань; 

- створення атмосфери довіри, прозорості, дотримання етичних норм; 

- організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму та 

дитиноцентризму; 

- 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. 

 7.3. Процедура та правила оцінювання управлінської діяльності керівного 

складу закладу освіти визначені Типовим положенням про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 року (із змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 

від 20.12.2011, наказом МОН України № 1135 від 08.08.2013). 

  

VIІІ.  Створення інклюзивного освітнього середовища 

8.1. Дітям з особливими освітніми потребами (ООП), як і всім іншим, 

гарантовано право на доступ до освіти, на можливість отримувати досвід і знання 

(стаття 3 Закону України «Про освіту»). 



 8.2. Структура інклюзивного освітнього середовища як простору соціалізації 

дітей з різними можливостями й особливостями: 

- просторово-предметний компонент (доступна (безбар’єрна) архітек-

турнопросторова організація; забезпеченість сучасними засобами та системами, що 

відповідають освітнім потребам дітей);  

- змістовно-методичний компонент (адаптований індивідуальний маршрут 

розвитку дитини, варіативність і гнучкість освітньо-виховних методик, форм і 

засобів);  

- комунікативно-організаційний компонент (особистісна і професійна 

готовність педагогів до роботи в змішаному (інтегрованому) класі, сприятливий 

психологічний клімат у колективі, управління командною діяльністю фахівців). 

 

ІХ.  Забезпечення наявності  

інформаційних систем для ефективного управління 

9.1. Роботу  інформаційної  системи  школи  забезпечує  наявність  необ-

меженого  доступу  до  мережі  Internet   для  учнів  та  педагогічних праців-ників 

(в  тому  числі  через  сервіс  Wi-Fi). 

9.2. У закладі здійснюється збір, узагальнення, аналіз та використання 

відповідної інформації для ефективного управління освітнім процесом та іншою 

діяльністю.  

9.3. З метою використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

ефективного управління освітнім процесом в закладі створено інформа-

ційноосвітнє середовище на порталі інформаційної системи управління освітою 

(ІСУО). 

9.4. Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля Житомирської 

загальносовітньої школи І – ІІІ ступенів № 14 функціонує офіційний сайт закладу:  

http://14.zosh.zt.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

Положення про внутрішній моніторинг  

у Житомирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 14 

 

І. Загальні положення 

1.1. Дане Положення регламентує порядок, процедуру і форми проведення 

контролю за якістю освітнього процесу на рівні школи у вигляді моніторингових 

досліджень.  

1.2. Нормативною базою моніторингу якості освітнього процесу в закладі є:  

Конституція України,  Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну 

середню освіту», накази МОН України, Статут школи. 

1.3. Провідним напрямком удосконалення системи освіти є формування 

системи управління якістю освіти засобами моніторингу, розвитку та контролю 

якості освіти із залученням усіх зацікавлених учасників освітнього процесу.  

1.4. Дане Положення спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію та 

удосконалення діяльності закладу.  

1.5. Внутрішкільний моніторинг передбачає збирання (первинні дані), аналіз 

та оцінку якості освіти, зберігання (створення і ведення бази даних), прогнозування 

та розробку рекомендацій щодо корекційної роботи.  

1.6. Дане Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу.  

1.7. У цьому положенні використовуються такі терміни:  

- моніторинг – це спеціально організований, постійний, цільовий контроль і 

діагностика стану освіти на базі систематизації існуючих джерел інформації, а 

також спеціально організованих досліджень і вимірювань з метою зіставлення 

реального стану з очікуваними результатами, відстеження ходу будь-яких процесів 

за чітко визначеним показником; 

- моніторинг в освіті – це система збирання, обробки, зберігання і 

розповсюдження інформації про освітню систему або окремі її компоненти, яка 

орієнтована на інформаційне забезпечення управління, що дозволяє робити 

висновки про стан об'єкта у будь-який момент часу і дає прогноз її розвитку; 

- призначення моніторингу – забезпечити всіх учасників освітнього процесу 

зворотнім зв’язком, що дозволяє вносити послідовні зміни в хід реалізації освітньої 

програми з метою підвищення якості її результатів; 

- якість освіти – інтегральна характеристика системи освіти, яка відображає 

ступінь відповідності досягнутих реальних освітніх результатів та умов освітнього 

процесу нормативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням; 

- психолого-педагогічний моніторинг  – це система інформаційного 

супроводу освітнього процесу, яка містить інформацію про особливості психічної 

організації учня, що впливають на успішність засвоєння ним змісту освіти. 

