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       І. Загальні положення 

 

 
        Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ВСЗЯО 

(далі – ВСЗЯО) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту»; 

Закон України «Про дошкільну освіту»;  Базового компоненту дошкільної 

освіти; ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги; • ДСТУ 

ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник 

термінів; • наказу МОН України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження 

Порядку проведення моніторингу якості освіти»; • наказу ДСЯО від 

30.11.2020 року № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з 

питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 

закладах дошкільної освіти». 

 

       Процес створення та реалізації внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти Житомирського закладу дошкільної освіти №49 базується на таких 

принципах:  

 відповідність Базовому компоненту дошкільної освіти 

 гнучкість і адаптивність системи освітньої діяльності; 

 гуманізм;  

 забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; 

 забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти без дискримінації 

за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;  

 доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою;  

 людиноцентризм, дитиноцентризм;  

 постійне вдосконалення освітньої діяльності; 

 вільний вибір видів, форм здобуття освіти, освітньої програми, закладу 

освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;  

 урахування впливу зовнішніх чинників;  

 цілісність системи управління якістю освіти. 

 

Метою створення та функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти в Житомирському закладі дошкільної освіти є: 

 гарантування якості освіти; 

 формування довіри громади до ЗДО №49; 

 постійне та послідовне підвищення якості освіти. 

 

        Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних 

результатів із наступних напрямків: 

 створення безпечного динамічного  освітнього середовища; 

 збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 



 формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної 

культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого 

ставлення до себе, оточення та довкілля; 

 формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

 виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 

 

Відповідальність за впровадження ВСЗЯО в Житомирському закладі 

дошкільної освіти  покладається на керівниа ЗДО №49. 

 

 

ІІ. Структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

 

Складовими системи забезпечення якості освіти в ЗДО №49 є: 

 критерії, правила і процедури оцінювання освітнього середовища; 

 критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

 критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників; 

 критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних 

працівників закладу освіти; 

 

ІІІ. Забезпечення наявності  

необхідних ресурсів для організації освітнього процесу 

Житомирський заклад дошкільної освіти №49 для організації освітнього 

процесу забезпечений такими ресурсами, як: 

 ліцензія на провадження освітньої діяльності; 

 статут закладу освіти; 

 стратегія розвитку закладу освіти; 

 річний план роботи ЗДО №49; 

 положення про ВСЗЯО закладу освіти; 

 державні комплексні та парціальні освітні програми; 

 протоколи педагогічних рад закладу; 

 книги наказів; 

 журнали вхідної та вихідної документації, звернень тощо 

 кадровий склад відповідно до штатного розпису; 

 особові справи працівників; 

 календарно-тематичне планування; 

 методики та технології організації освітнього процесу; 

 методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами ( 

при виникненні потреби); 



 система матеріального та морального заохочення; 

 план  підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

 освітні інновації в організації освітнього процесу; 

 атестаційні матеріали; 

 матеріали з ТБ та охорони праці; 

 розклад занять; 

 журнали, посібники, освітні ресурси тощо. 

 

ІV. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління Житомирським закладом дошкільної освіти №49 

 

Ефективність управління закладу дошкільної освіти забезпечується такими 

компонентами інформаційних систем, як: 

 сучасна мережа Інтернет; 

 технічне забезпечення (комп’ютерне, мультимедійне обладнання, 

цифрові засоби: проектор,  проекційний екран, інтерактивна дошка, 

принтери, ламінатори, брошуратор  тощо); 

 ліцензовані програмні продукти, електронні освітні ресурси; 

 єдиний інформаційний простір закладу (можливість спільного 

використання суб'єктами освіти наявних у системі електронних 

ресурсів); 

 доступ до наявних освітніх веб-ресурсів (веб-сайти, блоги педагогів, 

сайт закладу освіти, платформа для дистанційної освіти); 

 інформаційні ресурси навчального призначення (медіа тека, бази 

даних, інформаційні системи, програмне забезпечення, засоби зв'язку, 

комп'ютерні та телекомунікаційні мережі, радіо- та телеканали тощо). 

