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І. Загальні положення 

 

            Внутрішня система забезпечення якості освіти (ВСЗЯО) – сукупність 

умов, процедур і заходів, що забезпечують ефективність освітніх та 

управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів 

навчання учнів, забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а 

також сприяють всебічному розвитку особистості учнів. 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

Житомирської міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко» розроблено 

відповідно до  

- Закону України «Про освіту»; 

- Закону України «Про позашкільну освіту»; 

- наказу МОН України від 09.01.2019 року №17 «Про затвердження 

Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої 

освіти»; 

- наказу Державної служби якості освіти України від 07 грудня 2020 року 

№01-11/78 «Про затвердження методичних рекомендацій з питань 

формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах 

позашкільної освіти»; 

- орієнтовних рівнів якості освітніх та управлінських процесів для 

самооцінювання закладу освіти, затверджені наказом ДСЯО України від 

09.01.2020 № 01-11/1. 

 

Мета функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

ШХМ «Сонечко» 

- гарантування якості освіти; 

- формування довіри громади до закладу позашкільної освіти; 

- постійне та послідовне підвищення якості освіти. 

 

 Стратегія та процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти  

базується на наступних принципах: 

 принцип відповідності  Конституції України, Законам України, указам 

Президента, постановам і розпорядженням Кабміну України, наказам і 

листам МОН України, наказам департаменту освіти Житомирської міської 

ради; 

 принцип цілісності, який полягає у єдності всіх освітніх впливів на учня, їх 

підпорядкованості головній меті освітньої діяльності ШХМ «Сонечко»:  

залучення до навчання хореографічному мистецтву та розвиток здібностей 

обдарованих і талановитих дітей та студентської молоді для існування та 

плідної роботи хореографічного ансамблю «Сонечко»; 
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 принцип розвитку, який полягає у формуванні вмінь та навичок з визначених 

Статутом ШХМ «Сонечко» напрямів позашкільної освіти, розвитку 

інтелектуальних і творчих здібностей, відповідно до задатків та запитів 

особи; 

 принцип відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості освітньої 

діяльності. 

 

Цілі внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

- підвищення якості освітніх послуг; 

- забезпечення довіри до результатів навчання; 

- створення умов навчання та праці, які забезпечують партнерство 

учасників освітнього процесу; 

- забезпечення постійного зворотного зв’язку від учасників освітнього 

процесу щодо якості освіти, відзначення успішних практик та вчасне 

реагування на виявлені проблеми; 

- прийняття обґрунтованих управлінських рішень, які спрямовані на 

підвищення якості освіти та освітньої діяльності; 

- вдосконалення освітнього середовища, системи оцінювання учнів, 

педагогічної діяльності, управлінських процесів ШХМ «Сонечко»; 

- забезпечення прозорості закладу освіти і готовності до змін в інтересах 

учасників освітнього процесу. 

 

Компоненти  внутрішньої системи забезпечення якості освіти  ШХМ 

«Сонечко» 

 Система забезпечення якості в закладі освіти (внутрішня система 

забезпечення якості освіти) включає: 

- стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; 

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-

педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

діяльності керівних працівників закладу освіти; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 

в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти; 

- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу освіти. 
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ІІ. Основні стратегії і процедури внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти орієнтовані на: 

 нормативно-правове забезпечення (ліцензія на провадження освітньої 

діяльності, статут ШХМ «Сонечко», стратегія розвитку закладу, положення 

про внутрішню систему забезпечення якості освіти, річний план роботи, 

протоколи педрад, книги наказів, журнали вхідної і вихідної документації, 

звернень тощо); 

 кадрове забезпечення  (кадровий склад відповідно до штатного розпису, 

тарифікаційні списки, книга заміщених уроків, особові справи працівників, 

система матеріального і морального заохочення, плани підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, атестаційні матеріали, матеріали з 

ТБ та охорони праці тощо); 

  навчально-методичне забезпечення (освітня програма, розклад уроків, 

класні журнали, освітні ресурси);  

 матеріально-технічне забезпечення (територія, приміщення школи, балетні 

зали, кабінети, інтернет, туалет тощо). 

 

2.1.забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом: 

 забезпечення функціонування сучасної мережі Інтернет; 

 наявність технічного забезпечення (музичне, комп’ютерне, мультимедійне 

обладнання, цифрові засоби: фотокамера тощо); 

 наявність ліцензованих програмних продуктів; 

 створення та єдиного інформаційного простору закладу освіти (бази даних 

про учнів та працівників закладу, використання електронного 

документообігу, використання електронних ресурсів для комунікації 

членів педагогічного колективу тощо); 

 забезпечення доступу до наявних  освітніх веб-ресурсів (веб-сайти, блоги 

педагогів, сайт закладу освіти, платформа для дистанційної освіти); 

 створення інформаційних ресурсів навчального призначення (інформаційні 

системи, програмне забезпечення, засоби зв’язку, комп’ютерні та 

телекомунікаційні мережі); 

 забезпечення інформаційної відкритості діяльності ШХМ «Сонечко» 

 

 

2.2. забезпечення наявності в ШХМ «Сонечко» необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу, створення комфортних та безпечних умов. 

