


моніторингу якості освіти»;  наказ 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»; ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги;  ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління 
якістю. Основні положення та словник термінів. 

 
1.3. Внутрішня система забезпечення якості освіти ЖЦРД № 53 передбачає: 

- оцінювання освітніх і управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість освітньої 
діяльності закладу; 

- перевірку додержання працівниками закладу вимог законодавства у сфері освіти. 
 

 Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЖЦРД № 53  -  забезпечення якості дошкільної освіти та 
довіри громади до ЖЦРД №53 шляхом здійснення моніторингу процесів і результатів, визначення та 
оцінювання ризиків і можливостей, запровадження відповідних дій щодо адекватної розстановки кадрових та 
інших ресурсів, направлених на створення та реалізація сукупності умов, процедур і заходів, які забезпечують 
формування ключових компетентностей дітей раннього та дошкільного віку відповідно до вимог Базового  
компоненту (Державного стандарту) дошкільної освіти, сприяють всебічному розвитку особистості. 

 
1.4. Принципи розбудови та управління ВСЗЯО ЖЦРД №53: 
- автономія закладу освіти 
- академічна свобода 
- забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності 
- академічна доброчесність 
- дитиноцентризм 
- демократизм 
- гнучкість і адаптивність гнучкості і адаптивності системи освітньої діяльності;  
- гуманізм; 
- забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за 

ознакою інвалідності; 



- орієнтація на спільне розуміння політики у сфері якості та результатів замовника (батьків або законних 
представників дітей), розуміння поточних і майбутніх потреб, які сприяють сталому успіху закладу; 

- єдність призначеності та напрямків розвитку закладу і створення умов для задіяння всіх працівників до 
досягнення цілей у сфері якості, формуванні та підтримці позитивної репутації ЖЦРД №53  (ширше 
інформування працівників і батьків про місію закладу, стратегію, політику та процеси); 

- створення та підтримання спільних цінностей, справедливості та етичних моделей поведінки                       
(формування культури довіри та чесності, заохочення до зобов’язання щодо якості в масштабі всього 
закладу); 

- розуміння того, як система ВСЗЯО сприяє спільному результату, дає змогу оптимізувати її дієвість; 
- взаємопов’язаність процесів діяльності ЖЦРД №53, які функціюють як цілісна система; 
- зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення рівня задоволеності запитів 

батьків або законних представників дітей;  
- підвищення здатності прогнозування внутрішніх і зовнішніх ризиків, реагування на них, створення нових 

можливостей; 
- прийняття рішень на підставі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв’язків та можливих 

непередбачених наслідків; 
- взаємодія зі всіма зацікавленими сторонами для оптимізувати їхнього впливу на дієвість ЖЦРД №53; 
- оперативне та адекватне реагування на виклики середовища, яке характеризується швидкими змінами. 

 
 

Усі поняття, принципи та їх взаємозв'язки треба розглядати в цілому, а не ізольовано одне від одного. 
Жодний окремий принцип, жодне окреме поняття не важливіший за інші. Кожного разу знаходження 
правильного балансу в застосуванні є критично важливим. 

 
 

 

1. Структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО 



 

2.1.Складовими внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності ЖЦРД № 53 є: 
- система внутрішніх моніторингів якості освіти: педагогічної діяльності, освітнього середовища, 

досягнень здобувачів освіти; 
- система оцінювання якості професійної діяльності спирається на трудові професійні функції, визначені 

законодавством, та тенденції в оцінці якості дошкільної освіти на сучасному етапі при наданні 
пріоритету самооцінювання власної професійної діяльності;  

- самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти: щорічне комплексне з урахуванням завдань, 
визначених планом роботи закладу на рік та літній період; щорічне оцінювання за певними напрямами 
освітньої діяльності; періодичне комплексне самооцінювання перед щорічним звітуванням керівника 
закладу; 

- професійне зростання керівних та педагогічних працівників; 
- забезпечення публічності інформації про діяльність закладу; 
- забезпечення академічної доброчесності педагогічних працівників; 
- аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність: фінансування, кількісно-якісний склад 

педагогічних працівників, медичне обслуговування, організація харчування дітей тощо; 
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;  
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом; 
- створення інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;  
- недискримінація, запобігання та протидія булінгу (цькуванню); 
- партнерство у розвитку, навчанні та вихованні дітей, професійній взаємодії; 
- сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників; 
- застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження та коригування результатів освітньої 

діяльності. 
- прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладу;  

 
- справедливе та об’єктивне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;  



-     створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;  
-     забезпечення академічної свободи педагогічних працівників. 
 
