
 



 (опитування) 

Другий (достатній) 

 

На основі анкетування найбільше відповідей здобувачів освіти 

і батьків щодо облаштування території та її безпечність мають 

відповідь - 3 бали, що вдповідає Другому (достатньому) 

рівню. 

2 1.1.1.2.У закладі освіти 

забезпечується комфортний 

повітряно-тепловий режим, належне 

освітлення, прибирання приміщень, 

облаштування та утримання туалетів, 

дотримання питного режиму 

(спостереження) 

Третій (вимагає 

покращення) 

 

Уся територія  закладу освітлюється у вечірній та нічний час. 

У приміщеннях закладу освіти освітлення відповідає 

санітарним нормам. Приміщення прибрані. 

Туалети облаштовані відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог та утримуються в належному стані. 

В окремих приміщеннях закладу в холодний період не 

створено комфортний повітряно-тепловий режим. 

Керівництвом закладу не вжито належних заходів реагування 

для вирішення ситуації. 3. 

 (опитування) 

Третій (вимагає 

покращення), Четвертий 

(низький) 
 

Чистота навчальних кабінетів,  їдальні та чистота туалетних 

кімнат більшістю опитаних оцінюється в  3 бали, що вдповідає 

Другому (достатньому) рівню; тепловий режим оцінюється у 2 

бали що вдповідає Третьому рівню (вимагає покращення), 

батьки оцінюють в 1 бал що вдповідає Четвертому рівню 

(низькому). 

3 1.1.1.3. У закладі освіти 

забезпечується раціональне 

використання приміщень і 

комплектування мережі 

кабінетів/аудиторій (з урахуванням 

чисельності здобувачів освіти, їх 

особливих освітніх потреб, площі 

приміщень (спостереження) 

Перший (високий) 

 

Приміщення закладу освіти використовуються раціонально. 

Комплектування кабінетів відбувається з урахуванням 

чисельності здобувачів освіти, їх особливих освітніх потреб, 

площі навчальних приміщень. 

 (документація) 
 

Технічний паспорт на приміщення, паспорт кабінетів, 

ліцензійні умови. 

4 1.1.1.4. У закладі освіти є робочі 

(персональні робочі) місця для 

педагогічних працівників та 

облаштовані місця відпочинку для 

учасників освітнього процесу 

(спостереження) 

Перший (високий) 

 

У закладі освіти є персональні робочі місця для педагогічних 

працівників, облаштовані місця відпочинку для учасників 

освітнього процесу  

 

  



1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації 

освітньо-професійної програми 

5 1.1.2.1. У закладі освіти є приміщення, 

необхідні для реалізації освітньо-

професійної програми та забезпечення 

освітнього процесу (спостереження) 

Другий (достатній) 

 

Заклад освіти забезпечений навчальними кабінетами і 

приміщеннями, необхідними для реалізації освітньо-

професійних програми та забезпечення освітнього процесу.  

Навчальні кабінети достатньо обладнані засобами навчання 

для виконання відповідної навчальної програми. 

 (документація)  Паспорт кабінету, ОПП. 

6 1.1.2.2. Частка навчальних кабінетів 

фізики, хімії, біології, інформатики, 

спортивної та актової зал, інших 

кабінетів, які обладнані засобами 

навчання відповідно до вимог 

законодавства та освітньої програми 

(спостереження) 

Третій (вимагає 

покращення) 

 

Навчальні кабінети достатньо обладнані засобами навчання 

для виконання відповідної навчальної програми. Керівництвом 

закладу вживаються певні заходи реагування для покращення 

стану забезпечення навчальних приміщень. 

 (документація) 

 

Наказ МОН від 29.04.2020 № 574 «Типовий перелік засобів 

навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-

лабораторій» 

1.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, 

правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх 

7 1.1.3.1. У закладі освіти проводяться 

навчання/інструктажі з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки, правил поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій (опитування) Перший (високий) 

 

Інструктажі/навчання з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій із працівниками закладу та 

здобувачами освіти проводяться систематично (згідно з 

вимогами законодавства про охорону праці).  

(36,5% так під час класних годин; 

29,7% викладачі під час навчальних занять;  

27,0% регулярно;  

5,4 у поодиноких випадках;  

1,4% не інформують взагалі). 

 (документація) 

 

 Положення про організацію роботи з Оп та БЖД, Положення 

про службу ОП, Вступний інструктаж для учасників освітнього 

процесу. ІНСТРУКЦІЯ щодо дій при загрозі або виникненні 

надзвичайних ситуацій учасників освітнього процесу,  

ТИМЧАСОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації 

протиепідемічних заходів в період карантину в зв`язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)  



під час освітнього процесу, ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  

під час дистанційної (надомної) роботи в умовах карантину 

Журнал з інструктажів з БЖД та Пожежної безпеки для 

працівиків, журнал з інструктаів з ОП та БЖД та пожежної 

безпеки для студентів, журнали з ОП в кабінетах, лабораторіях, 

майстернях, план евакуації. 

Інструкції з ОП на робочих місцях у майстернях. 

8 1.1.3.2. Учасники освітнього процесу 

дотримуються вимог щодо охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правил поведінки 

(спостереження) 

Перший (високий) 

 

Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, правил поведінки в 

умовах надзвичайних ситуацій. 

1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового 

погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях 

9 1.1.4.1. У закладі освіти 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 

(опитування) 

Перший (високий) 

 

Інструктажі/навчання з педагогічними працівниками щодо 

надання домедичної допомоги, реагування на випадки 

травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та 

працівників під час освітнього процесу проводяться 

систематично (згідно з вимогами законодавства про охорону 

праці).  

(47,9% проводяться виключно інструктажі;  

45,8% так регулярно проводяться інструктажі та навчання;  

4,2% все зводиться до підпису в журналі;  

2,1% вперше чую про такі заходи). 

 (документація) 

 

Журнал з інструктажів з БЖД та Пожежної безпеки для 

працівиків, журнал з інструктаів з ОП та БЖД та пожежної 

безпеки для студентів, журнали з ОП в кабінетах, лабораторіях, 

майстернях. 

10 1.1.4.2. У разі нещасного випадку 

педагогічні працівники та керівництво 

закладу діють у встановленому 

законодавством порядку (опитування) 
Перший (високий) 

 

Педагогічні працівники та керівництво у разі нещасного 

випадку діють у встановленому порядку. 

79,2% алгоритм дій розроблений і всі учасники дотримуються; 

12,5% алгоритм розроблено,  але не ознайомлені;  

6,3% не володію інформацією;   

2,1% алгоритм розроблений, але я ним не користуюсь навіть за 

потреби). 