   Для організації освітнього процесу мають бути наявні такі ресурси, як: 

• типові освітні програми; 

• статут школи;  

• стратегія розвитку ШХМ «Сонечко»; 
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• річний план роботи; 

• навчальні програми; 

• штатний розпис; 

• календарно-тематичне планування вчителів; 

• методики та технології організації освітнього процесу; 

• колективний договір, що включає систему матеріального та  

морального заохочення; 

• плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

2.3. створення в ШХМ «Сонечко» відкритого, безпечного, безбар’єрного 

освітнього середовища; 

 

2.4. недискримінацію, запобігання та протидію булінгу (цькуванню): 

 розроблення та оприлюднення правил поведінки здобувача освіти; 

 розроблення та оприлюднення плану заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) в ШХМ «Сонечко»; 

 створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від 

насильства і булінгу; 

 розроблення та оприлюднення порядку подання та розгляду (з 

дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) у 

школі; 

 розроблення та оприлюднення порядку реагування на доведені випадки 

булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальності осіб, причетних до 

булінгу тощо; 

 створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування); 

 повідомлення підрозділам Національної поліції України та службі у 

справах дітей про випадки булінгу у ШХМ «Сонечко»; 

 

2.5. професійне зростання керівних та педагогічних працівників: 

 створення умов для постійного підвищення кваліфікації працівників; 

 забезпечення умов для інноваційної роботи (розроблення умов для           

інноваційної роботи (розроблення/адаптація, впровадження освітніх 

технологій, експериментальна робота); 

 сприяння участі педагогічних працівників у реалізації освітніх проектів; 

 сприяння участі педагогічних працівників в експертній діяльності; 

 організація методичної взаємопідтримки та обміну досвідом (консультації, 

навчальні семінари, майстер-класи, конференції, взаємовідвідування занять, 

наставництво, публікації тощо; 

 забезпечення умов для чергової та позачергової атестації педагогічних 

працівників; 
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2.6. удосконалення системи розвитку здібностей дітей, сприяння здобувачам 

освіти у формуванні та реалізації їхніх індивідуальних траєкторій: 

 здійснення діагностики здібностей учнів; 

 реалізація системи внутрішніх заходів з розвитку здібностей дітей та 

підтримки обдарувань(конкурси, концерти тощо); 

 підготовка та участь обдарованих дітей у заходах вищого рівня; 

 

2.7. партнерство у навчанні та професійній взаємодії: 

 налагодження конструктивної комунікації між учасниками освітнього  

процесу; 

 розвиток взаємоповаги, вироблення позитивного доброзичливого 

ставлення та довірливих стосунків між учасниками освітнього процесу; 

 забезпечення права вільного вибору; 

 розвиток горизонтальної моделі співпраці (на основі рівноправності 

учасників освітнього процесу); 

 забезпечення участі громадського самоврядування у вирішенні питань 

діяльності закладу; 

 участь учасників освітнього процесу у житті Житомирської об’єднаної 

 територіальної громади; 

 розвиток соціального партнерства.   
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ІІІ. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

      3.1. 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 

      та/або наукових (творчих) досягнень.  Дотримання академічної доброчесності   

всіма учасниками освітнього процесу гарантує довіру, прозорість та якість 

освітньої діяльності. 

       3.2. Метою системи забезпечення академічної доброчесності є формування в 

закладі системи демократичних відносин між учасниками освітнього процесу, 

розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і 

сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення 

авторитету закладу. 

           3.3. Дотримання академічної доброчесності 

       3.3.1. Педагогічні працівники та вихованці ШХМ для забезпечення 

академічної доброчесності мають керуватися такими принципами: 

- законності – у своїй діяльності учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися законодавства, а також стимулювати до цього інших; 

- взаємної довіри – учасники освітнього процесу мають впевненість у чесності 

та порядності один одного, довіра сприяє співпраці та вільному обміну ідеями 

та інформацією; 

- чесності – у своїй діяльності учасники освітнього процесу зобов’язані діяти 

чесно, бути відвертими і не допускати свідомих висловлювань неправдивих 

тверджень; 

- справедливості – неупереджене ставлення до всіх учасників освітнього 

процесу, правильне й об’єктивне оцінювання результатів освітньої та трудової 

діяльності; 

- прозорості – доступність та відкритість інформації щодо освітньої діяльності 

закладу та учасників освітнього процесу; 

- відповідальності – учасники освітнього процесу повинні нести 

відповідальність за результати власної діяльності, виконувати взяті на себе 

зобов’язання, протистояти ганебним вчинкам, негативному впливу інших осіб 

і бути прикладом для інших; 

- взаємоповаги та взаємодопомоги – повага до гідності інших, їхнього 

фізичного та психічного здоров’я, учасники освітнього процесу впевнені у 

чесності і порядності один одного, можуть покластися один на одного. 

      3.3.2. 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; 
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  - 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. 

3.3.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання; 

-  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- присутність на всіх уроках, окрім випадків, викликаних поважною причиною; 

- добросовісне виконання завдань під час дистанційного навчання; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності, 

джерела інформації. 

3.4. Порушення академічної доброчесності здобувачами освіти 

3.4.1. Порушенням академічної доброчесності вважається: 

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових 

(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових; 

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі або наукових дослідженнях; 

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

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання; 

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами 

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

та списування; 

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

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

інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання 

неправомірної переваги в освітньому процесі; 

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти; 

- надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів 

навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або 

процедурами проходження такого оцінювання; 
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- вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, 

примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з 

метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання. 

3.5. Відповідальність за порушення академічної доброчесності педагогічними 

працівниками 

3.5.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладів 

освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 

- позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи 

присвоєного вченого звання; 

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії; 

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 

визначені законом посади. 

3.5.2. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання ; 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 

- недопущення до участі у обласних та всеукраїнських конкурсах. 

3.5.3. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або 

деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної 

доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми 

положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним 

колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними 

органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності. 

3.5.4. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління 

закладу освіти з урахуванням вимог цього Положення та спеціальних законів. 

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної 

доброчесності, має такі права: 

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 

порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 

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

порушення академічної доброчесності; 

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

встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до 

академічної відповідальності; 

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, 

уповноваженого розглядати апеляції, або до суду. 

3.6. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються 

спеціальними законами. 
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3.7. За дії (бездіяльність), що Законом України «Про освіту» визнані порушенням 

академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших  

видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом. 

3.8. Для контролю за дотриманням вимог з питань академічної доброчесності та 

корпоративної етики у закладі може створюватися та діяти відповідна комісія (за 

потреби). 

