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І. Загальні положення 

 

1.1.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі загальної 

середньої освіти « Ліцей №5 м. Ковеля» ( далі – Положення) визначає правовий статус , 

порядок утворення та основні засади внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 

ЗЗСО «Ліцей №5 м. Ковеля».  Дане Положення розроблено відповідно до вимог Закону 

України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145- VІІІ , який почав діяти з 28 вересня 2017 року 

( стаття 41 . Система забезпечення якості освіти ) та інших нормативних документів.  

 

1.2.У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні. 

  1) безпечне освітнє середовище - сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють 

заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, 

зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних 

норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки 

харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного 

та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих 

відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, 

а також унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин; 

  2) державні стандарти повної загальної середньої освіти (далі - державні стандарти) - 

документи, що визначають загальні обсяги навчального навантаження здобувачів 

початкової, базової середньої, профільної середньої освіти, вимоги до їх компетентностей і 

до згрупованих за відповідними освітніми галузями обов’язкових результатів навчання, 

яких вони мають досягти на відповідному рівні повної загальної середньої освіти; 

 3) доступність повної загальної середньої освіти - сукупність умов, що сприяють 

задоволенню освітніх потреб осіб та забезпечують кожній особі можливість здобуття 

повної загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів, у тому числі 

наявність достатньої кількості закладів освіти, що забезпечують безоплатне здобуття 

повної загальної середньої освіти, відсутність дискримінації за будь-якою ознакою чи 

обставиною, надання учням підтримки в освітньому процесі; 

4) заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є 

освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої 

освіти; 

5) засновник закладу загальної середньої освіти (далі - засновник) - орган державної влади 

від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична 

та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад загальної 

середньої освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і 

обов’язків засновника; 

6) моніторинг якості освіти ліцею – постійне відслідковування освітнього процесу з метою 

виявлення й оцінювання проміжних результатів, факторів і явищ , які впливають на 



досягнення поставленої мети в опануванні вимог державного стандарту повної загальної 

середньої освіти; 

7) навчальна програма - документ, що визначає послідовність досягнення результатів 

навчання учнів з навчального предмета (інтегрованого курсу), опис його змісту та видів 

навчальної діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх 

провадження, та затверджується педагогічною радою закладу освіти; 

8) освітня програма закладу освіти - документ, що містить комплекс освітніх компонентів, 

спланованих та організованих закладом освіти для досягнення учнями визначених цією 

програмою очікуваних результатів навчання, який розробляється і затверджується 

відповідно до цього Закону; 

9) повна загальна середня освіта - систематизована та передбачена відповідними 

державними стандартами сукупність результатів навчання і компетентностей, здобутих 

особою на рівнях початкової, базової середньої та профільної середньої освіти; 

10) система формування компетентностей – цілеспрямовані , узгоджені та структуровані дії 

направлені на набуття здобувачами освіти компетентностей , передбачених державними 

стандартами повної загальної середньої освіти. Система має результативно-цільову 

спрямованість, управління якою передбачає поетапні дії вчителя та учня з метою 

досягнення якісного результату; 

11) самооцінка якості освітньої діяльності – процес двосторонньої чи сегментної оцінки 

діяльності ліцею щодо надання якісної освіти за власною ініціативою , що дозволяє 

отримати інформаційну базу для досягнення місії навчального закладу; 

12) типова освітня програма - документ, що містить комплекс освітніх компонентів, які 

забезпечують досягнення учнями результатів навчання, визначених державним стандартом 

( стандартом спеціалізованої освіти) для відповідного рівня повної загальної середньої 

освіти, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки 

(для закладів спеціалізованої освіти - центральними органами виконавчої влади, до сфери 

управління яких належать відповідні заклади спеціалізованої освіти); 

13) типовий навчальний план - складник типової освітньої програми, що визначає 

загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної 

середньої освіти (в навчальних годинах), його рекомендований розподіл за роками 

навчання між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для 

вивчення, послідовність їх вивчення, а також кількість годин на вивчення вибіркових 

освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів; 

14) якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у ліцеї, що відповідає 

стандартам повної загальної середньої освіти , забезпечує набуття здобувачами освіти 

необхідними компетентностями для подальшого життя; 

1.3. Положення ухвалюється педагогічної радою ліцею та затверджується директором.  