 (документація) 
 

Положення про рослідування нещасних випадків та 

професійних захворювань. 



1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників 

11 1.1.5.1. Організація харчування у 

закладі освіти сприяє формуванню 

культури здорового харчування у 

здобувачів освіти (спостереження) 

Третій (вимагає 

покращення) 

 

У закладі освіти створено умови для формування культури 

здорового харчування у здобувачів освіти.  

Більшість учасників освітнього процесу задоволені умовами 

харчування. Керівництво закладу вживає окремі заходи для 

покращення умов харчування. 

 (документація)  Меню  

12 1.1.5.2. Частка учасників освітнього 

процесу, які задоволені умовами 

харчування (опитування) 

Третій (вимагає 

покращення) 

 

50% викладачів не харчуються в їдальні коледжу;  

39,6% не задоволені умовами харчування;  

8,3% переважно незадоволені.  

Здобувачі освіти: 54,1% не харчуються;  

20,3% їжа в їдальні смачна і корисна;  

13,5%- їжа несмачна;  

12,2% смачна їжа.   

41,4% батьків вважають, що їх дитина ніколи не харчується в 

коледжі,  

51,7% - іноді харчується в їдальні,  

6,9% - переважно так.  

47,4% опитаних батьків переважно задоволені;  

15,8% - повністю задоволені;  

21,1% переважно незадоволені;  

15,8% - повністю незадоволені). 
1.1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички 

безпечної поведінки в Інтернеті 

13 1.1.6.1. У закладі освіти 

застосовуються технічні засоби та інші 

інструменти контролю за безпечним 

користуванням мережею Інтернет 

(спостереження) 

Четвертий (низький) 
 

Комп’ютери закладу освіти не облаштовані технічними 

засобами та інструментами контролю за безпечним 

користуванням мережею Інтернет. 

14 1.1.6.2. Здобувачі освіти та їхні батьки 

проінформовані закладом освіти щодо 

безпечного використання мережі 

Інтернет (опитування) Перший (високий) 

 

У закладі освіти систематично проводиться (під час занять, 

позакласних заходів) робота зі здобувачами освіти та їхніми 

батьками щодо попередження кібербулінгу та безпечного 

використання мережі Інтернет.  

Так продяться інформаційні заходи -62,2%;  

проводяться лише під час занять інформатики -13,5%;  

заходи не проводяться, але дотримуються загальноприйнятих 

правил -20,3%;  



жодних заходів не проводиться -4,1%).  

Робота з батьками проводиться - постійно.  

1.1.7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації 

працівників 

15 1.1.7.1. У закладі освіти налагоджено 

систему роботи з адаптації та 

інтеграції здобувачів освіти до 

освітнього процесу (опивання) 

Перший (високий) 

 

У закладі освіти налагоджена система роботи з адаптації та 

інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, 

педагогічних працівників до професійної діяльності. 

Переважна більшість батьків вважають, що у їхніх дітей не 

виникали проблеми з адаптацією до умов закладу освіти. 

Батьки - 74,4 - у дітей не було проблем з адаптацією, 25,6% 

іноді).  

Здобувачі освіти:  

78,4% робота по адаптації проводиться з класним керівником, 

40,5% тестування, 31,3% опитування; 14,9% загально 

коледжівські заходи, 9,5% консультативні заняття і тренінги 

психологом, 6,8% зустрічі з адміністрацією. 

16 1.1.7.2. Заклад освіти сприяє адаптації 

педагогічних працівників до 

професійної діяльності 

(спостереження) 

Перший (високий) 

 

Заклад освіти сприяє адаптації педагогічних працівників до 

професійної діяльності. Заклад освіти сприяє адаптації 

педагогічних працівників  до професійної діяльності шляхом 

здійснення  психологічного супроводу, 

запровадження наставництва, проведення тренінгів тощо 

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі 

17 1.2.1.1. У закладі освіти розроблено 

план заходів із запобігання та протидії 

булінгу (спостереження) 

Перший (високий) 

 

У закладі освіти розроблено, затверджено та оприлюднено на 

сайті закладу План заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню). Заходи проводяться регулярно 

відповідно до плану роботи. 

 (документація) 
Перший (високий) 

 

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу, ПОРЯДОК 

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв 

про випадки булінгу (цькуванню), журнал реєстрації заяв. 

18 1.2.1.2. У закладі освіти реалізуються 

заходи із запобігання проявам 

дискримінації (спостереження) 

Перший (високий) 

 

Заходи проводяться регулярно відповідно до плану роботи. 

Проводяться бесіди, виховні години, тренінги, вчасно реагують 

на прояви та запобігають їм.  

Робота з батьками з даної тематики проводиться – іноді.  

 (документація)  План виховної роботи 

19 1.2.1.3. Частка здобувачів освіти і 

педагогічних працівників, які 

Другий (достатній) 

 
Переважна більшість здобувачів освіти і педагогічних 

працівників вважають освітнє середовище безпечним і 



вважають освітнє середовище 

безпечним і психологічно 

комфортним (опитування) 

психологічно комфортним. 

Викладачі: 62, 5% вважають, що у закладі створені всі умови 

для співпраці; 35,4% вважають, що співпраця є ситуативною, 

2% - несприятливі умови.  

Здобувачі освіти-50% здебільшого почувають себе у безпеці; 

43,4% так безпечно; 5,3% - здебільшого ні; 1,3 - не 

почуваються в безпеці; 59,2% в цілому комфортно; 22,4 - 

комфортно; 15,8 - не дуже комфортно; 2,6% не комфортно 

почуваються в коледжі. 

20 1.2.1.4. Керівництво та педагогічні 

працівники закладу освіти проходять 

навчання, ознайомлюються з 

нормативноправовими документами 

щодо виявлення ознак булінгу, іншого 

насильства та запобігання йому 

(опитування) 

Перший (високий) 

 

Керівництво та переважна більшість педагогічних працівників 

закладу освіти проходять навчання (у тому числі дистанційно) 

з протидії булінгу, співпрацюють з компетентними фахівцями, 

ознайомлюються з нормативно-правовими документами щодо 

виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання 

йому. 

22,9% проходять навчання з тематики законодавче 

забезпечення освітнього процесу;  

27,3% психологічні особливості роботи зі здобувачами освіти; 

20,8% безпечне освітнє середовище;  

6,3% організація інклюзивної форми навчання;  

8,3% профілактика та прояви девіантної форми поведінки) 

21 1.2.1.5. Заклад освіти співпрацює з 

представниками правоохоронних 

органів, іншими фахівцями з питань 

запобігання та протидії булінгу 

(опитування) 

Перший (високий) 

 

Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних 

органів, іншими фахівцями, регулярно залучаючи їх до роботи 

з питань запобігання та протидії булінгу. 