 

ІІ. Мета, завдання та напрямки моніторингу  

2.1. Мета моніторингу: 

2.1.1.Отримання оперативної, точної інформації про стан результативності 

освітнього процесу у школі.  



2.1.2. Виявлення дійсних результатів шкільної освіти і можливості на цій 

основі коригувати програму розвитку школи, прогнозування тенденцій розвитку 

системи навчання в школі.  

2.1.3. Виявлення реального рівня кваліфікації педагогічних кадрів, їх 

підготовленість до вирішення інноваційних завдань.  

2.1.4. Відстеження динаміки освітніх послуг, ефективність управління 

освітнім процесом.  

2.2. Завдання моніторингу:  

2.2.1. Здійснення систематичного контролю за освітнім процесом.  

2.2.2. Виявлення типових ознак успіху та недоліків управлінської і 

педагогічної діяльності.  

2.2.3. Задоволення інформаційних запитів адміністрації й основних структур 

школи щодо створення прогнозів, аналітичних, довідкових матеріалів.  

2.2.4. Виявлення й оцінювання відповідності фактичних результатів 

діяльності педагогічної системи її кінцевій меті.  

2.3. Моніторинг здійснюється за різними напрямками залежно від його цілей, 

рівня здійснення й обстежуваного об'єкта.  

2.3.1. До основних напрямків моніторингу належать: дотримання 

законодавства у сфері освіти;  оснащеність освітнього процесу; рівень навчальних 

досягнень;  організація превентивної освіти дітей та молоді;  професіоналізм 

педагогічних працівників; організація управлінської діяльності; ефективність 

виховних систем; виконання соціального замовлення; забезпечення доступності  

середньої загальної освіти.  

2.3.2. Моніторинг якості системи освіти, організований згідно з обраними 

напрямками, використовує різні види вимірювань: педагогічні, дидактичні, 

соціологічні, психологічні, медичні, санітарно-гігієнічні, демографічні, 

статистичні та інші. 

2.3.3. На підставі моніторингу фіксується стан якості системи освіти, 

прогнозується її розвиток.  

 

ІІІ. Вимоги та критерії здійснення внурішкільношо моніторингу 

3.1. Вимоги щодо здійснення ефективного внутрішнього моніторингу:  

- вимірність і застосування стандартів і норм (вони повинні бути якісно й 

кількісно визначені, придатні для практичного використання);  

- можливість та реальність дотримання і виконання (узгодженість з можли-

востями, врахування її складових частин або елементів);  

- наявність інструментарію;  

-  використання досвіду та спирання на аналіз поточного стану діяльності 

навчального закладу;  

- наявність технологій інтерпретації фактичних результатів діяльності;  

- попередження абсолютизації й перебільшення ролі різних нормативних 

вимог.  

3.2. Критерії щодо здійснення внутрішнього моніторингу: 

- об’єктивність з метою максимального уникнення суб’єктивних оцінок, 

врахування всіх результатів (позитивних і негативних), створення рівних умов для 

всіх учасників освітнього процесу;  



- валідність для повної і всебічної відповідальності пропонованих 

контрольних завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість критеріїв виміру та 

оцінки, можливість підтвердження позитивних і негативних результатів, які 

отримуються різними способами контролю;  

- надійність результатів, що отримуються при повторному контролі, який 

проводять інші особи;  

- врахування психолого-педагогічних особливостей передбачає диферен-

ціацію контрольних та діагностичних завдань;  

- систематичність у проведенні етапів і видів досліджень у певній 

послідовності та за відповідною системою;  

- гуманістична спрямованість з метою створення умов доброзичливості, 

довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату.  