  



ІІ. Внутрішня система забезпечення якості освіти ліцею  та її складові. 

До внутрішньої  системи  якості освіти ліцею відносяться : 

- стратегія ( політика)  та процедури забезпечення якості освіти; 

- система та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

- критерії , правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

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

діяльності педагогічних працівників ліцею; 

- критерії, правила  і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних 

працівників ліцею; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; 

- забезпечення наявності інформаційної системи для ефективного управління ліцеєм; 

- створення інформаційного освітнього середовища , універсального дизайну, 

розумного пристосування  та без пекового середовища. 

 

Складові внутрішньої системи забезпечення якості освіти ліцею: 

- якість забезпечення умов освітнього процесу; 

- якість проведення та реалізації освітнього процесу; 

- якість результатів освітнього процесу; 

- якість управління освітнім процесом. 

 

 

ІІІ. Стратегія та процедури забезпечення якості освіти  в ліцеї 

Принципи стратегії забезпечення якості освіти : 

- принцип цілісності який полягає в єдності усіх видів освітніх впливів на здобувача 

освіти , їх підпорядкованості меті освітньої   діяльності, яка передбачає всебічний 

розвиток, виховання і соціалізація особистості. Здатної до самореалізації , 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, громадської активності  та трудової 

діяльності; 

- принцип прозорості та інформаційної відкритості системи забезпечення якості 

освітньої діяльності; 

- дотримання та реалізація Державних стандартів загальної середньої освіти ; 

- принцип партнерства, що базується на спільних цілях усіх суб’єктів освітнього 

процесу , їх потребах та кінцевих результатах; 

- принцип розвитку , як динамічного процесу направленого на удосконалення якості 

освітнього процесу в залежності від змін внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Система забезпечення якості освіти в ліцеї передбачає здійснення наступних процедур і 

заходів : 



- розробка та проведення моніторингових досліджень для визначення стану 

забезпечення якості освітнього процесів і результатів; 

- стан та розвиток системи формування компетентностей здобувачів освіти; 

- забезпечення наявності ресурсного потенціалу для організації  освітнього процесу; 

- стан функціонування  системи кадрової політики ліцею; 

- самооцінка якості  освітньої діяльності суб’єктами освітнього процесу, що є основою 

для подальшого планування удосконалення освітньої діяльності на всіх рівнях. 

 

ІV. Система та механізми  забезпечення академічної доброчесності. 

 

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом  правил, якими  мають керуватися  учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання  та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

 Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та 

 науковими працівниками передбачає: 

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

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково- 

педагогічну, творчу) діяльність; 

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

- об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

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

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

- академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових 

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

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 



- самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

- фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях  

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

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх  джерел  

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання; 

- обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

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

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

фальсифікація та списування; 

- хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

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

яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою 

отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

- необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти. 

 За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові 

 працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної 

відповідальності: 

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії; 

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади. 

 За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу  за  конкретні 

порушення академічної доброчесності визначені Положенням про академічну 

доброчесність учасників освітнього процесу закладу освіти. 

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. 

 

V. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 
 

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, 

вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає 

спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і  умінь учнів. 

У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результату  освітньої  діяльності 

здобувачів освіти як складової освітнього процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на 

позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня. 

Результати освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього процесу не можуть 

обмежуватися знаннями, уміннями, навичками. Метою навчання мають бути сформовані 

компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях 

особистості. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням 

компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності. 