72,9% проводяться навчання, 8% що навчання лише для 

студентів, 18,8% що навчання проводяться, але лише 1-2 рази 

на рік 

1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод 

людини 

22 1.2.2.1. У закладі освіти оприлюднені 

правила поведінки, спрямовані на 

формування позитивної мотивації у 

поведінці учасників освітнього 

процесу та реалізацію підходу, 

заснованого на правах людини 

(опитування) 

Другий (достатній) 

 

У закладі освіти оприлюднено правила поведінки для 

студентів, адаптовані для сприйняття учасниками освітнього 

процесу.  

54,1% здобувачів освіти вважають, що їх права дотримуються; 

39,2% - переважно так; 6,8% - переважно ні) 

 (документація)  Правила поведінки спрямовані на формування позитивної 



мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію 

підходу, заснованого на правах людини 

23 1.2.2.2. Частка учасників освітнього 

процесу, ознайомлених із правилами 

поведінки у закладі освіти 

(опитування) 

Перший (високий) 

 

Учасники освітнього процесу ознайомлені з ними. 

 

24 1.2.2.3. Учасники освітнього процесу 

дотримуються прийнятих у закладі 

освіти правил поведінки 

(спостреження) 

Перший (високий) 

 

Учасники освітнього процесу  дотримуються правил поведінки 

у коледжі. 

Викладачі: 70,8% правила  розроблені, але учасники не завжди 

дотримуються; 

29,2% правила розроблені і учасники дотримуються їх. 

 (опитування) 

 

76,3% опитаних вважають, що правила розроблені, 

оприлюднені і  їх дотримуються;  

11,8% не дотримуються таких правил;  

7,9% не оприлюднені, але дотримуються загальних правил 

культури поведінки;  

3,9% нічого не відомо). 

1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, 

дотримуються порядку реагування на їх прояви 

25 1.2.3.1. З метою запобігання різним 

проявам насильства (у закладі освіти 

та/або вдома) здійснюється аналіз 

причин відсутності здобувачів освіти 

на заняттях та вживаються відповідні 

заходи (спостереження) 

Перший (високий) 

 

У закладі освіти здійснюється постійний аналіз причин 

відсутності здобувачів освіти, на основі результатів аналізу 

приймаються відповідні рішення, які є результативними.  

 (документація)  Журнали академічних груп 

26 1.2.3.2. Заклад освіти реагує на 

звернення про випадки булінгу 

(опитування) 

Перший (високий) 

 

Заклад реагує на звернення про випадки булінгу, приймаються 

відповідні рішення, простежується результат виконання цих 

рішень, здійснюється аналіз звернень та ефективності 

прийнятих рішень.  

 (документація)  При наявності таких випадків протоколи засідання комсії. 

27 1.2.3.3. Психологічна служба 

(практичний психолог, соціальний 

педагог) закладу освіти здійснює 

системну роботу з виявлення, 

реагування та запобігання булінгу, 

іншому насильству (діагностування, 

Перший (високий) 

 

Психологічна служба закладу освіти здійснює системну роботу 

з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому 

насильству.  

Проводиться робота з батьками: попередження та зниження 

рівня насилля - іноді. Попередження кібербулінгу - іноді).  

 



індивідуальна робота, тренінгові 

заняття) (опитування) 

28 1.2.3.4. Частка здобувачів освіти (в 

тому числі із соціально-вразливих 

груп), які в разі потреби отримують у 

закладі освіти психолого-соціальну 

підтримку (опитування) 

Перший (високий) 

 

Здобувачі освіти, яким необхідна психолого-соціальна 

підтримка, отримують її.  

85,5% не відчувають булінгу/цькування; 

 13,2% були поодинокі випадки агресії та кепкування;  

1,3% постійно відчуває булінг і не хоче відвідувати коледж.  

29 1.2.3.5. Заклад освіти у випадку 

виявлення фактів булінгу та іншого 

насильства повідомляє органи та 

служби у справах дітей, 

правоохоронні органи (спостееження) 

Перший (високий) 

 

Заклад освіти повідомляє службу у справах дітей, 

правоохоронні органи про факти булінгу та іншого насильства. 

 (документація)  Не було звернень 

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору  

1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного 

пристосування 

30 1.3.1.1. У закладі освіти 

забезпечується архітектурна 

доступність території та будівлі для 

осіб з особливими освітніми 

потребами (спостереження) 

Третій (вимагає 

покращення) 

 

У закладі освіти забезпечено доступ до споруди. Проведено 

адаптацію лише одного із типів приміщень (навчальні 

кабінети, туалетні кімнати, коридори) та/або  

маршові сходи до використання учасниками освітнього 

процесу  

 

31 1.3.1.2. У закладі освіти приміщення 

(туалети, їдальня, облаштування 

коридорів, навчальних кабінетів) і 

територія (доріжки, ігрові, спортивні 

майданчики) адаптовані до 

використання всіма учасниками 

освітнього процесу (спостереження) 

Другий (достатній) 

 

У закладі освіти частина приміщень (туалети, їдальня, 

облаштування коридорів, навчальних кабінетів) і територія 

(доріжки, ігрові, спортивні майданчики) адаптовані до 

використання всіма учасниками освітнього процесу 

32 1.3.1.3. У закладі освіти наявні та 

використовуються ресурсна кімната, 

дидактичні засоби для осіб з 

особливими освітніми потребами 

 

немає потреби 

 

1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

33 1.3.2.1. Заклад освіти забезпечений 

асистентом вчителя, практичним 

психологом, вчителем-дефектологом, 

 

немає потреби 

 



іншими фахівцями для реалізації 

інклюзивного навчання (у разі 

потреби) 

 (документація)  немає потреби 

34 1.3.2.2. У закладі освіти 

забезпечується корекційна 

спрямованість освітнього процесу (у 

разі потреби) (спостереження) 

 

немає потреби 

 

35 1.3.2.3. Педагогічні працівники 

застосовують форми, методи, 

прийоми роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами 

(спостереження) 

 

немає потреби 

 

36 1.3.2.4. У закладі освіти налагоджено 

співпрацю педагогічних працівників з 

питань навчання дітей з особливими 

освітніми потребами (створення 

команди психолого-педагогічного 

супроводу, розроблення 

індивідуальної програми розвитку) 

(спосереження) 

 

немає потреби 

 

1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до 

необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти 

37 1.3.3.1. У закладі освіти індивідуальна 

програма розвитку розроблена за 

участі батьків та створені умови для 

залучення асистента дитини в освітній 

процес  

 

немає потреби 

 

38 1.3.3.2. Заклад освіти співпрацює з 

інклюзивно-ресурсним центром щодо 

психолого-педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми 

потребами 

 

немає потреби 

 

  



1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення  здорового 

способу життя 

39 1.3.4.1. У закладі освіти формуються 

навички здорового способу життя 

(харчування, гігієна, фізична 

активність) та екологічно доцільної 

поведінки у здобувачів освіти 

(спостереження) 

Другий (достатній) 

 

У закладі освіти формуються навички здорового способу життя 

та екологічно доцільної поведінки в здобувачів освіти в 

освітньому процесі. 