 

V. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) 

Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в ЗДО №49 передбачає: 

 розроблення та оприлюднення плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі; 

 створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного 

від насильства та боулінгу. 

 

V.  Застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження та 

коригування результатів освітньої діяльності. 

 система внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості 

освіти; 

 система самооцінювання якості педагогічної діяльності; 

 система самооцінювання якості управлінської діяльності. 



5.1.Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та 

реалізується за напрямами: «Освітнє середовище», «Фахова діяльність 

працівників ЗДО», «Здобувачі освіти», «Управління закладом освіти» . 

5.2. Напрям «Освітнє середовище» відображає забезпечення якісних 

показників розвитку вихованців закладу, створюються сприятливі умови 

навчання, виховання та перебування в ясла-садку. Для цього діяльність 

закладу спрямована на облаштування осередків освітнього середовища, 

забезпечення ігровим, роздатковим та дидактичним матеріалом. 

 Для ефективного функціонування закладу створюється єдиний 

інформаційний простір, а саме, формується інформаційна база даних 

програми «КУРС Дошкілля». 

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися 

комплексні технології для обробки результатів моніторингу. 

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео, 

аудіо  і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка. 

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із 

зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел 

інформації  ЖЗДО № 49 підключено до швидкісного Інтернету. 

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля  ЖЗДО № 49  

функціонує офіційний сайт закладу- http://49.sadok.zt.ua/ 

5.3. У напрямі «Фахова діяльність працівників ЗДО» визначені критерії, 

оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у ЖЗДО №49: 

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти; 

- освітній рівень педагогічних працівників; 

- результати атестації; 

- систематичність підвищення кваліфікації; 

- наявність педагогічних звань, почесних нагород; 

- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, 

статтей тощо; 

- участь в експериментальній діяльності; 

- результати освітньої діяльності; 

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження; 

- показник плинності кадрів. 

Сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних 

працівників. 

 створення умов для постійного підвищення кваліфікації працівників 

ЗДО №49; 

http://49.sadok.zt.ua/


 забезпечення умов для інноваційної роботи в ЗДО №49  

(розроблення/адаптація, впровадження освітніх технологій, 

експериментальна робота); 

 сприяння участі педагогічних працівників у реалізації освітніх 

проектів; 

 сприяння участі педагогічних працівників в експертній діяльності; 

 організація методичної взаємопідтримки та обміну досвідом 

(консультації, навчальні семінари, майстер-класи, конференції, 

взаємовідвідування занять, наставництво, публікації тощо); 

 забезпечення умов для чергової та позачергової атестації педагогічних 

працівників. 

 

5.4. Напрям «Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання» 

здійснюється шляхом моніторингу і узагальнення його результатів за 

освітніми напрямами Базового компоненту дошкільної освіти. 

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, здійснюючи 

моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, 

використовують підготовлений інструментарій (анкети, кваліметричні 

моделі, діагностичні карти), оцінюють результативність освітнього процесу 

та виявляють фактори, що впливають на його ефективність. Результат 

моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в текстовом, 

табличному та графічному вигляді. Саме освітній моніторинг допомагає 

відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на 

запланований результат. 

Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх 

послуг можуть бути: 

-% здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності; 

- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної 

програми; 

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи 

(сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених 

інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти; 

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня 

освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного 

кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до 

школи. 



5.5. Напрям «Управління закладом освіти» забезпечує функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Критеріями ефективності 

управлінської діяльності є: 

- наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю 

освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.); 

- оптимальність та дієвість управлінських рішень; 

- керованість процесу управління забезпеченням функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або 

посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу); 

- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність 

використання інваріантної, варіативної складової) 

- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та 

обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів 

освіти; 

- наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення 

високого рівня якості освітнього процесу. 