 

ІV.  Інформаційний фонд та порядок проведення моніторингу 

4.1. Для проведення моніторингових досліджень використовуються тільки 

апробовані технології (інструментарії). 

4.1. Реалізація моніторингу передбачає організацію постійного відстеження 

й накопичення даних на основі:  

4.1.1.  Документів і матеріалів, отриманих у ході: опитування, анкетування 

учасників освітнього процесу; державної підсумкової атестації випускників; 

підвищення кваліфікації та атестації педагогічних і керівних кадрів.  

4.1.2. Результатів планових, спеціально організованих моніторингових 

досліджень.  

4.2. Загальне керівництво щодо здійснення внутрішнього моніторингу 

покладається на адміністрацію школи.  

4.3. Робота з проведення внутрішнього моніторингу здійснюється 

методичною радою школи (Таблиця 1).  

4.4. Моніторингові дослідження вчитель координує та узгоджує з 

методичною радою, адміністрацією школи.  

4.5. Педагогічні працівники несуть відповідальність за дотримання критеріїв 

здійснення моніторингу, зазначених у даному Положенні протягом всієї своєї 

діяльності.  

4.6. Моніторинг може проводитись як під час освітнього процесу, так і в 

позаурочний час.  

4.7. Проведення моніторингових досліджень здійснюється у 3 етапи:  

І етап – підготовчий, передбачає постановку мети, визначення об’єкта 

спостереження, встановлення термінів проведення моніторингу, вивчення 

відповідної літератури, підбір інструментарію.  

ІІ етап – практичний: збір інформації через проведення співбесід, тестувань, 

анкетувань, відвідування уроків, проведення контрольних, тестових робіт, 

позакласних заходів.  

ІІІ етап – аналітичний: аналіз і систематизація інформації, розробка 

рекомендацій та пропозицій, формування висновків.  

4.8. З урахуванням змін, що відбуваються в освіті, можливий перегляд 

системи показників моніторингу та вдосконалення методів і напрямків досліджень.  



4.9. Узагальнення моніторингових досліджень на рівні школи проводить 

методична рада.  

4.10. Підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, 

висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах.  

4.11. Дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на 

засіданнях методичних комісій, нарадах при директорові, засіданнях методичної 

ради школи, педрадах.  

4.12. За результатами моніторингу розробляються рекомендації, 

приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи.  

 

Таблиця 1 

 

