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І. Загальні положення 
 

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Харківському 

приватному  ліцеї «Ангстрем» Харківської області (далі - Положення) розроблено 

відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», частини 

другої статті 42 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту закладу та інших 

нормативних документів.  

 

1.2. Колегіальним органом у Ліцеї «Ангстрем», який визначає та погоджує 

«Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Харківському 

приватному  ліцеї «Ангстрем» Харківської області» є педагогічна рада.  

Погоджують «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в 

Харківському приватному  ліцеї «Ангстрем» Харківської області» засновники  

Ліцею «Ангстрем». 

 

 

ІІ. Мета, стратегія та процедури  забезпечення якості освіти 

 

2.1.  Стратегічна мета: 

 

 розбудовувати довіру до результатів дистанційного навчання; 

 забезпечувати умови партнерства учасників  освітнього процесу; 

 забезпечити безпеку освітнього середовища; 

 забезпечити доступність дистанційної форми навчання. 

 

2.2. Стратегія  забезпечення якості освіти Ліцею «Ангстрем»  орієнтована на     

        забезпечення: 

 

 відповідності результатів навчання учнів державним стандартам освіти; 

 умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів за 

допомогою технічних засобів та навчального контенту; 

 справедливого та об'єктивного оцінювання результатів навчання учнів та 

професійної діяльності педагогічних працівників; 

 умов для безперервного професійного зростання педагогічних 

працівників з питань дистанційного навчання та цифрової 

компетентності; 

 академічної свободи педагогічних працівників; 

 партнерства у навчанні та професійній взаємодії; 

 недискримінації, запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у тому 

числі кібербулінгу; 

 академічної доброчесності під час навчання, викладання та здійснення 

 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/
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наукової (творчої) діяльності при роботі з навчальним контентом; 

 прозорості та інформаційної відкритості діяльності ліцею 

 

 

2.3. Засоби забезпечення якості освіти Ліцею «Ангстрем» 

  

 постійний зворотній зв'язок від учасників освітнього процесу щодо якості 

освітніх послуг, що дозволить: 

 

 відзначати успішні практики 

 вчасно реагувати на виявлені проблеми 

 

 оперативна об’єктивна інформація, що дозволить: 

 

 приймати обґрунтовані управлінські рішення 

 приймати обґрунтовані технічні рішення 

 адаптуватись до змін в інтересах учасників освітнього процесу 

 

 безперервна планова  розробка  освітнього порталу  Системи дистанційного 

навчання «Евклід» (далі - СДН «Евклід»), що дозволить: 

 

 забезпечувати нормативність оцінювання 

 запобігати академічному шахрайству 

 розширювати мультимедійні можливості  

 розширювати комунікаційні можливості  

 оптимізувати педагогічну діяльність 

 спростити управлінські процеси  

 

 прозорість діяльності Ліцею «Ангстрем» за допомогою: 

 офіційного сайту, де розміщені нормативні  документи та актуальна 

інформація 

 соціальних мереж, де відбувається формальне та неформальне спілкування, 

анонс подій, відзнаки досягнень, здійснюється зворотній зв’язок 

 батьківського кабінету, де здійснюється оперативний контроль освітнього 

процесу та моментальній зв’язок з вчителями та адміністрацією 

 електронний архів, де доступна вся  історія навчання кожного учня 

 

2.4. Процедури забезпечення якості освіти передбачають здійснення таких 

        заходів:       

 удосконалення планування освітньої діяльності адміністрацією закладу;  

 удосконалення планування технічної розробки  освітнього СДН «Евклід»; 

 підвищення якості знань учнів шляхом удосконалення та урізноманітнення 

навчальних матеріалів сайту, мультимедійних засобів, мотиваційних заходів; 

 посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників через систему методичних заходів всередині закладу;  

 забезпечення технічної підтримки всіх учасників навчального процесу;  
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 урізноманітнення інструментарію вчительського сайту Ліцею «Ангстрем» з 

метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;  

 забезпечення публічності інформації про діяльність закладу через офіційний 

сайт-візитівку та групи у соціальних мережах;  

 створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в 

діяльності закладу. 

 

 

ІІІ. Компоненти внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

 

3.1. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

 

3.1.1. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

спрямовані на недопущення академічного плагіату, обману, фальсифікації, 

списування, несправедливого оцінювання, хабарництва. 