40 1.3.4.2. Простір закладу освіти, 

обладнання, засоби навчання 

сприяють формуванню ключових 

компетентностей та наскрізних умінь 

здобувачів освіти (состереження) 

Перший (високий) 

 

Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання сприяють 

формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь 

здобувачів освіти. 

 

1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально- культурної комунікації учасників освітнього процесу 

(бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо) 

41 1.3.5.1. Простір і ресурси 

бібліотеки/інформаційно- ресурсного 

центру використовуються для 

індивідуальної, групової, проектної та 

іншої роботи у рамках освітнього 

процесу, різних форм комунікації 

учасників освітнього процесу 

(спостереження) 

Другий (достатній) 

 

Бібліотека закладу освіти використовується для навчально-

пізнавальної діяльності студентів. У закладі освіти ресурси 

бібліотеки використовуються для проведення навчальних 

занять, позаурочних заходів.  

42 1.3.5.2. Ресурси бібліотеки/ 

інформаційно-ресурсного центру 

використовуються для формування 

інформаційно-комунікаційної 

компетентності здобувачів освіти 

(опитування) 

Другий (достатній) 

 

39,5% не користуються бібліотекою;  

40,8% здобувачів освіти відвідують бібліотеку лише для 

отримання необхідної літератури та підручників;  

23,7% для самопідготовки, консультацій, проєктної роботи; 

5,3% під час відвідування заходів. 

2. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 

2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання 

навчальних досягнень 

43 2.1.1.1. У закладі оприлюднюються 

критерії, правила та процедури 

оцінювання навчальних досягнень 

(спостереження) 

Перший (високий) 

 

Критерії, правила та процедури оцінювання результатів 

навчання оприлюднено у різних формах. 



 (документація)  ОПП, робочі програми навчальної дисципліни. 

44 2.1.1.2. Частка здобувачів освіти, які в 

закладі освіти отримують інформацію 

про критерії, правила і процедури 

оцінювання навчальних досягнень 

(опитування) 

Другий (достатній) 

 

Більшість здобувачів освіти отримують інформацію про 

критерії, правила та процедури оцінювання їхніх результатів 

навчання визначеним у закладі способом, у тому числі від 

педагогічних працівників. 

 52,6% - так отримують; 40,8% - так, але лише в результаті 

звернення до викладача; 2,6% не отримують, користуються 

інформацією з офіційних джерел; 3,9% не отримують. 
2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання 

45 2.1.2.1. Частка педагогічних 

працівників, які застосовують систему 

оцінювання, спрямовану на реалізацію 

компетентнісного підходу 

(спостереження) 

Перший (високий) 

 

Система оцінювання у закладі освіти ґрунтується на 

компетентнісному підході.  

Вчителі застосовують різні прийоми формувального 

оцінювання результатів навчання студентів. 

2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним 

46 2.1.3.1. Частка здобувачів освіти, які 

вважають оцінювання результатів їх 

навчання у закладі освіти 

справедливим і об’єктивним  

(опитуання) 

Другий (достатній) 

 

Переважна більшість здобувачів освіти вважають оцінювання 

результатів їхнього навчання в закладі освіти справедливим і 

об’єктивним. 

32,5% здобувачів освіти вважають оцінювання справедливим; 

57,1% - у більшості випадків справедливо;  

9,1% у більшості несправедливо;  

1,3% - не справедливо.) 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання 

кожного здобувача освіт 

2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання 

47 2.2.1.1. У закладі освіти систематично 

проводяться аналізи результатів навчання 

здобувачів освіти (спостереження) 
Перший (високий) 

 

У закладі освіти визначено порядок проведення внутрішнього 

аналізу для дослідження стану і результатів навчання здобувачів 

освіти та освітньої діяльності закладу освіти. Систематично 

проводяться аналіз результатів навчання здобувачів освіти з усіх 

предметів (курсів). 

 (докуменація) 
 

Положння про оцінювання навчальних досягнень студентів, 

відомості результатів навчання 

48 2.2.1.2. За результатами аналізів 

здійснюється аналіз результатів навчання 

здобувачів освіти, приймаються рішення 

щодо їх коригування (спостеження) 
Перший (високий) 

 

За результатами оцінювання здійснюється аналіз результатів 

навчання здобувачів освіти, визначаються чинники впливу на 

отриманий результат, приймаються рішення щодо їх 

коригування, помітний позитивний результат цих рішень 

(наявна позитивна динаміка в показниках розвитку здобувачів 

освіти). 



2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання 

49 2.2.2.1. Педагогічні працівники за 

допомогою оцінювання відстежують 

особистісний поступ здобувачів освіти, 

формують у них позитивну самооцінку, 

відзначають досягнення, підтримують 

бажання навчатися, запобігають 

побоюванням помилитися (спостеження) 

Другий (достатній) 

 

Впроваджена система формувального оцінювання сприяє 

особистісному поступу здобувачів освіти. Більшість викладачів 

використовують у своїй роботі формувальне оцінювання, 

відстежують особистісний поступ здобувачів освіти, формують 

у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, 

підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням 

помилитися . 
2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до 

самооцінювання 

2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання 

50 2.3.1.1. Педагогічні працівників 

надають здобувачам освіти необхідну 

допомогу в навчальній діяльності 

(спостереження) 

Перший (високий) 

 

Здобувачі освіти отримують можливість вибору рівня навчальних 

завдань і напрямів навчальної діяльності. Здобувачі освіти 

отримують необхідну допомогу в навчальній діяльності в різних 

формах (консультації, індивідуальні та різнорівневі завдання, 

допомога у підготовці до участі в олімпіадах, науково-дослідницькій 

діяльності, тощо). 

51 2.3.1.2. Частка здобувачів освіти, які 

відповідально ставляться до процесу 

навчання, оволодіння освітньою 

програмою (спостереження) 

Перший (високий) 

 

Переважна більшість здобувачів освіти відповідально ставиться до 

процесу навчання. 