3.8.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі - комісія) – це незалежний 

орган, що діє у закладі з метою забезпечення моніторингу дотримання 

учасниками освітнього процесу морально-етичних та правових норм.  

3.8.2. До складу Комісії входять представники адміністрації школи, 

педагогічного колективу, учнівської громадськості. 

 3.8.3. Склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради. 

 3.8.4. Термін повноважень Комісії -2 роки. 

 3.8.5. Комісія розглядає склад порушення морально-етичних норм поведінки та 

правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього 

процесу. 
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IV. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 

1.Основною метою оцінювання є виявлення об’єктивного та раціонального 

підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів з боку вчителя, простеження 

системності в оцінюванні учнів, динаміки їх навчальних досягнень. 

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є: 

 - контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), готовність 

до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й 

викладати навчальний матеріал; 

 - навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх 

систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;  

- діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в учня 

(учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить 

корективи, спрямовані на їх усунення;  

- стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання; 

 - виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, 

застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної 

діяльності.  

2.Оцінювання здобувачів освіти ґрунтується  на позитивному принципі, що 

передусім передбачає врахування рівня досягнень учня (початковий, середній, 

достатній, високий). 

3.Система оцінювання навчальних досягнень учнів: 

 має у своїй основі чіткі і зрозумілі вимоги до навчальних результатів; 

 дозволяє гарантовано досягти ці результати; 

 розвиває в учнів упевненість у своїх здібностях і можливостях; 

 використовує  самооцінювання  і  взаємооцінювання  як важливий елемент 

навчальної діяльності. 

4.Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється на основі критеріїв, а 

також із застосуванням формувального оцінювання. 

5. Учитель забезпечує мотивуючу роль оцінювання: має позитивно оцінювати 

навіть скромні досягнення учнів, якщо вони є результатом їх справжніх зусиль. 

 6.Учитель може застосовувати наступні види контролю навчальних досягнень 

учнів: 

 Поточний; 

 підсумковий (тематичний, семестровий, річний),  

 державна підсумкова атестація. 

7.Результати оцінювання узагальнюються. 

8. Критерії оцінювання та очікувані результати освітньої діяльності учнів є 

обов’язковою складовою навчальної програми предмета. Для врахування думки 

учнів щодо якості та об’єктивності системи оцінювання проводяться щорічні 

(анонімні) опитування учнів і випускників, а також моніторинг оцінювання 

ступеня задоволення здобувачів освіти. Результати оцінювання здобувачів освіти 

обговорюються на засіданні педагогічної ради школи. 
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       V. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 

 

1. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників ШХМ 

передбачає використання методів анкетування, спостереження та інтерв’ю, 

аналіз документації і здійснюється членами адміністрації школи відповідно до 

розподілу посадових обов’язків.  

2. Спостереження за діяльністю педагогічних працівників проводиться 

впродовж навчального року, включаючи, зокрема, спостереження під час 

відвідування навчальних занять, підготовки і участі у концертах; на перервах між 

навчальними заняттями,  за організацією взаємодії з учасниками освітнього 

процесу, в тому числі і з батьками. 

3. Відповідність фаховості вчителя навчальній дисципліні визначається 

відповідністю його спеціальності згідно з документами про вищу освіту або про 

науковий ступінь, або про вчене звання, або науковою спеціальністю, або 

досвідом практичної роботи за відповідним фахом та проходженням 

відповідного підвищення кваліфікації. 

4. Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників є: 

-наявність фахової освіти; 

-освітній рівень педагогічних працівників; 

-результати атестації; 

-систематичність підвищення кваліфікації; 

-наявність педагогічних звань, почесних нагород; 

-наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, 

статей тощо; 

- результати освітньої діяльності. 

5.Критерії та показники оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників: 

5.1.Критерій 1. Здатність ефективно планувати свою діяльність, 

використовувати сучасні освітні підходи до організації освітнього процесу з 

метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти. 

Показники: 

5.1.1. Педагогічний працівник планує свою діяльність, аналізує її 

результативність. 

5.1.2.Педагогічний працівник застосовує освітні технології, спрямовані на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. 

 5.1.3.Педагогічний працівник надає дітям рівні можливості участі у різних  

формах взаємодії. 

5.1.4.Педагогічний працівник бере участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби). 
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5.1.5.Педагогічний працівник використовує інформаційно-комунікаційні 

технології, створює та/або використовує освітні ресурси (електронні 

презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо) в ході 

планування та реалізації освітньої діяльності. 

 5.1.6.Педагогічний працівник сприяє формуванню суспільних цінностей у 

здобувачів освіти (залучає до навчання  танцювальному мистецтву здібних 

дітей; створює умови для розвитку здібностей і навчання мистецтву 

хореографії, гармонійного розвитку особистості; задовольняє потреби дітей та 

молоді у додатковій і допрофесійній освіті культурно-мистецького напрямку та 

професійному самовизначенні відповідно до особистих інтересів і здібностей; 

виховує в учнів повагу до Конституції України, прав і свобод людини та 

громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед суспільством за 

свої дії; виховує  патріотизм, любов до України, повагу до народних звичаїв, 

традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і 

народів; виховує у дітей шанобливе ставлення до родини і людей похилого віку; 

формує в учнів  національну самосвідомість, активну громадянську позиції, 

прагнення до здорового способу життя; реалізує державну політики в сфері 

позашкільної освіти, культури і мистецтва; здійснює просвітницьку, навчально-

виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-

репетиційну, концертно-просвітницьку та іншу діяльність; сприяє розвитку 

хореографічного мистецтва в м. Житомирі; зберігає і розвиває кращий досвід 

світової і національної практики позашкільної роботи, впроваджує якісно нові 

форми, методи і засоби навчання та виховання. 

 5.1.7.Педагогічний працівник застосовує різноманітні форми оцінювання роботи    

учнів та проводить аналіз результативності їхньої навчальної діяльності. 