 

3.1.2. Процедурами забезпечення академічної доброчесності у Ліцеї    

           «Ангстрем» є: 

 інформування учасників освітнього процесу про принципи академічної 

доброчесності;  

 запобігання академічної недоброчесності за допомогою встановлених та 

оприлюднених  правил;  

 реагування на випадки порушення академічної доброчесності. 

 

3.1.3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками  

          передбачає: 

 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-

педагогічну, творчу) діяльність; 

 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

 об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

 

3.1.4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

 

 самостійне виконання навчальних завдань; 

 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. 
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3.1.5. За порушення академічної доброчесності педагогічні  працівники можуть 

бути притягнені до  академічної відповідальності: 

 

 відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії; 

 позбавлення права брати участь у роботі творчих груп. 

 

3.1.6. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до академічної відповідальності: 

 

 повторне проходження оцінювання (контрольна, лабораторна, практична  

робота) шляхом усного опитування; 

 повторне проходження відповідного освітнього компонента програми 

шляхом усного або письмового опитування. 
 

 

3.2. Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання 

 

3.2.1. Процедури проведення різних видів оцінювання у Ліцеї «Ангстрем» є  

прозорими та відповідають політиці справедливого та об'єктивного оцінювання 

результатів навчання учнів та забезпечують компетентнісний підхід до 

оцінювання результатів навчання. 

 

3.2.2. Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-2 класах підлягають 

вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та 

підсумковому (бальному) оцінюванню, що  проводиться відповідно до 

Методичних рекомендацій та відповідних наказів МОН України.  

Навчальні досягнення учнів 5-11 класів оцінюються відповідно до 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених відповідними 

наказами МОН України. 

3.2.3. Види оцінювання навчальних досягнень учнів: 

 поточне; 

 тематичне; 

 семестрове; 

 річне;   

 державна підсумкова атестація. 

 

3.2.4. Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних 

досягнень учнів  в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками 

відповідно до вимог навчальних програм.  

Об’єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень  є знання, 

вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та 

емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.  

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його 

основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і 
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первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків 

між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і 

навичок. 

 

3.2.5. Протягом семестру згідно з розкладом проводяться навчальні вебінари, 

під час яких учні можуть отримувати поточні оцінки. 

 

3.2.6. Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні 

результати вивчення теми. 

Тематична оцінка складається з результатів поточного та контрольного 

оцінювання. Під час підрахунку тематичної оцінки враховується ваговий 

коефіцієнт:  поточні тести (або роботи на перевірку вчителем) мають вагу 0,4;  

контрольні -  вагу 0,6. 

 

Розрахунок тематичної оцінки відбувається за формулою: 

 
Т - тематична оцінка 

П1, П2, … Пn  - оцінки за поточні роботи 

n - кількість поточних робіт 

К1, К2 , Кm – оцінки за контрольні роботи 

m – кількість контрольних робіт 

 

Підрахунок тематичної оцінки здійснюється автоматично. 

  

3.2.7. Наприкінці кожного семестру проводиться очна сесія – контрольний 

захід з використанням можливостей ІКТ за умови забезпечення повної 

автентифікації учня або очно. Під час очної сесії здобувачі освіти  мають право 

на підвищення семестрової оцінки. 

 

3.2.8. Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного  

          оцінювання та очної сесії, якщо вона передбачена навчальним планом, а     

          за рік – на основі семестрових оцінок. 

 

3.2.9. Типи оцінювання навчальних досягнень учнів: 

 автоматичне 

 перевірка учителем 

 

Автоматичне оцінювання здійснюється шляхом виконання тестових робіт. 

Тестові завдання представлені у видах:  

 з вибором однієї відповіді 

 з вибором декількох варіантів відповідей 

 на встановлення відповідності 

 на встановлення послідовності 

 введення числа 
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 введення рядка 

 

У  тестових завданнях з  вибором однієї або декількох варіантів відповідей 

варіанти відповідей розташовуються  за випадковим вибором, тобто кожному 

учню відкривається свій  варіант, що знижує ймовірність списування. 

 

Оцінювання вчителем здійснюється шляхом перевірки робіт на завантаження 

файлу. До таких робіт відносяться: твір, переказ, задачі на доказ, малюнки, 

поробки, контурні карти, проекти – у форматі текстового або графічного файлу;  

вірші напам’ять, усні твори, відео звіти - у форматі відеозапису. Учитель має 

можливість перевірити роботу, виправити помилки, оцінити роботу, а також 

залишити коментар, тобто здійснити формувальне оцінювання. 