Моніторингова карта 

Житомирської загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 14 

Об’єкти Показник Аналізовані питання 

Статистика Кількісні - Контингент учнів по класах  

- Розподіл за профілем навчання  

- Охоплення навчанням дітей та підлітків  

   шкільного віку  

-  Охоплення харчуванням  

- Травматизм серед учасників освітнього  

   процесу 

Учні Кількісні - Кількісний, віковий склад, кількість  

  хлопців та дівчат, кількість учнів,  поділ  

  на групи при вивченні окремих предметів  

- Рух учнів  

- Дані по кожному класові  

- Правопорушення серед учнів 

- Відвідування навчальних занять 

Результати  

навчальної  

діяльності 

- Мотивація навчальної діяльності  

- Результативність освітнього процесу  

- Рівень успішності  

- Рівень навчальних досягнень учнів за семестр, рік  

- Результати ДПА випускників 4-х, 9-х, 11-х класів  

- Нагородження випускників 11-х класів  

- Здобуття повної базової освіти випускниками 9-х класів  

- Працевлаштування 

Рівень фізичного 

розвитку  

- Розподіл учнів за групами здоров’я, групами по  

  фізкультурі 

- Динаміка захворюваності   

Вчителі Кількісні - Чисельність  

- Наявність вакансій  

- Освіта  

- Вік  

- Стаж роботи  



- Кваліфікація та педагогічні звання  

- Результати курсової перепідготовки  

- Аналіз руху кадрів  

- Аналіз заохочень 

Рівень 

професійної 

підготовленості  

- Рівень професійної підготовки  

- Вивчення професійних ціннісних орієнтацій учителя  

Рівень  

педагогічної  

діяльності  

- Педагогічний моніторинг  

- Рівень громадської та суспільної діяльності вчителя  

- Рівень самоосвітньої діяльності вчителя  

- Рівень роботи з обдарованими дітьми  

Матеріально -  

технічне та 

методичне 

забезпечення  

Технічне та 

методичне 

забезпечення 

кабінетів  

- Стан кабінетів та приміщень  

- Наявність технічних засобів навчання  

Забезпеченість 

підручниками  

- Динаміка читачів бібліотеки  

- Стан накопичення бібліотечного фонду  

- Стан забезпечення підручниками навчального закладу  

- Стан забезпечення підручниками по класах  

- Стан накопичення методичної літератури  

- Стан накопичення наукової літератури  

- Стан накопичення художньої літератури   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу 

Житомирської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 14 

 

І. Загальні положення 

1.1. Положення про дотримання академічної доброчесності (далі – 

Положення) у Житомирській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів  (далі – школа) 

встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у 

відносинах між учасниками освітнього процесу, а саме: педагогічними 

працівниками, здобувачами освіти та їхніми батьками чи особами, які їх заміняють. 

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН 

«Про права дитини», законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», 

«Про авторські та суміжні права», Цивільного кодексу України, Статуту школи, 

Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів чинного 

законодавства України. 

1.3. Метою цього Положення є дотримання високих професійних 

стандартів в освітній сфері, забезпечення сприятливого морально-психологічного 

клімату в колективі та підвищення довіри до результатів навчання, а також 

зростання авторитету  школи. 

1.4. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу. 

1.5. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу 

під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання, 

попередження порушень освітнього процесу. 

1.6. Порушеннями академічної доброчесності згідно зі статтею 42 п. 4 

Закону України «Про освіту» є: 

- 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; 

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують 

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 (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети, тощо), крім 

дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, а 

також повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи 

(лабораторної, практичної, контрольної, самостійної, індивідуальної, тощо); 

- 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 чи нематеріального характеру з метою отримання 

неправомірної переваги в освітньому процесі; 

- зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної 

вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання 

такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою 

на виконання функцій держави; 

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти. 

1.7. Академічна доброчесність забезпечується завдяки дотриманню 

системи принципів: законності, професіоналізму, чесності, взаємоповаги, 

ввічливості, справедливості, відповідальності, прозорості, толерантності. 

1.8. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку 

може здійснювати директор школи або особа за його дорученням. 

1.9. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, 

особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, аби спростувати 

викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди. 

 

ІІ. Забезпечення академічної доброчесності  

учасниками освітнього процесу 

Академічна доброчесність забезпечується: 

2.1. Усіма співробітниками й учасниками освітнього процесу школи 

шляхом: 

2.1.1. Уникнення провокування дій, пов’язаних із корупційними 

правопорушеннями. 

2.1.2. Дотримання норм чинного законодавства України у сфері освіти та 

загальної середньої освіти. 

2.1.3. Надання достовірної інформації. 

2.1.4. Відповідальності за порушення академічної доброчесності. 

2.2. Педагогічними працівниками шляхом: 

2.2.1. Якісного, вчасного та результативного виконання своїх 

функціональних обов’язків. 

2.2.2. Дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, 

корпоративної етики. 

2.2.3. Дотримання правил посилання на джерела інформації в разі 

використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт, тощо. 

2.2.4. Надання якісних освітніх послуг із використанням у практичній 

професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти. 

2.2.5. Об’єктивного та неупередженого оцінювання результатів навчання 

здобувачів освіти. 

2.2.6. Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності 

здобувачами загальної середньої освіти. 



2.2.7. Інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної 

доброчесності та види відповідальності за її порушення. 

2.3. Здобувачами загальної середньої освіти шляхом: 

2.3.1. Поваги до педагогічних працівників. 