2.2. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності ЖЦРД № 53 спрямована на: 
- підвищення якості освітніх послуг; 
- забезпечення довіри до результатів розвитку, навчання та виховання; 
- створення сприятливих умов для розвитку, навчання та виховання, які забезпечують партнерство 

учасників освітнього процесу; 
- забезпечення постійного зворотного зв'язку між учасниками освітнього процесу щодо якості освіти, 

відзначення успішних практик та вчасного реагування на виявлені проблеми; 
- прийняття обґрунтованих управлінських рішень, які спрямовані на підвищення якості освіти; 
- вдосконалення освітнього середовища, фахової діяльності педагогічних працівників, управлінських 

процесів; 
- забезпечення прозорості діяльності закладу і готовності до змін в інтересах учасників освітнього 

процесу. 
 
2.3.Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу : 
- нормативно-правове забезпечення (ліцензія, статут, стратегія розвитку, річний план роботи, положення 

про ВСЗЯО, протоколи педрад, книги наказів, журнали вхідної і вихідної документації, особистого 
прийому, звернень тощо); 

- кадрове забезпечення (кадровий склад відповідно до штатного розпису, особові справи працівників, 
система матеріального та морального заохочення, плани підвищення кваліфікації педпрацівників, 
атестаційні матеріали, матеріали з ТБ та охорони праці тощо); 

- навчально-методичне забезпечення (освітня програма, розклад занять, перспективно-календарне 
планування, журнали відвідування, посібники, дидактичні матеріали, освітні ресурси тощо); 

- матеріально-технічне забезпечення (територія, приміщення закладу, персональні комп’ютери, інтернет, 
робочі місця для працівників, можливість харчуватися, туалет тощо). 

 



2.4. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ЖЦРД №53: 
- сучасна мережа Інтернет; 
- технічне забезпечення (комп’ютерне, мультимедійне обладнання, цифрові засоби: проектор, 

фотокамера, проекційний екран, інтерактивна дошка тощо); 
- ліцензовані програмні продукти, електронні освітні ресурси; 
- єдиний інформаційний простір закладу (можливість спільного використання суб'єктами освіти наявних у 

системі електронних ресурсів, системи електронного документообігу); 
- доступ до наявних освітніх веб-ресурсів (веб-сайти, блоги педагогів, сайт закладу); 
- інформаційні ресурси освітнього призначення (бази даних про вихованців та/або працівників закладу, 

інформаційні системи, програмне забезпечення, засоби зв'язку, комп'ютерні та телекомунікаційні 
мережі тощо). 

 
3.Політика та процедури забезпечення якості освіти 

 
3.1.Реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснюється відповідно до Стратегії розвитку 

ЖЦРД №53 і річних планів. 
 
Черговість проведення моніторингів і перевірок ВСЗЯО визначається річними планами на навчальний рік 
з 1 вересня по 31 травня та оздоровчий період з 1 червня по 31 серпня.  Річний план на навчальний рік та 
оздоровчий період містять дані про місяць і напрямок проведення моніторингів та перевірок. Плани 
обговорюються і ухвалюються членами педагогічної ради, оприлюднюються  на сайті закладу не пізніше 
5 вересня року поточного навчального року. 
 
Щороку у річному плані на новий навчальний рік узагальнюються, аналізуються дані про виконання 
річного плану за минулий навчальний рік та визнчаються завдання на поточний навчальний рік щодо 
підвищення якості освіти. Зміни до річного плану вносяться за рішенням педагогічної ради.  
 