 (опитування) 

 

54,5% - відповідально ставляться і усвідомлюють його 

важливість і коледж розвиває цю відповідальність;  

26% - відповідально, але коледж не розвиває;  

19,5% відповідально ставляться лише до декількох предметів.) 

2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти 

52 2.3.2.1. Викладачі в системі 

оцінювання навчальних досягнень 

використовують прийоми 

самооцінювання та взаємооцінювання 

здобувачів освіти (спостереження) 

Третій (вимагає 

покращення) 

 

Окремі вчителі організовують самооцінювання та 

взаємооцінювання здобувачів освіти. 

 

 (опитування) Третій (вимагає 

покращення) 

 

25% використовують самооцінювання;  

31,3% - взаємооцінювання. 

 

  



3. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації 

освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність 

53 3.1.1.1. Частка викладачів, які 

використовують календарно-тематичне 

планування, що відповідає освітньо-

професійній програмі закладу освіти 

(спостереження) 
Перший (високий) 

 

Викладачі планують свою професійну діяльність. У них наявне 

календарно-тематичне планування, розроблене самостійно 

відповідно до освітньо-професійної програми, з урахуванням 

мети, індивідуальних особливостей студентів, особливостей 

закладу та регіону  

Викладачі аналізують результативність власної педагогічної 

діяльності з метою подальшого коригування календарно-

тематичного плану з відповідного навчального предмету 

(курсу). 
3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь 

здобувачів освіти 

54 3.1.2.1. Частка педагогічних 

працівників, які використовують 

освітні технології, спрямовані на 

оволодіння здобувачами освіти 

ключовими компетентностями та 

наскрізними уміннями 

(спостереження) 

 

Перший (високий) 

 

Викладачі використовують освітні технології, спрямовані на 

оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями 

та наскрізними уміннями, у тому числі, технології 

дистанційного навчання (у разі потреби). 

3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за 

потреби) 

55 3.1.3.1. Педагогічні працівники беруть 

участь у розробленні індивідуальних 

освітніх траєкторій, зокрема – 

складають завдання, перевіряють 

роботи, надають консультації, 

проводять оцінювання навчальних 

досягнень (спостереження) 

 

Перший (високий) 

 

Викладачі беруть участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій, у тому числі за власною 

ініціативою. Здійснюють аналіз якості навчання учнів, які 

навчаються за індивідуальними освітніми траєкторіями. 

 

  



3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, 

веб-сайти, блоги тощо) 

56 3.1.4.1. Частка педагогічних 

працівників, які створюють та 

використовують власні освітні 

ресурси, мають публікації професійної 

тематики та оприлюднені методичні 

розробки  

(опитування) 

Перший (високий) 

 

Переважна більшість педагогічних працівників створюють та 

використовують власні освітні ресурси, мають публікації з 

професійної тематики у фахових виданнях та оприлюднені 

методичні розробки (навчально-методичні матеріали)  

(87,5 = 43,7% у матеріалах і конференціях поширюють свій 

досвід; 18,8% у фахових виданнях; 

 6,3% на освітніх онлайн платформах та сайті закладу;  

12,5% не мають оприлюднених розробок) 

3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку 

57 3.1.5.1. Викладачі, які використовують 

зміст предмету (курсу), інтегрованих 

змістових ліній для формування 

суспільних цінностей, виховання 

патріотизму (спостереження) 

Перший (високий) 

 

Викладачі використовують зміст предмету (курсу) для 

формування суспільних цінностей, виховання патріотизму у 

здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку, у 

тому числі власним прикладом та комунікуванням з учнями. 

3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 

58 3.1.6.1. Частка педагогічних 

працівників, які застосовують 

інформаційно-комунікаційні технології 

в освітньому процесі (спостереження) 

Перший (високий) 

 

Учителі використовують ІКТ, у тому числі при створенні 

інформаційних ресурсів, комунікації з учасниками освітнього 

процесу  

 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

3.2.1.Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому 

числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

59 3.2.1.1.Педагогічні працівники 

сприяють формуванню, забезпечують 

власний професійний розвиток і 

підвищення кваліфікації, у тому числі 

щодо методик роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами  

Перший (високий) 

 

Педагогічні працівники закладу освіти забезпечують власний 

професійний розвиток з урахуванням цілей та напрямів 

розвитку освітньої політики, обираючи кількість, види, форми 

та напрями підвищення рівня власної професійної 

майстерності, у тому числі щодо методик роботи з студентами 

з особливими освітніми потребами. 

 (документація)  Перспективний план підвищення кваліфікації 

3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проєктах, залучаються до роботи 

як освітні експерти 

60 3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть 

участь в інноваційній роботі 

(розроблення/адаптація, впровадження 

освітніх технологій, експериментальна 

Другий (достатній) 

 

Упродовж останніх трьох років у закладі освіти 

впроваджувалася/ впроваджується інноваційна діяльність. 

Педагогічні працівники ініціюють та/або реалізують освітні 

проєкти. 



робота), ініціюють та/або реалізують 

освітні проєкти  

 

 (документація)  ……… 

61 3.2.2.2. Педагогічні працівники 

здійснюють експертну діяльність  

Другий (достатній) 

 
Окремі виклаачі залучаються до експертної діяльності. 

 (документація)  Запити МОН. (накази) 

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 

3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства 

62 3.3.1.1. Частка здобувачів освіти, які 

вважають, що їх думка має значення 

(вислуховується, враховується) в 

освітньому процесі (опитування) 
Перший (високий) 

 

Переважна більшість здобувачів освіти вважають, що їхня 

думка має значення (вислуховується, враховується) в 

освітньому процесі  

 85,7 = (37.7% - так, завжди в повній мірі;  

48,1- враховується з окремих  предметів;  

14,3% більшість викладачів нав'язують свою думку як єдино 

правильну). 

63 3.3.1.2. Частка педагогічних працівників, 

які використовують форми роботи, 

спрямовані на формування партнерських 

взаємин зі здобувачами освіти із 

застосуванням особистісно орієнтованого 

підходу (спостереження) 

Перший (високий) 

 

Переважна більшість педагогічних працівників 

використовують форми роботи, спрямовані на формування 

партнерських взаємин зі здобувачами освіти, застосовують 

особистісно орієнтований підхід .  

3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують 

постійний зворотній зв’язок 

64 3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена 

конструктивна комунікація 

педагогічних працівників із батьками 

здобувачів освіти в різних формах  
Перший (високий) 

 

У закладі освіти сплановано та реалізуються заходи, що 

передбачають конструктивну співпрацю педагогів з батьками 

здобувачів освіти у різних формах на засадах педагогіки 

партнерства. Забезпечується постійний зворотній зв’язок. 