2.3.2. Самостійного виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання. 

2.3.3. Подання на оцінювання лише самостійно виконаної роботи, що не є 

запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами. 

2.3.4. Використанням у навчальній або дослідницькій діяльності лише 

перевірених і достовірних джерел інформації та грамотного посилання на них. 

2.3.5. Неприпустимості пропонування хабара за отримання будь-яких 

переваг у навчальній або дослідницькій діяльності, у тому числі з метою зміни 

отриманої академічної оцінки. 

2.4. Батьками здобувачів загальної середньої освіти або особами, які їх 

заміняють, шляхом: 

2.4.1. Виховання в дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

однокласників, учнів інших класів, учителів та інших людей. 

2.4.2. Сприяння виконанню дитиною освітньої програми та досягнення 

дитиною передбачених нею результатів навчання, самостійного виконання нею 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання. 

2.5. Неприйнятним для всіх учасників шкільної спільноти є: 

2.5.1. Участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; 

підробляння документів, неправомірне їх використання. 

2.5.2. Перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями. 

2.5.3. Використання без дозволу адмінстарції (педагога) мобільних телефонів 

під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів, якщо це не передбачено 

програмою заходу. 

  

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та  

встановлення фактів порушення академічної доброчесності 

3.1. Заступник директора школи, який відповідає за методичну роботу: 

- забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших колективних 

й індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками їх підготовку до 

створення, оформлення ними методичних розробок для публікацій на конкурси 

різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності; 

- використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного 

рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси 

безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат. 

3.2. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності 

дотримуються етики й академічної доброчесності, цього Положення, проводять 

роз’яснювальну роботу з учнями щодо норм етичної поведінки та непри- 

пустимості порушення академічної доброчесності. 

 

 

 



ІV. Відповідальність за порушення академічної доброчесності 

4.1. Відмова в установленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педаго-

гічного звання. 

4.2. Позбавлення раніше встановленої категорії. 

4.3. Повторне проходження здобувачами освіти оцінювання чи не зараху-

вання результатів самостійних, контрольних робіт, іспитів тощо. 

4.4. У разі списування під час конкурсів, I-го етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади робота учасника анулюється. У разі повторних випадків 

учасник не допускається до участі в інших конкурсах, олімпіадах. 

 

V. Комісія з питань академічної доброчесності 

5.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія) – це 

незалежний орган, що діє в школі з метою забезпечення моніторингу дотримання 

членами шкільної спільноти морально-етичних і правових норм цього Положення. 

5.2. До складу Комісії входять представники учнівського самовря-дування, 

педагогічного колективу, адміністрації закладу, профспілкового комітету та 

батьківської громади (за згодою).  

Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради. Голову, 

заступника голови та секретаря Комісії обирають із числа осіб, які входять до неї. 

Голова веде засідання, підписує протоколи й рішення тощо. За відсутності голови 

Комісії його обов’язки виконує заступник. Секретар Комісії здійснює 

повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів 

до розгляду їх на засіданні тощо.  

Термін повноважень Комісії – 1 рік. 

5.3. Комісія має такі повноваження: 

- виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності 

учасників освітнього процесу школи; 

- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної 

доброчесності серед учасників освітнього процесу; 

- готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації з підвищення 

ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню 

діяльність школи; 

- отримувати й розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний 

характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього 

процесу школи; 

- використовувати технічні та програмні засоби для встановлення фактів 

порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою; 

- доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної 

доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування. 

5.4. Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, 

присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу. 

5.5. Рішення приймають відкритим голосуванням. Рішення вважають 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні 

членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є 

вирішальним. 

 



VІ. Заключні положення 

6.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну 

доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є 

виправданням неетичної поведінки. Школа забезпечує публічний доступ до тексту 

Положення через власний офіційний сайт. 

6.2. Положення про академічну доброчесність Житомирської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 14 затверджується педагогічною радою 

школи та вводиться в дію наказом директора. 