 

Методи збору інформації: 

 

Аналіз документів (статут, стратегія розвитку, річний план роботи, 

освітня програма, положення про ВСЗЯО, протоколи педрад, книги 

наказів, конспекти занять, вхідної і вихідної документації, особистого 

прийому, звернень, штатний розпис, атестаційні матеріали, план 

підвищення кваліфікації педпрацівників тощо) 

 

Спостереження 

• педагогічної діяльності (спостереження за проведенням навчальних 

занять, занять гуртків, секцій, студій тощо); 

• спостереження за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан 

території, майданчиків, приміщень, освітлення, водопостачання, 

харчування, медичного супроводу, опалення тощо) 

Опитування 

• анкетування учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, 

батьків); 

• інтерв’ю (з педагогами, батьками). 



Інструментарій методів збору інформації: 

 

 пам’ятки для аналізу документів (щодо організації освітнього процесу; 

фінансування закладу освіти; кількісно-якісного складу педагогічних 

працівників тощо); 

 анкети (для педагогічних працівників, батьків); 

 бланки спостереження (за проведенням занять, гуртковою роботою 

тощо). 

 

VІ. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

 

 інформування учасників освітнього процесу про принципи, систему та 

механізми забезпечення академічної доброчесності; 

 реалізація передбачених положенням заходів із запобігання 

академічної не доброчесності в ЗДО №49; 

 

VІІ.  Дотримання академічної доброчесності педагогічними 

працівниками передбачає: 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; 

 надання достовірної інформації про методики та результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну 

діяльність; 

 об’єктивне оцінювання результатів освітнього процесу. 

 

7.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники 

ЗДО №49 можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

 відмова в присвоєнні кваліфікаційної категорії;  

 позбавлення присвоєної кваліфікаційної категорії;  

 відмова в присвоєнні педагогічного звання;  

 позбавлення присвоєного педагогічного звання; 

 

VІІІ.   Критерії, правила та процедури оцінювання фахової діяльності 

педагогічних працівників. 

 

Індикатори оцінювання та методи збору інформації для критеріїв оцінювання 

визначаються відповідно до Додатку 1 цього Положенння. «Критерії, 

індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти». 



 

8.1.  Вимога 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності та якість  організації освітнього процесу 

Критерії оцінювання: 

8.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її 

результативність. 

8.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. 

8.1.3 Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні 

ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-

сайти тощо). 

8.1.4. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у 

здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку. 

1.5. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньому процесі. 

 

8.2.   Вимога 2.  Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної 

майстерності  педагогічних працівників. 

Критерії оцінювання: 

8.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і 

підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

8.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, 

беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні 

експерти. 

 

8.3.  Вимога 3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками  закладу освіти. 

Критерії оцінювання: 

8.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства. 

8.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з 

питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній 

зв'язок. 

8.3.3. У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, 

взаємонавчання та інших форм професійної співпраці. 

 

8.4.  Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної доброчесності. 

Критерії оцінювання: 



8.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової 

(творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності. 

8.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної 

доброчесності здобувачами освіти. 

 

ІХ. Критерії, правила та процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників ЗО. 

9.1. Вимога 1.  Наявність програми розвитку закладу та системи річного 

планування діяльності ЗДО №49,  моніторингу виконання поставлених цілей 

і завдань. 

Критерії оцінювання:  

9.1.1.У закладі затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на 

підвищення якості освітньої діяльності. 

9.1.2.У закладі дошкільної освіти здійснюється планування роботи та 

відстежується результативність його діяльності. 

9.1.3.У закладі сформована й функціонує внутрішня система забезпечення 

якості освіти. 

9.1.4.Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання 

у належному стані будівель, приміщень, обладнання. 

 

9.2.  Вимога 2.  

Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 

Критерії оцінювання: 

9.2.1. Керівництво закладу сприяє створенню психологічно комфортного 

середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх 

батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру. 