5.2.Критерій 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної 

майстерності педагогічних працівників. 

Показники: 

5.2.1.Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється 

відповідно до статті 59 Закону України “Про освіту”, постанови Кабінету 

Міністрів України №800 від 21.08.2019 та листа Міністерства освіти і науки 

України №1/9-683 від 04.11.2019. 

5.2.2.Педагогічний працівник забезпечує власний професійний розвиток і 

підвищення кваліфікації.  Використовує інституційну (очну (денну, вечірню), 

заочну, дистанційну, мережеву), дуальну на робочому місці  форму підвищення 

кваліфікації. 

5.2.3.Педагогічний працівник бере участь у семінарах, тренінгах, майстер класах, 

науково-практичних конференціях, вебінарах, роботі творчих груп із 

професійних питань. 

5.2.4.Педагогічний працівник транслює свої педагогічні напрацювання через 

участь у конкурсах педагогічної майстерності, конкурсах хореографічного 

мистецтва   тощо. 
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5.3. Критерій 3.Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти, створення сприятливих умов для здобуття освіти. 

Показники: 

5.3.1.Педагогічний працівник діє на засадах педагогіки партнерства. 

5.3.2.Педагогічний працівник співпрацює з батьками здобувачів освіти з питань 

організації освітнього процесу, забезпечує постійний зворотній зв'язок. 

5.3.3.Педагогічний працівник практикує педагогічне наставництво, 

взаємонавчання та інші форми професійної співпраці. 

5.3.4.Педагогічний працівник створює комфортне освітнє середовище з 

дотриманням вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни. 

5.3.5.Педагогічний працівник забезпечує емоційну і психологічну комфортність 

освітнього середовища для учнів. 

5.4.Критерій 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної доброчесності. 

Показники: 

5.4.1.Педагогічний працівник під час провадження педагогічної (творчої) 

діяльності дотримуються академічної доброчесності. 

5.4.2.Педагогічний працівник сприяє дотриманню академічної доброчесності 

здобувачами освіти. 

5.5.Критерій 5. Результативність освітнього процесу. 

Показники: 

5.5.1.Педагогічний працівник забезпечує рівень навчальних досягнень учнів, 

(результативність семестрового, річного оцінювання, ДПА). 

5.5.2.  Педагогічний працівник забезпечує високий рівень підготовки здобувачів 

освіти до участі конкурсах, фестивалях, концертах. 

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних 

працівників є їх атестація, яка проводиться відповідно до частини четвертої статті 

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

від 27.12.2018 року та  на підставі п.1.5, п.2.1, п.2.2 Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України №930 від 06.10.2010 (зі змінами, затвердженими наказом МОН 

України №1473 від 20.12.2011 та №1135 від 08.08.2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

VI. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників Житомирської міської школи хореографічного 

мистецтва «Сонечко» 

1. Вимога 1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності 

закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань. 

Критерії оцінювання: 

1.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на 

підвищення якості освітньої діяльності. 

1.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження його 

результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з 

урахуванням освітньої програми. 

1.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої 

діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти. 

1.1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо 

утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання. 

2. Вимога 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних 

норм. 

Критерії оцінювання: 

2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно 

комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів 

освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну 

довіру. 

2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на 

відкритих загальнодоступних ресурсах. 

3. Вимога 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей 

для професійного розвитку педагогічних працівників. 

Критерії оцінювання: 

3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи 

кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного 

розпису та освітньої програми. 

3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та 

морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості 

освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності. 

3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації 

педагогічних працівників. 

4. Вимога 4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, 

прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників 

освітнього процесу, взаємодія закладу освіти з місцевою громадою. 

Критерії оцінювання: 

4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов'язків 

учасників освітнього процесу. 
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4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій 

учасників освітнього процесу. 

4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського 

самоврядування. 

4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності 

та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади. 

4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові 

особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам. 

4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій здобувачів освіти. 

5. Вимога 5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної 

доброчесності. 

Критерії оцінювання: 

5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності. 

5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього 

процесу негативного ставлення до корупції. 

6. Аналіз виконання вищезазначених вимог директором ШХМ «Сонечко» 

забезпечується щорічно у рамках щорічного звіту керівника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

VIІ. Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

 

1. Механізми реалізації ВСЗЯО передбачають здійснення періодичного 

оцінювання за напрямами оцінювання відповідальними посадовими особами і 

представниками громадських структур закладу освіти на основі визначених 

методів збору інформації та відповідного інструментарію (додаток 1). 

Отримана інформація узагальнюється, відповідний компонент оцінюється, 

після чого зазначені матеріали передаються дирекції закладу для прийняття 

відповідного управлінського рішення щодо удосконалення якості освіти в 

школі. 

В кінці кожного навчального року дані узагальнюються у формі 

самооцінювання за визначеними критеріями та схемою (додаток 2) і слугують 

базою для планування роботи на наступний навчальний рік. 

2.  Компоненти напряму оцінювання. До них віднесено:  

 освітнє середовище закладу освіти (облаштування території, стан приміщення 

закладу, дотримання повітряно-теплового режиму, стан освітлення, 

прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання 

питного режиму тощо);  

 система оцінювання здобувачів освіти (оприлюднення критеріїв, правил та 

процедур оцінювання навчальних досягнень, здійснення аналізу результатів 

навчання учнів, впровадження системи формувального оцінювання тощо); 

 педагогічна діяльність педагогічних працівників (формування та реалізація 

індивідуальних освітніх траєкторій учнів, використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому процесі, розвиток педагогіки 

партнерства тощо);  

 управлінські процеси закладу освіти (стратегія розвитку закладу, здійснення 

річного планування відповідно до стратегії, підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників тощо). 