Аналізується результативність проведених заходів та у разі 

необхідності вносяться корективи задля налагодження 

партнерства між вчителями та батьківською громадою. 

 (документація)  План виховної роботи, журнал класного керівника. 

 (опитування) 

Перший (високий) 

 

Переважна більшість батьків задоволені рівнем комунікації з 

педагогічними працівниками  

 100 = (50% зворотній зв'язок налагоджено;  

35,7% переважно так;  

14,3% - іноді.) 

  



3.3.3 У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці 

65 3.3.3.1. Педагогічні працівники надають 

методичну підтримку колегам, 

обмінюються досвідом (консультації, 

навчальні семінари, майстер-класи, 

конференції, взаємовідвідування занять, 

наставництво, публікації) 

Перший (високий) 

 

У закладі освіти налагоджено професійну співпрацю. Окрім 

методичних об’єднань викладачів у закладі освіти є 

неформальні об'єднання педагогічних працівників (професійні 

спільноти), реалізуються спільні проєкти, практикується 

наставництво, взаємовідвідування занять. 

 (документація)  План роботи методичної ради. 

 (опитування) 

Перший (високий) 

 

Педагоги вважають, що психологічний клімат закладу освіти 

сприяє співпраці педагогів (І). 

(Викладачі: 62,5% опитаних вважають, що створені умови 

сприятливі для співпраці;  

35,4% співпраця ситуативна;  

2,1% психологічний клімат несприятливий). 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної 

доброчесності 

66 3.4.1.1. Педагогічні працівники діють 

на засадах академічної доброчесності 

(спостереження) Другий (достатній) 

 

Педагогічні працівники переважно діють на засадах 

академічної доброчесності (під час оцінювання результатів 

навчання здобувачів освіти, використанні джерел інформації, 

результатів досліджень, розробленні завдань з метою 

унеможливлення списування) (ІІ). 

 
3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти  

67 3.4.2.1. Частка педагогічних 

працівників, які інформують 

здобувачів освіти про правила 

дотримання академічної доброчесності 

(спостереження) 

Перший (високий) 

 

Педагогічні працівники формують культуру академічної 

доброчесності здобувачами освіти, інформуючи учнів про 

дотримання основних засад та принципів академічної 

доброчесності під час проведення навчальних занять та у 

позаурочній діяльності. 

 (опитування) 

Перший (високий) 

 

 (70,8% проводять бесіди щодо дотримання а.д;  

50% використовую завдання, що унеможливлюють 

списування;  

25% - використовують методичні розробки для формування 

основ а.д;  

8,3% вважають це зайвим.) 

  



4. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань  

4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності  

68 4.1.1.1. Стратегія розвитку закладу освіти 

відповідає особливостям і умовам його 

діяльності (тип закладу, мова навчання, 

територія обслуговування, формування 

контингенту здобувачів освіти, обсяг та 

джерела фінансування) 

Перший (високий) 

 

Стратегія розвитку закладу освіти відповідає особливостям та 

умовам його діяльності, є чіткою і вимірюваною, розроблена за 

кожним із напрямів освітньої діяльності  

 

 (документація)  Стратегія розвитку ЖАДК НТУ 

69 4.1.2.1. Річний план роботи закладу 

освіти реалізує стратегію його 

розвитку  

Перший (високий) 

 

Річний план роботи закладу освіти реалізує стратегію 

розвитку, враховує освітню програму, результати 

самооцінювання.  

 (документація)  Річний план роботи коледжу 

70 4.1.2.2. Учасники освітнього процесу 

залучаються до розроблення річного 

плану роботи закладу освіти 

(спостереження) 

Другий (достатній) 

 

Розробляється в співпраці керівництва закладу освіти та 

педагогічних працівників.  

 

 

71 4.1.2.3. Керівник та органи управління 

закладу освіти аналізують реалізацію 

річного плану роботи та у разі потреби 

коригують його 

Перший (високий) 

 

Здійснюється аналіз реалізації річного плану роботи за 

попередній навчальний рік, за потреби до нього вносяться 

необхідні зміни керівництва закладу освіти та педагогічних 

працівників. 

 (документація)  Звіти структурних підрозділів 

72 4.1.2.4. Діяльність педагогічної ради 

закладу освіти спрямовується на 

реалізацію річного плану і стратегію 

розвитку закладу 

Перший (високий) 

 

Діяльність педагогічної ради спрямовується на реалізацію 

річного плану і стратегії розвитку закладу. На засіданнях 

педради розглядаються актуальні питання за напрямами 

освітньої діяльності. 

 (документація)  План роботи педагогічної ради, протоколи засідань 

4.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур 

забезпечення якості освіти 

73 4.1.3.1. Заклад освіти розробляє та 

оприлюднює документ, що визначає 

стратегію (політику) і процедури 

забезпечення якості освіти  

Перший (високий) 

 

У закладі освіти функціонує внутрішня система забезпечення 

якості освіти. Розроблено та оприлюднено Положення, що 

визначає стратегію (політику) та процедури забезпечення 

якості освіти.  

 (документація)  Положення про внутрішню службу забезпечення якості освіти 

74 4.1.3.2. У закладі освіти здійснюється 

періодичне (не рідше одного разу на 

Перший (високий) 

 
Щорічно проводиться комплексне самооцінювання освітньої 

діяльності. Отримані результати враховуються при плануванні 



рік) самооцінювання якості освітньої 

діяльності відповідно до розроблених 

або адаптованих у закладі процедур 

роботи закладу освіти (стратегії, річного плану тощо). 

 (документація)  Форма спостереження за освітнім середовищем 

75 4.1.3.3. Учасники освітнього процесу 

залучаються до самооцінювання якості 

освітньої діяльності  

Перший (високий) 

 

До самооцінювання  залучаються учасники освітнього процесу.  

 

 (документація)  Анкети для учасників освітнього процесу 
4.1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання 

76 4.1.4.1. Керівництво закладу освіти 

вживає заходів для створення 

належних умов діяльності закладу 

(зокрема, вивчає стан матеріально-

технічної бази, планує її розвиток, 

звертається із відповідними 

клопотаннями до засновника, здійснює 

проєктну діяльність) 

Другий (достатній) 

Керівництво закладу освіти вживає заходи для створення 

належних умов діяльності закладу (вивчає стан матеріально-

технічної бази, планує її розвиток, звертається до засновника). 

 

 (документація)  Акт підготовки закладу освіти до нового навчального року 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 

4.2.1. 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  

77 4.2.1.1. Частка учасників освітнього 

процесу, які задоволені загальним 

психологічним кліматом у закладі 

освіти і діями керівництва щодо 

формування відносин довіри та 

конструктивної співпраці між ними 

(опитування) 

Другий (достатній) 

 

Переважна більшість учасників освітнього процесу задоволені 

загальним психологічним кліматом закладу освіти (ІІ). 