До ключових компетентностей належать: 

- вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово 

висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати  факти,  

а  також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для 

ефективного  спілкування та культурного самовираження, готовність вживати 

українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 

- здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних  

комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному 

житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, 

спілкуватися нею у  відповідних  ситуаціях, оволодіння навичками 

міжкультурного спілкування; 

- математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних 

залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із 

застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі 

математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові 



ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати 

припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і 

навколишній світ шляхом  спостереження  та  дослідження; 

- інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у 

близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, 

ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу 

здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе 

частиною спільноти і брати участь у справах громади; 

- екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного 

природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, 

ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість 

збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування 

основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність 

безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної 

компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

- навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, 

необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального 

середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для 

оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та 

способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 

усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з 

іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і 

школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, 

пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття 

різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе 

ставлення  до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, 

дотримання здорового способу життя; 

- культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів 

мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом 

розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; 

- підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, 

готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати 

свою діяльність  для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей 

ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, 

прийняття власних рішень. 

 

 



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. 

При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися: 

характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, 

цілісність; 

якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; 

сформованість предметних умінь і навичок; 

рівень володіння розумовими операціями: вміння

 аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, 

узагальнювати, робити висновки тощо; 

досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та

 розв'язувати їх, формулювати гіпотези); 

самостійність оцінних суджень. 

Характеристики якості знань взаємопов'язані між собою і доповнюють одна 

 

 Повнота знань - кількість знань, визначених навчальною програмою. 

 Глибина знань - усвідомленість існуючих зв'язків між групами знань. 

 Гнучкість знань - уміння учнів застосовувати набуті знання у стандартних і 

нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи використання знань;

 уміння комбінувати новий спосіб діяльності із вже відомих. 

 Системність знань - усвідомлення структури знань, їх ієрархії і послідовності, 

тобто усвідомлення одних знань як базових для інших. 



 Міцність знань - тривалість збереження їх в пам'яті, відтворення їх в 

необхідних ситуаціях. 

Знання є складовою умінь учнів діяти. 

Уміння виявляються в різних видах діяльності і поділяються на розумові і 

практичні. 

Навички - дії доведені до автоматизму у результаті виконання  вправ.  Для  

сформованих навичок характерні швидкість і точність відтворення. 

Ціннісні ставлення виражають особистий досвід учнів, їх дії, переживання, 

почуття,   які виявляються у відносинах до оточуючого (людей, явищ, природи, 

пізнання тощо). У контексті компетентнісної освіти це виявляється у 

відповідальності учнів, прагненні закріплювати позитивні надбання в освітній 

діяльності, зростанні вимог до свої навчальних досягнень. 

Названі вище орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів навчальних 

досягнень учнів: початкового, середнього, достатнього, високого. 

Вони визначаються за такими характеристиками: 

 Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці)  фрагментарна,  

характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення. 

 Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний 

матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями 

навчальної діяльності. 

 Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять,  явищ,  

зв'язки  між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно 

застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, 

виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениця) правильна, логічна, 

обґрунтована, хоча їм бракує власних суджень. 

 Четвертий рівень - високий. Знання учня (учениці) є глибокими, м іцними, 

системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих 

завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно 

оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію. 

Водночас, визначення високого рівня навчальних досягнень, зокрема оцінки 12 

балів, передбачає знання та уміння в межах навчальної програми і не 

передбачає участі школярів у олімпіадах, творчих конкурсах тощо. 



Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також 

додає нові характеристики. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які 

встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок,  

які  оцінюються, та показником оцінки в балах. 

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню, у 3-4 - формувальному та підсумковому 

(бальному) оцінюванню. 

Формувальне оцінювання учнів 1 класу проводиться відповідно до Методичних 

рекомендацій щодо формувального оцінювання учнів 1 класу (листи МОН від 

18.05.2018 

№2.2-1250 та від 21.05.2018 №2.2-1255) 

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; 

вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати 

досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й 

запобігати  їх  нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й 

ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно 

до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально 

можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання 

навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і 

здібностях. 

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень 

здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними 

освітньою програмою. 

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка 

здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів 

освіти та ( або) якості освіти. 

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх 

прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження 

навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному 

рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає 

можливість відстежувати стан реалізації  цілей  початкової освіти та вчасно 

приймати необхідні педагогічні рішення. 

Навчальні досягнення учнів 3-11 класів оцінюються відповідно критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молота та спорту від 13.04.2011 р. №323 «Про затвердження 



Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 

травня 2011 р. за №566/19304. 

 