 

3.2.10. Відповідно до навчальної мети існують тести:   

пробні  – «перевір себе» -  необов'язкові, не впливають на семестрову оцінку, 

не мають  обмеження часу виконання та без встановлення кількості спроб. 

Результат  бачить лише учень. Завдання пробних тестів найрізноманітніші, щоб 

навчання було цікавим результативним, а перевірка отриманих знань – 

об’єктивною, прозорою і всебічною.  

Використовуються як інструмент самоперевірки майже після кожного уроку 

для первинного закріплення знань, а також як тренажер перед контрольною 

роботою;   

 

додаткові  - «експрес-контроль» - необов'язкові для виконання, не впливають 

на семестрову оцінку, але вони мають  обмеження часу виконання та одну 

спробу. Оцінка за виконання відображається в журналі та щоденнику учня як 

поточна.  

Використовуються  для  підтвердження вивчення матеріалу  та відстеження 

успішності учня; 

 

поточні - обов'язкові для виконання, впливають на семестрову оцінку, мають  

обмеження часу виконання та одну спробу. Оцінка за виконання 

відображається в журналі та щоденнику учня.  

Використовуються  для контролю знань умінь та навичок. За допомогою цих 

тестів оцінюються самостійні, практичні та лабораторні роботи, навчальні 

проекти та інші обов`язкові види робіт, що передбачені навчальними 

програмами; 

 

контрольні - обов'язкові для виконання, впливають на семестрову оцінку,  

мають  обмеження часу виконання та одну спробу. Оцінка за  виконання 

відображається в журналі та щоденнику учня. Використовуються для 

підсумкової перевірки  як тематичні контрольні роботи. Кількість таких тестів у 

навчальних курсах різних предметів відповідає кількості контрольних робіт, 

яка зазначена у відповідних рекомендаціях та наказах МОН України. 
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3.3. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності     

        педагогічних працівників 

 

3.3.1. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників Ліцею 

«Ангстрем» здійснюється  з метою організації безперервного розвитку 

педагогічних працівників, створення умов для вдосконалення ними власних 

професійних компетентностей, необхідних для реалізації освітнього процесу за 

дистанційною формою. 

 

3.3.2. Основними процедурами оцінювання педагогічної діяльності вчителів у 

Ліцеї «Ангстрем» є: 

 якість навчального контенту, проведення вебінарів, очної сесії, 

консультацій; 

 участь в апробації нового функціоналу СДН «Евклід»; 

 високий рівень володіння ІКТ;  

 результати атестації; 

 результати  сертифікації (на добровільних засадах); 

 систематичність та різноплановість підвищення кваліфікації; 

 наявність авторських програм, посібників та методичних розробок. 

  

Конкретизовані індикатори оцінювання якості педагогічної діяльності наведені 

у Додатку 1  до Положення. 
 

3.4. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

        керівних працівників закладу освіти 

 

3.4.1. Оцінювання управлінської діяльності керівних працівників Ліцею 

«Ангстрем» спрямоване на забезпечення якості освіти в закладі і ґрунтується на 

неухильному дотриманні вимог законодавства. 

  

3.4.2. Основними процедурами оцінювання управлінської діяльності керівних 

працівників у Ліцеї «Ангстрем» є:  

 стратегічне та поточне планування освітньої діяльності; 

 організація освітнього процесу; 

 здійснення моніторингу виконання поставлених завдань; 

 реагування на звернення учасників освітнього процесу; 

 ефективність кадрової політики. 

 

Конкретизовані індикатори оцінювання якості управлінської  діяльності 

наведені у Додатку 2  до Положення. 

 

3.5. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього  

       процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів 

 

3.5.1. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу у Ліцеї «Ангстрем» реалізується через процедури: 
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 добору педагогічних кадрів; 

 навчання  та технічної підтримки діяльності педагогічних працівників; 

 планової та позапланової  технічної розробки освітнього середовища - 

СДН «Евклід»; 

 максимального  охоплення функціоналу СДН «Евклід»; 

 автоматизації освітніх та управлінських  процесів; 

 підвищення якості електронних засобів комунікації учасників освітнього 

процесу. 

 

Конкретизовані індикатори оцінювання якості необхідних ресурсів наведені у 

Додатку 3  до Положення. 