 (Викладачі: 62,5% опитаних вважають, що створені умови 

сприятливі для співпраці;  

35,4% співпраця ситуативна;  

2,1% психологічний клімат несприятливий). 

78 4.2.1.2. У закладі освіти забезпечується 

доступ учасників освітнього процесу, 

представників місцевої громади до 

спілкування із керівництвом 

(особистий прийом, звернення, 

використання сучасних засобів 

комунікації)  

Другий (достатній) 

 

Керівництво закладу освіти доступне для спілкування з 

учасниками освітнього процесу, представниками місцевої 

громади в дні прийому громадян. 

 

 (документація)  Режим роботи 

  



 (опитування) 

Другий (достатній) 

 

Керівництво відкрите до спілкування, 51% так вдається 

поспілкуватися, 27,5% переважно так, 7,8% ні, ніколи. 

Здобувачі освіти: 60,3% так; 33,3% переважно так; 5,1% 

переважно ні). 

79 4.2.1.3. Керівництво закладу вчасно 

розглядає звернення учасників 

освітнього процесу та вживає 

відповідних заходів реагування 

Перший (високий) 

 

Керівництво закладу вчасно розглядає звернення учасників 

освітнього процесу, оперативно та ефективно їх вирішує. 

Вживає відповідні заходи реагування та здійснює аналіз 

дієвості вжитих заходів. 

 

 (опитування) 
Перший (високий) 

 

(Батьки:45,3% не зверталися;  34,4% вчасно, задоволені 

результатом;  14,1% вчасно, переважно задоволені; 4,7% 

вчасно, не задоволені; 1,6% - заходи не вживались). 

4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах 

80 4.2.2.1. Заклад освіти забезпечує 

змістовне наповнення та вчасне 

оновлення інформаційних ресурсів 

закладу (інформаційні стенди, сайт 

закладу освіти/інформація на сайті 

засновника, сторінки у соціальних 

мережах) (спостереження) 

Другий (достатній) 

 

Заклад освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне 

оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні 

стенди, сайт закладу освіти). 

 

 (опитування) Другий (достатній) 

 
(Батьки: 20,3% - дізнаються інформацію з сайту; 21,9% - 

соціальних мереж; 6,3% - важко отримати інформацію) 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для пр фесійного розвитку педагогічних працівників 

4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до 

штатного розпису та освітньої програми 

81 4.3.1.1. У закладі освіти 

укомплектовано кадровий склад 

(наявність/відсутність вакансій)  

Другий (достатній) 

 

У закладі освіти впродовж останніх трьох років 

спостерігається позитивна динаміка до зменшення кількості 

вакантних посад. 

 (документація)  Штатний розпис 

82 4.3.1.2. Частка педагогічних 

працівників закладу освіти, які 

працюють за фахом  

Перший (високий) 

 

Педагогічні працівники працюють за фахом. 

 

 (документація)  Особова справа 

4.3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників 

до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення іноваційної освітньої діяльності 

83 4.3.2.1. Керівництво закладу освіти 

застосовує заходи матеріального та 

Перший (високий) 

 
Керівництво закладу освіти застосовує заходи матеріального 

та морального заохочення до педагогічних працівників.  



морального заохочення до 

педагогічних працівників з метою 

підвищення якості освітньої діяльності 

(опитування) 

 (Мотиваційними заходами 35,4% - задоволені; 52,1% 

переважно задоволені; 10,4% переважно ні; 2,1% ні.) 

 

4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників 

84 4.3.3.1. Керівництво закладу освіти 

створює умови для постійного 

підвищення кваліфікації, чергової та 

позачергової атестації, добровільної 

сертифікації педагогічних працівників 

(опитування) 

Другий (достатній) 

 

Переважна більшість педагогічних працівників вважають, що 

керівництво закладу освіти сприяє їхньому професійному 

розвиткові, зокрема походженню чергової та позачергової 

атестації, добровільної сертифікації. 

 (54,2% всі умови створені; 41,7 переважно так; 4,2% 

переважно ні) 

 (документація)  Особова справа 

85 4.3.3.2. Частка педагогічних 

працівників, які вважають, що 

керівництво закладу освіти сприяє 

їхньому професійному розвиткові 

(опитування) 

Другий (достатній) 

 

Розроблений, затверджений та оприлюднений орієнтовний 

план підвищення кваліфікації з урахуванням пропозицій 

педагогічних працівників. Керівництво закладу щорічно подає 

пропозиції засновнику щодо обсягу коштів для підвищення 

кваліфікації. Керівництво закладу освіти створює умови, що 

сприяють черговій та позачергової атестації, добровільної 

сертифікації педагогічних працівників. Переважна більшість 

педагогічних працівників вважають, що керівництво закладу 

освіти сприяє професійному розвиткові педагогічних 

працівників. 

 (на запитання, що перешкоджає проф. розвитку опір 

керівництва відсутній 0%). 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної 

співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу 

86 4.4.1.1. Частка учасників освітнього 

процесу, які вважають, що їхні права в 

закладі освіти не порушуються 

(опитування) 
Перший (високий) 

 

Учасники процесу вважають, що їхні права в закладі освіти не 

порушуються  

 (Викладачі: найбільше відповідей - права дотримуються та 

переважно дотримуються; здобувачі освіти: 55,1%-так, 38,5% - 

переважно так, 6,4% - переважно ні; Батьки: 76,6% практично 

не порушуються, 20,3% інколи порушуються, але 

вирішуються, 3,1% інколи порушуються і не вирішуються). 

4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу 

87 4.4.2.1. Частка учасників освітнього 

процесу, які вважають, що їхні 

Перший (високий) 

 
Учасники освітнього процесу вважають, що їхні пропозиції 

враховуються під час прийняття управлінських рішень  



пропозиції враховуються під час 

прийняття управлінських рішень  

(опитування) 

 (на дане питання переважають відповіді так та переважно так. 

Батьки 53,1% частково враховуються, 29,7% так завжди,  

10,9% - переважно не враховуються, 6,3% - не враховуються) 

4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування 

88 4.4.3.1. Керівництво сприяє участі 

громадського самоврядування у 

вирішенні питань щодо діяльності 

закладу освіти (опитування) 

Перший (високий) 

 

Керівництво створює умови для діяльності органів 

громадського самоврядування в закладі освіти та сприяє їхній 

участі у вирішенні питань щодо діяльності закладу освіти. 

Створює умови для здійснення дієвого та відкритого 

громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти. 