6.3. Зміни й доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким 

учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи та введені 

в дію наказом директора школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

 Кваліфікаційні критерії оцінювання роботи вчителя 

 

Кваліфікаційні категорії 

Критерії Спеціаліст 

другої  категорії 

Спеціаліст першої 

категорії 

Спеціаліст вищої категорії 

І. Професійний рівень діяльності вчителя 

Знання теоретичних і 

практичних основ предмета 

Відповідає загальним 

вимогам, що висуваються 

до вчителя.  Має глибокі 

знання зі свого предмета 

Відповідає вимогам, що 

висуваються до вчителя 

першої кваліфікаційної 

категорії. Має глибокі та 

різнобічні знання зі свого 

предмета й суміжних 

дисциплін 

Відповідає вимогам, що 

висуваються до   вчителя 

вищої кваліфікаційної 

категорії. Має глибокі 

знання зі свого предмета і 

суміжних дисциплін, які 

значно перевищують обсяг 

програми 

Знання сучасних досягнень 

у методиці 

Слідкує за спеціальною і 

методичною літературою; 

працює за готовими 

методиками й програмами 

навчання; використовує 

прогресивні ідеї минулого і 

сучасності; уміє самостійно 

розробляти методику 

викладання 

Володіє методиками 

аналізу  навчально-

методичної роботи з 

предмета; варіює готові, 

розроблені іншими 

методики й програми; 

використовує програми й 

методики, спрямовані на 

розвиток особистості, 

інтелекту вносить у них (у 

разі потреби) корективи 

Володіє методами 

науководослідницької, 

експериментальної роботи, 

використовує в роботі власні 

оригінальні програми й 

методики 

Уміння аналізувати свою 

діяльність 

Бачить свої недоліки, 

прогалини і прорахунки в 

роботі, але при цьому не 

завжди здатний встановити 

причини їхньої появи. 

Виправляє допущені 

помилки і посилює 

позитивні моменти у своїй 

роботі, знаходить ефективні 

рішення. Усвідомлює 

Прагне і вміє бачити свою 

діяльність збоку, об'єктивно 

й неупереджено оцінює та 

аналізує її, виділяючи сильні 

і слабкі сторони. Свідомо 



Здатний домагатися змін на 

краще на основі 

самоаналізу, однак 

покращення мають 

нерегулярний характер і 

поширюються лише на 

окремі ділянки роботи 

необхідність систематичної 

роботи над собою і активно 

включається в ті види 

діяльності, які сприяють 

формуванню потрібних 

якостей 

намічає програму 

самовдосконалення, її мету, 

завдання, шляхи реалізації 

Знання нових педагогічних 

концепцій 

Знає сучасні технології 

навчання й виховання; 

володіє набором 

варіативних методик і 

педагогічних технологій; 

здійснює їх вибір і 

застосовує відповідно до 

інших умов 

Уміє демонструвати на 

практиці високий рівень 

володіння методиками; 

володіє однією із сучасних 

технологій розвиваючого 

навчання; творчо 

користується технологіями 

й програмами 

Розробляє нові педагогічні 

технології навчання й 

виховання, веде роботу з їх 

апробації, бере участь у 

дослідницькій, 

експериментальній 

діяльності 

Знання теорії педагогіки й 

вікової психології учня 

Орієнтується в сучасних 

психолого-педагогічних 

концепціях навчання, але 

рідко застосовує їх у своїй 

практичній діяльності. 

Здатний приймати рішення 

в типових ситуаціях 

Вільно орієнтується в 

сучасних психолого-

педагогічних концепціях 

навчання й виховання, 

використовує їх як основу у 

своїй практичній 

діяльності. Здатний швидко 

-й підсвідомо обрати 

оптимальне рішення 

Користується різними 

формами  психолого-

педагогічної діагностики й 

науковообґрунтованого 

прогнозування. Здатний 

передбачити розвиток подій 

і прийняти рішення в 

нестандартних ситуаціях 

ІІ. Результативність професійної діяльності вчителя 

Володіння способами 

індивідуалізації навчання 

Враховує у стосунках з 

учнями індивідуальні 

особливості їхнього 

розвитку, здійснює 

диференційований підхід з 

урахуванням темпів 

розвитку, нахилів та 

Уміло користується 

елементами, засобами 

діагностики і корекції 

індивідуальних 

особливостей учнів під час 

реалізації 

диференційованого підходу. 