3.Відповідальні за оцінювання. Ними є не тільки члени адміністрації ШХМ 

«Сонечко», а й представники колективу, громадських організацій закладу. 

4. Методи збору інформації та інструментарій. У цій графі визначається метод 

збору інформації (аналіз документів, опитування, спостереження) та 

інструментарій (пам’ятка, бланк, анкета тощо). 

5. Форми узагальнення інформації. До інформації, яку має надати відповідальна 

особа після завершення процедури оцінювання, віднесено аналітичну довідку, 

письмовий звіт, усний звіт, доповідну записку, акт тощо.  

6. Рівень оцінювання. Рівень оцінювання як обов’язковий елемент механізму 

передбачає визначення рівня оцінювання: перший (високий); другий 

(достатній); третій (вимагає покращення); четвертий (низький). 

7.  Управлінське рішення. Управлінське рішення приймається на основі аналізу 

отриманої інформації у вигляді наказу, рішення педагогічної ради, ради 

закладу, розпорядження, вказівки, письмового доручення, припису, 
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інструкції, резолюції тощо і спрямовано на вдосконалення якості освіти в 

ЗПО. 
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VІІI. Заключні положення 

 

1. Учасники освітнього процесу мають знати вимоги Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти Житомирської міської школи 

хореографічного мистецтва «Сонечко».  

2. Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний 

офіційний сайт.  

3. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів 

педагогічного колективу, які забезпечують ознайомлення з ним усіх 

здобувачів освіти в обов’язковому порядку. 

4. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Житомирської 

міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко» схвалюється 

педагогічною радою, затверджується та вводиться в дію наказом директора.  

5. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені рішенням 

педагогічної ради за поданням будь-якого учасника освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Додаток  1 

до Положення про внутрішню систему  

                                                                                                                                                                 забезпечення якості освіти 

 

Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання 

 освітніх і управлінських процесів 

Житомирської міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко» 
 

 

 

№№  № Вимога/правило Критерії 

оцінювання 

Індикатори оцінювання Методи збори інформації Форми 

узагальнення 

інформації 

11  1 2 3 4 5 6 

1 Напрям оцінювання  «Освітнє середовище закладу позашкільної освіти» 
 

 1.1. Наявність 

необхідних 

ресурсів для 

створення 

освітнього 

середовища 

1.1.1. Матеріально- 

технічна та 

науково- методична 

база відповідають 

художньо-

естетичному 

напряму діяльності 

ШХМ 

1.1.1.1. У закладі освіти є приміщення, 

споруди, обладнання (у тому числі 

орендовані на умовах договору 

оренди), необхідні для реалізації 

освітньої і навчальних програм 

відповідно до типу та профілю ШХМ 

«Сонечко» 

 

1.Вивчення документації 

2.Спостереження (освітнє 

середовище) 

Огляд 

 

1.1.1.2. Школа забезпечена 

навчальними, наочними посібниками і 

технічними засобами навчання 

відповідно до освітньої та навчальних 

програм 

1.Спостереження (освітнє 

середовище) 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти, батьків) 

Статистичний 

звіт, самоаналіз 

1.2. Створення 

безпечних і 

нешкідливих умов 

навчання та праці 

1.2.1. Освітнє 

середовище закладу 

безпечне 

1.2.1.1. Територія та приміщення закладу 

є безпечними 

1.Спостереження (освітнє 

середовище) 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти, батьків) 

Акти-дозволи 



1.2.1.2. У закладі освіти забезпечується 

дотримання санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм 

1.Вивчення документації 

2.Спостереження (освітнє 

середовище) 

3.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти, батьків) 

наказ 

1.2.1.3.У закладі освіти проводяться 

навчання/інструктажі з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки, правил поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій 

1.Вивчення документації 

2.Спостереження (освітнє 

середовище) 

3.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти, батьків) 

 

Журнал 

інструктажів 

1.2.1.4. Учасники освітнього процесу 

дотримуються правил безпеки 

життєдіяльності, охорони праці, 

правил поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій 

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти) 

 

Журнал 

інструктажів, 

класний журнал 

1.2.1.5.У разі нещасного випадку 

педагогічні працівники та 

керівництво закладу діють у 

встановленому законодавством 

порядку 

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників) 

 

Інструктажі з ТБ 

 

 

 

1.2.1.6. У закладі освіти формуються 

навички здорового способу життя 

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти, батьків) 

 

самоаналіз 

1.2.2. Освітнє 

середовище вільне від 

будь-яких форм 

насильства 

1.2.2.1. У ШХМ «Сонечко» 

реалізуються заходи із запобігання 

будь-яким формам насильства, 

булінгу (цькування) учасників 

освітнього процесу 

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти, батьків) 

 

 

1.2.2.2. Частка учасників освітнього 

процесу, які вважають освітнє 

середовище вільним від будь-яких 

форм насильства 

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти, батьків) 
 

 



1.3.Створення  

інклюзивного 

освітнього 

середовища 

1.3.1.Приміщення  

та територія закладу 

облаштовані з 

урахуванням 

принципів 

універсального 

дизайну та 

розумного 

пристосування 

1.3.1.1.У закладі освіти забезпечується 

доступність будівель та приміщень 

відповідно до його типу та профілю. 