 

3.6. Забезпечення наявності інформаційних систем для      ефективного        

        управління закладом освіти 

 

3.6.1. Ліцей «Ангстрем» забезпечує єдиний підхід до електронного освітнього 

середовища шляхом використання власної освітньої платформи СДН «Евклід», 

яка має гриф МОН України, та власну систему управління дистанційним 

навчанням – програмне забезпечення, призначене для організації освітнього 

процесу. 

 

3.6.2. Основними процедурами оцінювання інформаційної системи управління 

у Ліцеї «Ангстрем» є: 

 підтримання у актуальному стані бази даних учнів; 

 моніторинг «відвідування» учнями уроків; 

 моніторинг часу проходження тестів; 

 моніторинг навчальних досягнень учнів за різними ознаками; 

 відстеження відвідування консультацій та навчальних вебінарів; 

 відстеження якості консультацій та навчальних вебінарів; 

 фронтальні перевірки контенту; 

 фронтальні перевірки якості оцінювання; 

 оперативні та планові наради з педпрацівниками за допомогою засобів 

комунікації ВВВ; 

 перевірка якості засобів комунікацій (чат, ВВВ); 

 відстеження культури спілкування педагогічних працівників з учнями та 

батьками;  

 оперативне інформування учнів та батьків. 

 

Конкретизовані індикатори оцінювання якості інформаційних систем 

ефективного управління закладом наведені у Додатку 4 до Положення. 

 

3.7. Створення інклюзивного освітнього середовища, універсального  

        дизайну та розумного пристосування 

 

3.7.1. Інклюзивне освітнє середовище у Ліцеї «Ангстрем»  забезпечує 

реалізацію прав усіх учнів на освіту, їхню мотивацію до навчання, фізичну, 
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психологічну та соціальну безпеку, комфортні умови  навчання. 

 

3.7.2. Основними процедурами оцінювання інклюзивного освітнього 

середовища у Ліцеї «Ангстрем» є:  

 

 розроблення індивідуального навчального контенту для осіб з 

особливими освітніми потребами; 

 використання ресурсів навчального сайту для осіб з особливими 

освітніми потребами; 

 налагодження роботи команди психолого-педагогічного супроводу; 

 моніторинг потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього 

середовища. 

 

Конкретизовані індикатори оцінювання якості інклюзивного освітнього 

середовища  наведені у Додатку 5 до Положення. 

 

 

ІV. Самооцінювання 

 

4.1. У Ліцеї «Ангстрем»  здійснюється  щорічне комплексне самооцінювання за 

окремими рівнями освіти (початкова, базова, профільна середня освіта). 

4.2. Самооцінювання проводиться  впродовж навчального року. 

4.3. Для організації самооцінювання здійснюється: 

 

 збір та аналіз інформації, отриманої внаслідок спостереження, 

опитування та вивчення документації; 

 узагальнення результатів самооцінювання освітніх і управлінських 

процесів; 

 обговорення та оприлюднення результатів. 

 

4.4. Для проведення самооцінювання освітньої діяльності в Ліцеї «Ангстрем» 

використовуються наступні методи збору інформації: 

 опитування учасників освітнього процесу (анкетування, індивідуальне 

інтерв'ю, групове  інтерв'ю); 

 спостереження за проведенням вебінарів, очних сесій, консультацій; 

 вивчення документації та навчального контенту. 

 

4.5. Окремі методи збору інформації (опитування, спостереження) 

застосовуються через особистий кабінет учнів, батьківський кабінет, 

навчальний контент. 

 

4.6. На основі узагальненої інформації, що одержана в ході опитування, 

спостереження та вивчення документації, визначаються тенденції в організації 

освітніх і управлінських процесів.  

 

4.7. Інформація, отримана під час самооцінювання, використовується в цілях: 
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 прийняття відповідних управлінських рішень для вдосконалення 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

 визначення пріоритетних напрямів удосконалення освітніх і 

управлінських процесів; 

 аналізу тенденцій в освітній діяльності і коригування  річного плану 

роботи; 

 аналізу динаміки оцінювання освітньої діяльності педагогічними 

працівниками, учнями, батьками шляхом порівняння результатів 

опитування учасників освітнього процесу впродовж кількох років. 

 

4.8. Результати самооцінювання освітніх і управлінських процесів 

розглядаються  на засіданні педагогічної ради, обговорюються з учнями та 

батьками;  оприлюднюються на офіційному сайті Ліцею «Ангстрем» та на 

офіційних сторінках соціальних мереж. 

 

 


