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ПОЛОЖЕННЯ 

про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

ЛІЦЕЮ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ  

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Внутрішня система забезпечення якості освіти (далі - ВСЗЯО) ЛІЦЕЮ № 3 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Ліцею) має 

гарантувати якість освітньої діяльності і забезпечувати стабільне виконання нею 

вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти. 

1.2. Під внутрішньою системою (ВСЗЯО)  розуміється сукупність умов, процедур і 

заходів у закладі освіти, що забезпечують ефективність освітніх і з управлінських 

процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів навчання учнів, 

забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а також сприяють 

всебічному розвитку особистості учнів. 

1.3. Існування внутрішньої системи дасть Ліцею можливість: 

 підвищувати якість освітніх послуг і забезпечувати довіру до результатів 

навчання; 

 створювати умови навчання та праці, які забезпечують партнерство 

учасників освітнього процесу; 

 отримувати постійний зворотній зв'язок від учасників освітнього процесу 

щодо якості освіти, відзначати успішні практики та вчасно реагувати на 

виявлені проблеми; 

 приймати обґрунтовані управлінські рішення, які спрямовані на підвищення 

якості освіти та освітньої діяльності; 

 постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання учнів, 

педагогічну діяльність, управлінські процеси закладу освіти; 

 забезпечити прозорість діяльності закладу освіти і готовність до змін в 

інтересах учасників освітнього процесу. 

1.4. При розбудові внутрішньої системи забезпечення якості необхідно спиратися 

на такі принципи:  

Дитиноцентризм. Головним суб’єктом, на якого спрямована освітня діяльність 

школи, є дитина.  

Автономія закладу освіти, яка передбачає самостійність у виборі форм і методів 

навчання, визначення стратегії і напрямів розвитку закладу освіти, які відповідають 



нормативно-правовим документам, Державним стандартам загальної середньої 

освіти.  

Цілісність системи управління якістю. Усі компоненти діяльності закладу освіти 

взаємопов’язані, це створює взаємозалежність між ними. Наприклад, якість освіти 

залежить від оптимального добору педагогічних кадрів, мотивуючого освітнього 

середовища, використання освітніх технологій, спрямованих на оволодіння 

ключовими компетентностями, сприятливої для творчої роботи психологічної 

атмосфери. Зниження якості хоча б одного названого компоненту знизить у 

цілому якість освіти.  

Постійне вдосконалення. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти – це постійний процес, за допомогою якого 

відбувається вдосконалення освітньої діяльності, підтримується дієвість закладу, 

забезпечується відповідність змінам у освітній сфері, створюються нові 

можливості тощо.  

Вплив зовнішніх чинників. Система освітньої діяльності у закладі освіти не є 

замкнутою, на неї безпосередньо впливають зовнішні чинники – засновник, 

місцева громада, освітня політика держави.  

Гнучкість і адаптивність. Система освітньої діяльності змінюється під впливом 

сучасних тенденцій розвитку суспільства.  

1.5. Положення про ВСЗЯО у Ліцеї розроблено на підставі статті 41 ч. 2 Закону 

України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VІІІ, Закону України «Про 

загальну середню освіту» від 28.09.2017 року № 2145-19 та наказу Міністерства 

освіти і науки України від 30.11.2020 № 1480 «Про затвердження  «Методичних 

рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти у закладах загальної середньої освіти». і передбачає здійснення таких 

процедур і заходів: 

 визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої 

освіти; 

 здійснення моніторингу та забезпечення публічності інформації про освітні 

програми; 

 щорічне оцінювання здобувачів освіти, педагогічних працівників та 

регулярне оприлюднення узагальнених результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті Ліцею, на інформаційних стендах; 

 забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

 забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності 

працівників Ліцею і здобувачів освіти; 



 інші процедури і заходи. 

1.6. Забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні державних стандартів 

є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників Ліцею. 

1.7. Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає: наявність необхідних 

ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, 

навчально - методичних тощо); організацію освітнього процесу, яка найбільш 

адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової 

економіки та освіти; контроль освітньої діяльності у Ліцеї. 

1.8. ВСЗЯО у Ліцеї спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності 

закладу. 

1.9. Положення про внутрішню систему схвалюється педагогічною радою закладу 

освіти та затверджується його керівником (частина четверта статті 38, частина 

третя статті 40 Закону України «Про повну загальну середню освіту»). 