Спостереження (освітнє 

середовище) 

Огляд 

2 Напрям оцінювання «Система оцінювання здобувачів освіти» 

2.1.Наявність 

системи 

оцінювання 

здобувачів освіти, 

яка забезпечує 

справедливе, 

об’єктивне 

оцінювання                  

2.1.1. Здобувачі 

освіти отримують 

інформацію про 

критерії, правила та 

процедури 

оцінювання 

результатів 

навчання   

2.1.1.1. Частка здобувачів освіти, які в 

закладі освіти отримують інформацію 

про критерії, правила і процедури 

оцінювання результатів навчання  

Опитування (анкетування 

здобувачів освіти, педагогічних 

працівників)  

 

2.1.2. Здобувачі 

освіти  вважають 

оцінювання 

результатів 

навчання 

справедливим, 

об’єктивним   

2.1.2.1. Частка здобувачів освіти, які 

вважають оцінювання результатів їх 

навчання у закладі освіти 

справедливим, об’єктивним 

Опитування (анкетування 

здобувачів освіти, педагогічних 

працівників)   

 

2.2. Оцінювання 

освітніх 

досягнень 

здобувачів 

освіти 

2.2.1.Досягнення 

здобувачів освіти 

2.2.1.1. Частка здобувачів освіти, які 

брали участь у заходах на рівнях закладу, 

міста, області (відповідно до напряму 

позашкільної освіти) 

1. Вивчення документації 

2.Опитуваннея (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти, батьків) 

Інформування на 

нараді при 

директорі  

2.2.1.2. Частка здобувачів освіти, які 

брали участь у заходах всеукраїнського та 

міжнародного рівнів (відповідно до 

напряму позашкільної освіти) 

1. Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти, батьків) 

Інформування на 

нараді при 

директорі 

2.2.1.3.Державні відзнаки і нагороди, 

почесні звання колективу 

1. Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

батьків) 

Наказ 

2.2.1.4. Частка здобувачів, які отримали у 

закладі позашкільної освіти документи 

про позашкільну освіту 

1. Вивчення документації наказ 



3 Напрям оцінювання « Педагогічна діяльність педагогічних працівників» 

 

3.1.Ефективність 

педагогічної 

діяльності 

педагогічних 

працівників  

3.1.1. Забезпечення 

якості освітнього 

процесу 

педагогічними 

працівниками 

3.1.1.1.Наявність та стан ведення 

педагогічними працівниками ділової 

документації (класних журналів, 

журналів обліку роботи гуртків), 

навчальні програми (для предметів, для 

гуртків) 

1. Вивчення документації 

2. Спостереження (навчальне 

заняття) 

3. Опитування (анкетування 

педагогічних працівників) 

 

Наказ  

3.1.1.2. Педагогічні працівники навчають, 

виховують, розвивають здібності 

здобувачів освіти у сфері освіти, науки,  

культури, фізичної культури і спорту, 

надають первинні професійні знання, 

вміння і навички у мистецтві хореографії, 

необхідні для їх соціалізації, подальшої 

самореалізації та/або професійної 

діяльності  

1. Вивчення документації 

2. Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти) 

3.Спостереження (навчальне 

заняття) 

 

Інформування на 

нараді при 

директорі 

3.1.1.3.Частка педагогічних працівників, 

які в освітньому процесі використовують 

сучасні підходи, методики та технології. 

 

1.Спостереження (навчальні 

заняття) 

2. Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти) 

 

Інформування на 

нараді при 

директорі 

    

3.1.2. Організація 

інформаційно-

методичної та 

організаційно-

масової роботи 

3.1.2.1.Використання в освітньому 

процесі інформаційно-методичних 

матеріалів, підготовка та оприлюднення 

власної фахової інформації 

1. Спостереження (навчальні 

заняття) 

2. Опитування (анкетування 

педагогічних працівників) 

 

Наказ про 

підсумки 

методичної 

роботи 

3.1.2.2.Стан реалізації плану 

організаційно-масової роботи відповідно 

до напряму позашкільної освіти. 

1. Вивчення документації  

2. Опитування (анкетування 

педагогічних працівників) 

 

самоаналіз 

3.1.3.Співробітництво 

педагогічних 

працівників 

3.1.3.1.Педагогічні працівники 

співпрацюють з батьками здобувачів 

освіти 

Опитування (анкетування батьків, 

педагогічних працівників) 

 

спостереження 



3.1.3.2. Педагогічні працівники 

співпрацюють з представниками закладів 

освіти, громадських організацій 

Опитування (анкетування батьків, 

педагогічних працівників) 

 

 

самоаналіз 

 3.2. Підвищення 

професійного 

рівня 

педагогічних 

працівників 

закладу освіти 

3.2.1.Забезпечення 

педагогічними 

працівниками 

постійного 

підвищення своєї 

кваліфікації 

3.2.1.1.Наявність документів про 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників 

Вивчення документації свідоцтва 

3.2.1.2.Дотримання вимог законодавства 

під час атестації педагогічних працівників 

Вивчення документації інформування 

3.2.1.3.Частка педагогічних працівників, 

які обирали різні форми і напрями 

підвищення рівня своєї педагогічної 

майстерності. 

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників) 

аналіз 

3.2.1.4.Частка педагогічних працівників, 

які брали участь у фахових конкурсах 

педагогічної майстерності, семінарах, 

конференціях, освітніх проєктах 

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників) 

аналіз 

3.2.1.5.Частка педагогічних працівників, 

які мають відзнаки, нагороди 

1.Вивчення документації 

 

моніторинг 

 

 

     

4 Напрям оцінювання «Управлінська діяльність» 

 
 4.1. 

Організаційно – 

правові засади 

діяльності закладу 

освіти 

4.1.1. Керівництво 

забезпечує 

організацію 

управлінської 

діяльності 

4.1.1.1.Установчі документи закладу 

освіти відповідають  законодавству 

1.Вивчення документації 

 

Щорічний звіт 

4.1.1.2.У закладі освіти створено 

внутрішню систему забезпечення якості 

освіти 

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти) 

Щорічний звіт 

4.1.1.3.Планування роботи закладу освіти 

відповідає статуту, особливостям (типу і 

профілю), умовам його діяльності 

1.Вивчення документації 

 

Річний план 

4.1.1.4.Керівник та колегіальні органи 

управління закладу освіти аналізують 

реалізацію планів роботи, коригують їх у 

разі потреби 

1.Вивчення документації 

 

Щорічний звіт 

4.1.1.5.Структура закладу, мережа 

гуртків, секцій, інших організаційних 

форм відповідають статуту закладу освіти 

1.Вивчення документації 

 