3.2. Оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості 



освіти ЖЦРД № 53 здійснюється за такими напрямами:  
 
освітнє середовище  – забезпечення комфортних і безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу,  
вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації; формування інклюзивного, розвивального, 
мотивуючого освітнього простору; 
 
система оцінювання рівня розвиненості, навченості та вихованості здобувачів освіти – наявність 
відкритої, прозорої, зрозумілої для педагогічних працівників і батьків системи оцінювання рівня 
розвиненості, навченості та вихованості дитини; застосування щорічного засідання медико-психолого-
педагогічного  консиліуму як виду  внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження 
та коригування динаміки розвитку кожного вихованця раннього, молодшого та середнього дошкільного 
віку; обстеження рівня сформованості компетентностей випускників ЖЦРД №53 на відповідність вимогам 
Базового компонента (Державного стандарту) дошкільної освіти;  
 
фахова діяльність педагогічних працівників – ефективність планування професійної діяльності, 
використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових 
компетентностей дітей; постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності; 
налагодження взаємодії з вихованцями, їх батьками, іншими працівниками закладу; організація 
педагогічної діяльності на засадах академічної доброчесності;  
 
управлінські процеси закладу – наявність стратегії та системи планування діяльності, моніторинг  
виконання поставлених цілей і завдань; формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних 
норм; організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на 
основі конструктивної взаємодії учасників освітнього процесу; співпраця закладу з місцевою громадою; 
формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.  

 
Оцінювання освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

здійснюється за кількісними, описовими та комбінованими показниками. Кількісні показники дають 



можливість виміряти тільки ті аспекти, які можна виміряти кількісно. Описовий підхід дає можливість 
всебічно і системно описати вимогу. Комбінований включає показники кількісного оцінювання і описового 
підходу. Оцінювання якості освіти: високий, достатній, вимагає покращення, низький. 

 
Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації:  
 

- Вивчення документації (статут, стратегія розвитку, річний план роботи, освітня програма, положення про 
ВСЗЯО, протоколи засідань педагогічної ради, книги наказів, перспективно-календарні плани педагогів, 
облівк вхідної і вихідної документації, особистого прийому, звернень, штатний розпис, атестаційні 
матеріали, план підвищення кваліфікації педпрацівників тощо). 

 
- Спостереження педагогічної діяльності (спостереження за проведенням організованих форм роботи з 

дітьми, занять гуртків, секцій, студій тощо); 
 
- Спостереження за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан території, майданчиків, басейну, 

приміщень, освітлення, водопостачання, харчування, медичний супровід, опалення тощо); 
 
- Опитування 
- анкетування учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, батьків); 
- інтерв’ю (з педагогами, батьками); 
- фокус-групи (з педагогічними працівниками, батьками). 
 
Інструментарій методів збору інформації 
- пам’ятки для аналізу документів (щодо організації освітнього процесу, фінансування закладу,  кількісно-

якісного складу педагогічних працівників тощо); 
- анкети (для педагогічних працівників, батьків); 
- бланки спостереження (за проведенням занять, гуртковою роботою тощо). 
 



3.3. Створення в ЖЦРД №53 інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного   
пристосування: 

- організація безбар’єрного простору; 
- облаштування ресурсної кімнати; 
- створення комплексної системи заходів із супроводу дитини з ООП, за потреби (індивідуальні програми 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами, корекційно-розвивальні заняття); 
- реалізація просвітницьких заходів щодо формування толерантності, неупередженості та недопущення 

дискримінації; 
- налагодження роботи команди психолого-педагогічного супроводу; 
- моніторинг потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища тощо. 
 
3.4.  Недискримінація, запобігання та протидія булінгу (цькуванню): 

- розроблення та оприлюднення правил поведінки дорослих в закладі освіти; 
-розроблення та оприлюднення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі; 
- створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу; 
- розроблення та оприлюднення порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькування) в закладі; 
- розроблення та оприлюднення порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та 

відповідальності осіб, причетних до булінгу тощо; 
- створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування); 
-  повідомлення підрозділам Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу в 

ЖЦРД №53. 
 

4.Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в ЖЦРД №53 
 

4.1.Метою системи забезпечення академічної доброчесності є формування демократичних відносин між 
учасниками освітнього процесу, розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і 



сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитету закладу. 

4.2.Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими 
мають керуватися учасники освітнього процесу з метою забезпечення довіри до результатів освітньої 
діяльності, запобігання порушень освітнього процесу. 
 
4.3. Порушенням академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: 
академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво,  
необ’єктивне оцінювання.  
 
4.4. Академічна доброчесність та корпоративна етика впроваджується через систему принципів: 
- законності; 
- чесності; 
- взаємоповаги; 
- ввічливості; 
- справедливості; 
- відповідальності; 
- прозорості; 
- толерантності. 
 
4.5. Кожен член трудового колективу наділений правом вільно обирати свою громадянську позицію, яка 
проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів. 
 
