
Вебінар на тему:  
«Програмне 

забезпечення 
проведення 

внутрішнього 
моніторингу» 



Розділом V Закону України 

«Про освіту» вводиться 

система забезпечення якості 

освіти, яка складається з: 

 системи забезпечення якості в 
закладах освіти (внутрішня система 
забезпечення якості освіти); 

 системи зовнішнього забезпечення 
якості освіти; 

 системи забезпечення якості в 
діяльності органів управління та 
установ, що здійснюють зовнішнє 
забезпечення якості освіти. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про освіту 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 

38-39, ст.380) 

{Закон визнано таким, що 

відповідає Конституції України (є 

конституційним), згідно з Рішенням 

Конституційного Суду № 10-р/2019 від 

16.07.2019} 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 

№ 2657-VIII від 18.12.2018, ВВР, 2019, № 5, 

ст.33 

№ 2661-VIII від 20.12.2018, ВВР, 2019, № 5, 

ст.35 

№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, 

ст.81 

№ 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, 

ст.119 

№ 392-IX від 18.12.2019, ВВР, 2020, № 24, 

ст.170 

№ 463-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 31, 

ст.226 

№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, 

ст.123 

№ 725-IX від 18.06.2020, ВВР, 2020, № 46, 

ст.395 

№ 910-IX від 17.09.2020 

№ 978-IX від 05.11.2020} 
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Система забезпечення якості в закладах освіти 
(внутрішня система забезпечення якості 
освіти) може включати: 
  стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; 

 систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-
педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; 

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 
діяльності керівних працівників закладу освіти; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 
в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 
закладом освіти; 

 створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 
універсального дизайну та розумного пристосування; 

 інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 
документами закладу освіти. 

 







1. Форма спостереження за освітнім середовищем. 

2. Форма спостереження за освітнім заняттям. 

3. Опитувальний аркуш керівника. 

4. Інтерв’ю керівника. 

5. Інтерв’ю з психологом. 

6. Інтерв’ю з заступником директора. 

7. Інтерв’ю з представником учнівського самоврядування. 

8. Анкета для педагогічних працівників. 

9. Анкета для учня/учениці. 

10. Анкета для батьків. 

11. Форма вивчення документації. 

  вивчення документації; 

 спостереження; 

 опитування (анкетування). 
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