Щорічний звіт 

4.1.1.6.Режим роботи закладу освіти та 

розклад занять враховують вікові 

особливості здобувачів освіти 

1.Вивчення документації 

 

Щорічний звіт 



4.1.1.7.Наповнюваність груп та інших 

організаційних форм відповідають 

встановленим нормативам 

1.Вивчення документації 

 

Щорічний звіт 

4.1.1.8.Динаміка мережі гуртків, груп, 

секцій та інших творчих об’єднань 

закладу позашкільної освіти, кількості 

здобувачів освіти (за останні три роки) 

1.Вивчення документації 

 

Щорічний звіт 

4.1.1.9.Сформованість та дієвість роботи 

органів громадського самоврядування 

закладу освіти 

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, батьків) 

Самоаналіз 

4.1.1.10.Співпраця з науковими, 

культурно-просвітницькими установами, 

іншими закладами освіти, громадськими 

об’єднаннями  

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, батьків) 

Самоаналіз  

  4.1.2.Керівництво 

закладу освіти 

забезпечує 

ефективність 

кадрової політики 

4.1.2.1.Заклад освіти забезпечений 

педагогічними працівниками відповідно 

до штатного розпису 

1.Вивчення документації 

 

Щорічний звіт 

4.1.2.2.Освіта, рівень професійної 

підготовки педагогічних працівників 

закладу освіти відповідають вимогам 

законодавства 

1.Вивчення документації 

 

Щорічний звіт 

4.1.2.3.Керівництво закладу освіти 

застосовує заходи матеріального та 

морального заохочення до працівників 

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників) 

Щорічний звіт 

4.1.2.4.Керівництво закладу освіти 

створює умови для підвищення 

кваліфікації та атестації педагогічних 

працівників 

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників) 

Щорічний звіт 

  4.1.3.Керівництво 

закладу освіти 

забезпечує прозорість 

та інформаційну 

відкритість закладу 

4.1.3.1.Керівництво закладу освіти 

оприлюднює інформацію про заклад на 

власному сайті або на сайті засновника 

1.Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, батьків) 

2.Спостереження (освітнє 

середовище) 

Щорічний звіт 

 4.2.Формування 

та забезпечення 

академічної 

доброчесності 

Впровадження 

академічної 

доброчесності у 

закладі освіти 

4.2.1.1. Керівництво закладу освіти 

забезпечує реалізацію заходів щодо 

формування  академічної доброчесності 

та протидії фактам її порушення 

1.Вивчення документації 

2.Опитування (анкетування 

здобувачів освіти, педагогічних 

працівників) 

Щорічний звіт 

4.2.1.2.Частка педагогічних працівників і 

здобувачів освіти, які поінформовані 

щодо дотримання академічної 

доброчесності. 

Опитування (анкетування 

педагогічних працівників, 

здобувачів освіти) 

Інформування на 

нараді при 

директорі 

 

 



 



 
 

                                                                                                         Додаток 2 
до Положення про внутрішню систему  

                                                                                                                  забезпечення якості освіти 

 

Матриця (таблиця-схема) самоаналізу діяльності  

Житомирської міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко» 

 
№ 

з/п 

Перелік тверджень так ні Примітка 

(відповідає 

частково/ 

потребує 

покращення) 

І.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці 

1. Недоступність приміщень для несанкціонованого доступу сторонніх 

осіб 
   

2. Навчальні приміщення закладу освіти не розміщені в цокольних та 

підвальних приміщеннях 
   

1.2. У закладі освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, 

прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму 

1 Повітряно-тепловий режим навчальних приміщень відповідає 

санітарним нормам 
   

2. Виконуються вимоги до режиму освітлення всіх приміщень та 

території 
   

3. Забезпечено централізоване постачання якісної питної води    
4. Здійснюється щоденне вологе прибирання  всіх приміщень у 

відповідності до санітарних норм  
   

5. Туалетні кімнати забезпечені усім необхідним (закриті кабінки, 

відповідна кількість унітазів) 
   

5. Наявні вода, мило, туалетний папір, рушники (паперові/електричні)    
1.3. У закладі освіти забезпечується раціональне використання приміщень і комплектування мережі 

класів (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, площі приміщень) 

1. Кількість здобувачів освіти не перевищує проектну потужність 

приміщень закладу 
   

2. Усі навчальні приміщення використовуються в освітньому процесі    
Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що 

необхідні для реалізації освітньої програми; робочими місцями для педагогічних працівників та 

місцями відпочинку для учасників освітнього процесу 

1. У закладі наявні балетні зали.    
2. Кожен педагогічний працівник має робоче місце    
Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і 

дотримуються їх 
1. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в 

умовах надзвичайних ситуацій 

   

Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правил поведінки 

1. Педагогічні працівники проводять інструктажі на початку  І і ІІ 

семестру  
   

2. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо    
охорони праці    
пожежної безпеки    



 
 

правил поведінки    
3.  У закладі та на його території не порушуються правила заборони 

куріння, вживання алкогольних напоїв 
   

Працівники обізнані з правилами поведінки у разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та 

працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів 

у таких ситуаціях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 У закладі проводяться навчання/інструктажі педагогічних 

працівників з питань  надання домедичної допомоги, реагування на 

випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти 

та працівників під час освітнього процесу 

   

2 У разі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво 

закладу діють у встановленому законодавством порядку 
   

У закладі освіти створені умови для безпечного використання мережі Інтернет 
1. У закладі використовується антивірусне програмне забезпечення    
Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насилля 

Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, 

булінгу 

1. У закладі освіти розроблено план заходів із запобігання та протидії 

булінгу 
   

2. У закладі освіти реалізуються заходи із запобігання проявам 

дискримінації 
   

3 Керівники та педагогічні працівники закладу освіти проходять 

навчання, ознайомлюються з нормативно-правовими документами 

щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання 

йому 

   