9.2.2. Заклад дошкільної освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність 

на відкритих загальнодоступних ресурсах 

9.3. Вимога 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей 

для професійного розвитку педагогічних працівників. 

Критерії оцінювання: 

9.3.1. Керівник закладу формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих 

педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та 

освітньої програми. 

9.3.2. Керівництво закладу  за допомогою системи матеріального та 

морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення 

якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої 

діяльності. 



9.3.3. Керівництво закладу сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних 

працівників. 

9.4.  Вимога 4. Формування та забезпечення реалізації політики академічної 

доброчесності. 

Критерії оцінювання: 

9.4.1. Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної 

доброчесності. 

9.4.2. Керівництво закладу сприяє формуванню в учасників освітнього 

процесу негативного ставлення до корупції. 

Х. Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

     10.1. Механізми реалізації ВСЗЯО передбачають здійснення періодичного 

оцінювання компонентів ЗДО№49 за напрямами оцінювання 

відповідальними посадовими особами та представниками громадських 

структур закладу дошкільної освіти на основі визначених методів збору 

інформації та відповідного інструментарію. Отримана інформація 

узагальнюється, відповідний компонент оцінюється, після чого зазначені 

матеріали передаються керівнику закладу для прийняття відповідного 

управлінського рішення щодо удосконалення якості освіти в ЗДО №49. 

Дані щодо процедури та результатів оцінювання мають узагальнюватися 

зокрема в таблицях, прикладом яких є наведена нижче таблиця «Механізми 

реалізації ВСЗЯО» (див. табл. 1), де передбачені такі змістові графи. 

10.2. Компоненти напряму оцінювання. До них віднесено: 

 освітнє середовище закладу освіти (облаштування території, стан 

приміщення закладу, дотримання повітряно-теплового режиму, стан 

освітлення, прибирання приміщень, дотримання питного режиму 

тощо); 

 «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку 

дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду» 

( дотримання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, 

організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі); 

 фахова  діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти 

( ефективність планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності та якість організації освітнього процесу, постійне 

підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників, налагодження співпраці з батьками закладу, 

методичне забезпечення закладу, використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому процесі, розвиток педагогіки 

партнерства тощо); 



 управлінські процеси закладу дошкільної  освіти (стратегія розвитку 

закладу, здійснення річного планування відповідно до стратегії, 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо). 

10.3. Періодичність оцінювання.  

Визначається відповідно до частоти оцінювання (1 раз на п’ять років, 1 

раз на 2 роки, 1 раз на рік, щомісячно, щотижнево тощо). 

Відповідальні за оцінювання.  

Ними є керівник закладу, вихователь - методист, педагогічні 

працівники, психолог, соціальний педагог,  сестри медичні, члени ради 

дошкільного закладу, батьківського комітету. 

 

10.4.Методи збору інформації та інструментарій.  

Ними є аналіз документів, опитування, спостереження, моніторинг та 

інструментарій (пам’ятка, бланк, анкета тощо). 

 

10.5.Форми узагальнення інформації.  

До інформації, яку має надати відповідальна особа після завершення 

процедури оцінювання, віднесено  довідку, письмовий звіт, усний звіт, 

доповідну записку, акт тощо. 

 

10.6. Рівень оцінювання.  

Рівень оцінювання як обов’язковий елемент механізму передбачає 

визначення рівня оцінювання: перший (високий); другий (достатній); 

третій (вимагає покращення); четвертий (низький);  

Сформований: в  повній мірі, в достатній мірі, посередньо, мінімально 

або несформований.  

 

10.7. Управлінське рішення. 

 Управлінське рішення приймається на основі аналізу отриманої 

інформації у вигляді наказу, рішення педагогічної ради, ради 

дошкільного закладу, розпорядження, вказівки, письмового доручення, 

припису, інструкції, резолюції тощо та спрямовано на вдосконалення 

якості освіти в Житомирському дошкільному закладі  №49. 

 

 