 

ІІ. ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. ВСЗЯО у Ліцеї базується на таких принципах: 

 урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення 

якості освіти: держави, адміністрації, учнів, учителів та персоналу; 

 компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів 

навчання; 

 упровадження продуктивного навчання, що ґрунтується на інтеграції 

навчальної та науково-дослідницької діяльності; 

 практичної спрямованості освітнього процесу; 

 сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості 

освіти у Ліцеї; 

 активної участі усіх працівників Ліцею у реалізації стандартів із 

забезпечення якості освіти. 

2.2. ВСЗЯО у Ліцеї повинна бути об’єктивною, відкритою, інформативною, 

прозорою. 

2.3. У процесі самооцінювання якості освітньої діяльності у Ліцеї 

використовувати такі методи збору інформації: 

 вивчення документації; 

 спостереження; 

 опитування. 

 

ІІІ. НАПРЯМИ ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЮ 

 

3.1. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЛІЦЕЮ 

 



3.1.1. Комфортність та безпека приміщень і території Ліцею для навчання та праці. 

3.1.2. Забезпечення Ліцею навчальними та іншими приміщеннями з відповідним 

обладнанням, що необхідні для здійснення якісного освітнього процесу. 

3.1.3. Обізнаність здобувачів освіти та працівників Ліцею з вимогами охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій та дотримання їх. 

3.1.4.  Обізнаність  працівників з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі 

здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх 

стану здоров’я. Реагування на такі ситуації. 

3.1.5. Організація харчування в Ліцеї. 

3.1.6. Доступність та використання інтернет – ресурсів у Ліцеї. 

3.1.7. Адаптація здобувачів освіти до освітнього процесу у Ліцеї. 

3.1.8. Профілактика і протидія буллінгу та будь яких проявів дискримінації. 

Дотримання правил щодо етичних норм, поваги до гідності прав свободи 

особистості.  

3.1.9. Організація роботи шкільної бібліотеки та кімнати школяра, як простір 

інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього 

процесу. 

 

3.2. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

3.2.1. Наявність інформації про правила та процедури оцінювання здобувачів 

освіти у Ліцеї. 

3.2.2. Спрямування освітнього процесу у Ліцеї на здобуття ключових 

компетентностей. 

3.2.3. Дієвість, справедливість та об’єктивність оцінювання навчальних досягнень 

учнів у Ліцеї. 

3.2.4.  Наявність системи оцінювання навчальних досягнень учнів. 

3.2.5. Спрямованість системи оцінювання на мотивацію учнів до навчання. 

3.2.6. Контроль за дотриманням здобувачами освіти академічної доброчесності. 

 

3.3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.3.1. Самоаналіз педагогічних працівників щодо планування та результативності 

своєї діяльності. 

3.3.2. Єфективність використання педагогічними працівниками освітніх ресурсів та 

інформаційно – комунікаційних технологій в освітньому процесі. 

3.3.3. Професійний розвиток, постійне підвищення професійної майстерності та 

інноваційна діяльність педагогічних працівників у Ліцеї. 

3.3.4. Співпраця педагогічних працівників з учнями, батьками, колегами. 

3.3.5. Контроль за дотриманням педагогічними працівниками академічної 

доброчесності. 



 

3.4. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

3.4.1. Стратегічний розвиток, та планування діяльності Ліцею. 

3.4.2. Зміцнення та утримання на належному рівні матеріально – технічної бази 

Ліцею. 

3.4.3. Формування відносин між усіма учасниками освітнього процесу на засадах 

взаємодовіри, прозорості та етичних норм. 

3.4.4. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників. 

3.4.5. Створення умов для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу. 

3.4.6. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1. Інформація, отримана під час самооцінювання, може бути використана в 

цілях: 

 прийняття відповідних управлінських рішень для вдосконалення 

внутрішньої системи; 

 визначення пріоритетних напрямів удосконалення освітніх і управлінських 

процесів закладу освіти; 

 аналізу тенденцій в освітній діяльності закладу освіти і коригування його 

річного плану роботи та/або стратегії розвитку закладу (у разі потреби); 

 аналізу динаміки оцінювання освітньої діяльності закладу освіти 

педагогічними працівниками, учнями, батьками (шляхом співставлення 

результатів опитування учасників освітнього процесу впродовж кількох 

років). 

4.2. Узагальнених результати щорічного самоооцінювання оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті Ліцею, на інформаційних стендах. 

 