4 Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних 

органів, іншими фахівцями з питань запобігання та протидії булінгу 
   

Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних 

норм, повагу до гідності, прав і свобод людини 

1. У закладі освіти оприлюднені правила поведінки, спрямованої на 

формування позитивної мотивації в учасників освітнього процесу 
   

2. Учасники освіти дотримуються прийнятих у закладі правил 

поведінки 
   

3. Учасники освітнього процесу взаємодіють на засадах взаємоповаги    
Не спостерігаються випадки образливої поведінки, прояви фізичного 

або психологічного насильства 
   

Педагогічні працівники не застосовують фізичного покарання, 

психологічного насильства 
   

4. Педагогічні працівники та керівництво закладу освіти здійснюють 

заходи із запобігання порушення правил поведінки 
   

5. Відбувається постійне спостереження працівниками закладу за 

дотриманням правил поведінки учасниками освітнього процесу 
   

Керівник та заступник керівника закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому 

насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви 

1. З метою запобігання різним проявам насильства у закладі 

здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на 

заняттях та вживаються відповідні заходи 

   

2. Заклад освіти реагує на звернення про випадки булінгу    
3. Заклад освіти у випадку булінгу повідомляє  органи та служби у 

справах дітей, правоохоронні органи 
   

Приміщення та територія закладу освіти облаштовується з урахуванням принципів універсального 

дизайну та розумного пристосування 

У закладі освіти приміщення і територія адаптовані до використання всіма учасниками освітнього 

процесу 

1. Можливість вільного та зручного переміщення в балетних залах    



 
 

2. Туалетні кімнати пристосовані для учасників освітнього процесу    
 

Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та 

наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя 
1. Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання сприяють 

формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь 

здобувачів освіти 

   

2. Наявне у закладі освіти обладнання та засоби навчання 

використовуються у освітній діяльності 
   

ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти 

1.  У закладі оприлюднюються критерії, правила та процедури 

оцінювання начальних досягнень 
   

2. У закладі систематично проводяться моніторинги результатів 

навчання здобувачів освіти 
   

3. За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів 

навчання здобувачів освіти. 
   

ІІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти 
1. Учителі використовують календарно-тематичне планування, що 

відповідає програмі 
   

2. Педагогічні працівники беруть участь у розробленні індивідуальних 

освітніх траєкторій: складають завдання, надають консультації, 

проводять оцінювання 

   

3. Учителі застосовують інформаційно-комунікаційні технології в 

освітньому процесі 
   

4. Учителі обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня 

своєї професійної майстерності 
   

5. У закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація  

педагогічних працівників із батьками здобувачів освіти в різних 

формах 

   

6. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, 

обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-

класи, взаємовідвідування занять, наставництво) 

   

7. Педагогічні працівники діють на засадах академічної доброчесності    
IV.Управлінські процеси закладу освіти 

1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану 

на підвищення якості освітньої діяльності 
   

2. Стратегія розвитку закладу освіти відповідає особливостям і умовам 

його діяльності (тип закладу, мова навчання, формування 

контингенту здобувачів освіти, обсяг та джерела фінансування) 

   

3. Річний план роботи закладу освіти реалізує стратегію його розвитку    
4. Учасники освітнього процесу залучаються до розроблення річного 

плану роботи закладу освіти 
   

5. Керівництво аналізує реалізацію річного плану роботи та у разі 

потреби коригує його 
   

6. Діяльність педагогічної ради закладу освіти спрямовується на 

реалізацію річного плану і стратегії розвитку закладу 
   

7. Заклад освіт розробляє та оприлюднює документ, що визначає 

стратегію і процедури забезпечення якості освіти 
   

8. Керівництво закладу освіти вживає заходів для створення належних 

умов діяльності закладу (зокрема, вивчає стан матеріально – 

технічної бази, планує її розвиток, звертається з відповідними 

клопотаннями до засновника, здійснює проектну діяльність 

   

9. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно 

комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію 

здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників 

закладу освіти та взаємну довіру 

   



 
 

10. У закладі освіти забезпечується доступ учасників освітнього 

процесу, представників місцевої громади до спілкування із 

керівництвом (особистий прийом, звернення, використання 

сучасних засобів комунікації) 

   

11. Керівництво закладу вчасно розглядає звернення учасників 

освітнього процесу та вживає відповідних заходів реагування 
   

12. Заклад освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення 

інформаційних ресурсів закладу (сайт закладу, інформація на сайті 

засновника) 

   

13. У закладі освіти укомплектовано кадровий склад 

(наявність/відсутність вакансій) 
   

14.  Частка педагогічних працівників закладу освіти, які працюють за 

фахом 
   

15. Керівництво закладу застосовує заходи матеріального і морального 

заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості 

освітньої діяльності 

   

16. Керівництво закладу освіти створює умови для постійного 

підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації 
   

17. Керівництво закладу освіти підтримує освітні та громадські 

ініціативи учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий 

розвиток закладу та участі у житті місцевої громади (культурні, 

спортивні проекти, заходи) 

   

18. Режим роботи закладу освіти враховує потреби учасників освітнього 

процесу, особливості діяльності закладу 
   

19. Розклад навчальних занять забезпечує рівномірне навчальне 

навантаження відповідно до вікових особливостей здобувачів освіти 
   

20. Розклад навчальних занять сформований відповідно до програми     
21. Створені керівництвом закладу освіти умови сприяють реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти 
   

22. Керівництво закладу освіти забезпечує реалізацію заходів щодо 

формування академічної доброчесності та протидіє фактам її 

порушення 

   

23. Заклад має власний сайт    
24. Інформація, яка розміщується на сайті закладу, містить: 

-інформацію відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», 

що вчасно поновлюється; 

- Правила поведінки у закладі освіти; 

- актуальну інформацію про діяльність та заплановані заходи закладу 

освіти. 

 

   

 