4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в 

житті місцевої громади 

89 4.4.4.1. Керівництво закладу підтримує 

освітні та громадські ініціативи 

учасників освітнього процесу, які 

спрямовані на сталий розвиток закладу 

та участь у житті місцевої громади 

(культурні, спортивні, екологічні 

проекти, заходи) (опитування) 

Перший (високий) 

 

Керівництво закладу підтримує конструктивні освітні та 

громадські ініціативи учасників освітнього процесу. 

 

 (документи)  Річний план роботи коледжу 

4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім 

потребам 

90 4.4.5.1. Режим роботи закладу освіти 

враховує потреби учасників освітнього 

процесу, особливості діяльності 

закладу  

(опитування) 

Перший (високий) 

 

Режим роботи закладу освіти враховує потреби учасників 

освітнього процесу, особливості діяльності закладу.  

 (58,9% розклад занять переважно задовольняє;  

28,8% цілком задовільняє; 1,4% не задовільняє.) 

 (документи)   Розклад та графік навчального процесу 

91 4.4.5.2. Розклад навчальних занять 

забезпечує рівномірне навчальне 

навантаження відповідно до освітньої 

програми (опитування) 

Перший (високий) 

 

Розклад навчальних занять забезпечує рівномірне навчальне 

навантаження відповідно до освітньої програми. 

 (документи)   Розклад та графік навчального процесу, ОПП. 

92 4.4.5.3. Розклад навчальних занять у 

закладі освіти сформований відповідно 

до освітньої програми (опитування) 
Перший (високий) 

 

Розклад навчальних занять у закладі освіти сформований 

відповідно до освітньої програми та відповідає санітарно-

гігієнічним нормам. 

 (58,9% розклад занять переважно задовольняє;  

28,8% цілком задовільняє; 1,4% не задовільняє.) 



 (документи)  Розклад та графік навчального процесу, ОПП. 

4.4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти 

93 4.4.6.1. Створені керівництвом закладу 

освіти умови сприяють реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів освіти  

Другий (достатній) 

 

У закладі освіти реалізуються індивідуальні освітні траєкторії 

здобувачів освіти за заявами батьків/студентів. 

  

 (документи)  Індивідуальні навчальні плани. 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності 

94 4.5.1.1. Керівництво закладу освіти 

забезпечує реалізацію заходів щодо 

формування академічної доброчесності 

та протидіє фактам її порушення 

(опитування) 

Другий (достатній) 

 

Внутрішньою системою забезпечення якості освіти 

передбачено механізми забезпечення академічної 

доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів її 

порушення, види академічної відповідальності педагогічних 

працівників та учнів за конкретні порушення академічної 

доброчесності. 

 (документація) 
 

Положення про академічну доброчесність, положення про 

ВСЗЯО 

95 4.5.1.2. Частка здобувачів освіти та 

педагогічних працівників, які 

проінформовані щодо дотримання 

академічної доброчесності 

(опитування) 

Другий (достатній) 

 

Переважна більшість здобувачів освіти та педагогічних 

працівників поінформовані про необхідніс дотримуватись 

академічної доброчесності 2. 

 (здобувачі освіти: 47,4% так, проводяться регулярно; 10,3% не 

проводяться; 7,7% - не розумію про що йдеться). 

4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції 

96 4.5.2.1. Керівництво закладу освіти 

забезпечує проведення освітніх та 

інформаційних заходів, спрямованих 

на формування в учасників освітнього 

процесу негативного ставлення до 

корупції (опитування) 

Перший (високий) 

 

Керівництво закладу освіти забезпечує проведення освітніх та 

інформаційних заходів спрямованих на формування в 

учасників освітнього процесу негативного ставлення до 

корупції. 

 (93,8% опитаних вважають, що заходи такого виду 

проводяться з усіма учасниками освітнього процесу; 4,2% 

можуть проводитися лише за бажанням; 2,1% такі заходи не 

проводяться). 

 

 

 

 

 

 



 

ВИСНОВКИ 

комісії внутрішньої системи забезпечення якості освіти  

за результатами освітньої та управлінської діяльності 

ВСП ЖАДФК НТУ 

№з/п Критерії та індикатори оцінювання 
Рівні оцінювання 

якості освітньої 

діяльності 
Заходи для покращення 

1 У закладі освіти забезпечується 

комфортний повітряно-тепловий режим, 

належне освітлення, прибирання 

приміщень, облаштування та утримання 

туалетів, дотримання питного режиму. 

Третій (вимагає 

покращення) 

Четвертий (низький) 
 

1. Продовжити заміну вікон на енергозберігаючі. 

2. Продовжити перехід на  енергозберігаючі джерела освітлення 

та оновити світильники в коридорах. 

3. Встановити чіткий графік прибирання приміщень та туалетів. 

4. Встановити кулер питної води в їдальні. 

2 Частка навчальних кабінетів фізики, хімії, 

біології, інформатики, спортивної та 

актової зали, інших кабінетів, які 

обладнані засобами навчання відповідно 

до вимог законодавства та освітньої 

програми. 

Третій (вимагає 

покращення) 

 

1. Оновити та поповнити обладнання для проведення 

лабораторних робіт з предмету «Фізика». 

2. Оновити комп`ютерну техніку в кабінеті «Інформатики». 

3. Розпочати ремонтні роботи в актовій залі, в кабінеті «Технічна 

механіка» та лабораторії « Ремонту автомобілів і дорожніх 

машин». 

3 Організація харчування у закладі освіти 

сприяє формуванню культури здорового 

харчування у здобувачів освіти. 

Третій (вимагає 

покращення) 

 

1. Урізноманітнити асортимент страв. 

4 У закладі освіти застосовуються технічні 

засоби та інші інструменти контролю за 

безпечним користуванням мережею 

Інтернет. 

Четвертий (низький) 
 

1. Запровадиити технічні засоби та інші інструменти контролю за 

безпечним користуванням мережею Інтернет. 

5 У закладі освіти забезпечується 

архітектурна доступність території та 

будівлі для осіб з особливими освітніми 

потребами. 

Третій (вимагає 

покращення) 

 

1. Забезпечити вхід з вул. В.Бердичівської сигнальною кнопкою 

«Виклик». 

2. Спорудити пандус (на перший поверх) в холі корпусу №1. 

6 Викладачі в системі оцінювання 

навчальних досягнень використовують 

прийоми самооцінювання та 

взаємооцінювання здобувачів освіти 

Третій (вимагає 

покращення) 

 

1. Внести зміни до Положення про оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти. 

2. Провести майстер-клас, тренінг та/або педагогічні читання з 

даної тематики. 

 

 

 

 