Сприяє пошуку, відбору і 

творчому розвитку 

обдарованих дітей. Уміє 

тримати в полі 

зору  «сильних», «слабких» і 

«середніх» за рівнем знань 

учнів; працює за 



інтересів, стану здоров'я. 

Знає методи діагностики 

рівня інтелектуального й 

особистісного розвитку 

дітей 

Створює умови для 

розвитку талантів, 

розумових і фізичних 

здібностей 

індивідуальними планами з 

обдарованими і слабкими 

дітьми 

Уміння активізувати 

пізнавальну діяльність 

учнів 

Створює умови, що 

формують мотив 

діяльності. Уміє захопити 

учнів своїм предметом, 

керувати колективною 

роботою, варіювати 

різноманітні методи й 

форми роботи. Стійкий 

інтерес до навчального 

предмета і висока 

пізнавальна активність 

учнів поєднується з не дуже 

ґрунтовними знаннями, з 

недостатньо сформованими 

навичками учіння 

Забезпечує успішне 

формування системи знань 

на основі самоуправління 

процесом учіння. Уміє 

цікаво подати навчальний 

матеріал, активізувати 

учнів, збудивши в них 

інтерес до особистостей 

самого предмета; уміло 

варіює форми і методи 

навчання. Міцні, ґрунтовні 

знання учнів поєднуються з 

високою пізнавальною 

активністю і сформованими 

навичками 

Забезпечує залучення 

кожного школяра до 

процесу активного учіння. 

Стимулює внутрішню 

(мислительну) активність, 

пошукову діяльність. Уміє 

ясно й чітко викласти 

навчальний матеріал; 

уважний до рівня знань усіх 

учнів. Інтерес до 

навчального предмета в 

учнів поєднується з міцними 

знаннями і сформованими 

навичками 

Робота з розвитку в учнів 

загальнонавчальних вмінь і 

навичок 

Прагне до формування 

навичок раціональної 

організації праці 

Цілеспрямовано й 

професійно формує в учнів 

уміння й навички 

раціональної організації 

навчальної праці 

(самоконтроль у навчанні, 

раціональне планування 

навчальної праці, належний 

темп читання, письма, 

обчислень). Дотримується 

єдиних вимог щодо усного і 

писемного мовлення: 

  



оформлення письмових 

робіт учнів у зошитах, 

щоденниках (грамотність, 

акуратність, каліграфія) 

Рівень навченості учнів Забезпечує стійкий 

позитивний результат, 

ретельно вивчає критерії 

оцінювання, користується 

ними на практиці; 

об'єктивний в оцінюванні 

знань учнів 

Учні демонструють знання 

теоретичних і практичних 

основ предмета; показують 

хороші результати за 

наслідками зрізів, 

перевірних робіт, екзаменів 

Учні реалізують свої 

інтелектуальні можливості 

чи близькі до цього; добре 

сприймають, засвоюють і 

відтворюють пройдений 

навчальний матеріал, 

демонструють глибокі, міцні 

знання теорії й навички 

розв'язування практичних 

завдань, здатні включитися в 

самостійний пізнавальний 

пошук 

ІІІ. Комунікативна культура 

Комунікативні й 

організаторські здібності 

Прагне до контактів з 

людьми. Не обмежує коло 

знайомих; відстоює власну 

думку; планує свою роботу, 

проте потенціал його 

нахилів не вирізняється 

високою стійкістю 

Швидко знаходить друзів, 

постійно прагне розширити 

коло своїх знайомих; 

допомагає близьким, 

друзям; проявляє ініціативу 

в спілкуванні; із 

задоволенням бере участь в 

організації громадських 

заходів; здатний прийняти 

самостійне рішення в 

складній ситуації. Усе 

виконує за внутрішнім 

переконанням, а не з 

примусу. Наполегливий у 

Відчуває потребу в 

комунікативній і 

організаторській діяльності; 

швидко орієнтується в 

складних ситуаціях; 

невимушено почувається в 

новому колективі; 

ініціативний, у важких 

випадках віддає перевагу 

самостійним рішенням; 

відстоює власну думку й 

домагається її прийняття. 

Шукає такі справи, які б 

задовольнили його потребу 



діяльності, яка його 

приваблює 

в комунікації та 

організаторській діяльності 

Здатність до співпраці з 

учнями 

Володіє відомими в 

педагогіці прийомами 

переконливого впливу, але 

використовує їх без аналізу 

ситуації 

Обговорює й аналізує 

ситуації разом з учнями і 

залишає за ними право 

приймати власні рішення. 

Уміє сформувати 

громадську позицію учня, 

його реальну соціальну 

поведінку й вчинки, 

світогляд і ставлення до 

учня, а також готовність до 

подальших виховних 

впливів учителя 

Веде постійний пошук 

нових прийомів 

переконливого впливу й 

передбачає їх можливе 

використання в спілкуванні. 

Виховує вміння толерантно 

ставитися До чужих 

поглядів. Уміє обґрунтовано 

користуватися поєднанням 

методів навчання й 

виховання, що дає змогу 

досягти хороших 

результатів при 

оптимальному докладанні 

розумових, вольових та 

емоційних зусиль учителя й 

учнів 

 Готовність до співпраці з 

колегами 

Володіє адаптивним стилем 

поведінки, педагогічного 

спілкування; намагається 

створити навколо себе 

доброзичливу обстановку 

співпраці з колегами 

Намагається вибрати 

стосовно кожного з колег 

такий спосіб поведінки, де 

найкраще поєднується 

індивідуальний підхід з 

утвердженням 

колективістських принципів 

моралі 

Неухильно дотримується 

професійної етики 

спілкування; у будь-якій 

ситуації координує свої дії з 

колегами 

Готовність до співпраці з 

батьками 

  

Визначає педагогічні 

завдання з урахуванням 

особливостей дітей і потреб 

сім'ї, систематично 

співпрацює з батьками 

Залучає батьків до 

діяльності; спрямованої на 

створення умов, 

сприятливих для розвитку 

їхніх дітей; формує в 

Налагоджує контакт із 

сім'єю не тільки тоді, коли 

потрібна допомога батьків, а 

постійно, домагаючись 



батьків позитивне 

ставлення до оволодіння 

знаннями педагогіки й 

психології 

відвертості, 

взаєморозуміння, чуйності 

Педагогічний такт Володіє педагогічним 

тактом, а деякі його 

порушення не 

позначаються негативно на 

стосунках з учнями 

Стосунки з дітьми будує на 

довірі, повазі, вимогливості, 

справедливості 

 

Педагогічна культура Знає елементарні вимоги до 

мови, специфіку інтонацій 

у Мовленні, темпу 

мовлення дотримується не 

завжди 

Уміє чітко й логічно 

висловлювати думки в 

усній, письмовій та 

графічній формі. Має 

багатий словниковий запас, 

добру дикцію, правильну 

інтонацію 

Досконало володіє своєю 

мовою, словом, 

професійною термінологією 

Створення комфортного 

мікроклімату 

Глибоко вірить у великі 

можливості кожного учня. 

Створює сприятливий 

морально-психологічний 

клімат для кожної дитини 

Наполегливо формує 

моральні уявлення, поняття 

учнів, виховує почуття 

гуманності, співчуття, 

жалю, чуйності. Створює 

умови для розвитку 

талантів, розумових і 

фізичних здібностей, 

загальної культури 

особистості 

Сприяє пошуку, відбору і 

творчому розвиткові 

обдарованих дітей 

 

 