4.6. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку здійснює директор закладу або 
особа за його дорученням. 
 
4.7. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням 
фактів, наклепницькою, яка ,ображає людину або може завдати серйозної шкоди закладу, особа, яка до 



цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг 
завданої шкоди. 
 
4.8. Гідними для представників освітнього закладу є: 
- налагодження конструктивної комунікації з громадськістю; 
- шанобливе ставлення до всіх учасників освітнього процесу, символіки закладу - емблеми; 
- дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму дня дітей, Санітарного регламенту; 
- культура зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу; 
- толерантне відношення дорослих між собою і до дітей; 
- дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних   у 

спокійному, ввічливому, доброзичливому тоні, що сприяє створенню позитивної репутації закладу. 
 

4.9. Неприйнятним для усіх членів колективу є: 
- навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності членів спільноти; 
- участь у будь-якій діяльності, що пов`язана з обманом, нечесністю, підробкою та використанням 

підроблених офіційних документів; 
- перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями, контрактами; 
- ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди; 
- використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів, крім випадків, 

де їх використання є необхідним; 
- вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління в закладі, у тому числі електронних сигарет, 

поява у закладі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння; 
- пронесення у заклад зброї, використання газових балончиків чи інших речей, що можуть зашкодити 

здоров`ю та життю людини. 
 

4.10. Етика та академічна доброчесність забезпечуються педагогічними працівниками шляхом:  
- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України; 
- утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій; 



- дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків; 
- запобігання корупції, хабарництву; 
- збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази закладу; 
- дотримання спеціальних законів стосовно порушення академічної доброчесності та даного Положення, 

зокрема посилання на джерела інформації у разі використання ідеї, тверджень, відомостей; 
- дотримання норм про авторські права; 
- надання правдивої інформації про результати власної професійної (наукової, творчої) діяльності; 
- надання якісних освітніх послуг з використанням інноваційних здобутків в галузі освіти; 
- обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності 

за прийняті рішення;  
- невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених Законом України «Про освіту» та 

іншими спеціальними законами. 
 

4.11.  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 діяльність; 
-   об’єктивне оцінювання результатів освітнього процесу. 

 
5. Критерії, правила і процедури оцінювання 
 фахової діяльності педагогічних працівників 

 
Внутрішню систему забезпечення якості освіти ЖЦРД № 53 організовує, проводить і контролює директор 
закладу, який може делегувати частину контролюючих та управлінських функцій іншим працівникам з 
певного напрямку діяльності закладу. 
 
Критерії, правила і процедури оцінювання фахової діяльності педагогічних працівників базуються на 



засадах партнерства у розвитку, навчанні та вихованні дітей, професійній взаємодії: 
-  налагодження конструктивної комунікації між  учасниками освітнього процесу; 
-  розвиток взаємоповаги, вироблення позитивного доброзичливого ставлення та довірливих стосунків між 
  учасниками освітнього процесу; 
-  забезпечення права вільного вибору; 
-  розвиток горизонтальної моделі співпраці (на основі рівноправності учасників освітнього процесу); 
-   забезпечення участі громадського самоврядування у вирішенні питань діяльності закладу; 
-  участь учасників освітнього процесу  закладу у житті місцевої громади; 
-  розвиток соціального партнерства. 

 
ВСЗЯО ЖЦРД №53 спрямована на сприяння безперервному підвищенню професійної майстерності та  
особстісному зростанню педагогічних працівників: 

- створення умов для постійного підвищення кваліфікації працівників закладу; 
- забезпечення умов для інноваційної роботи в закладі (розроблення/апробація, впровадження освітніх 

технологій, експериментальна робота); 
- сприяння участі педагогічних працівників у реалізації освітніх проєктів; 
- 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. 

  
Оцінювання та самооцінюваня фахової діяльності педагогічних працівників здійснюється за орієнтовними 
критеріями та індикаторами, затверджені наказом Державної якості освіти від 30.11.2020р. № 01-11/71,  
включеними до таблиці (Додаток 1) 

 
        

 

6. Критерії, правила і процедури оцінювання 



 управлінської діяльності керівних працівників закладу  

 

Координує  і забезпечує функціонування ВСЗЯО ЖЦРД №53 керівник закладу. 
Формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості  освіти,  зокрема систему та 
механізми забезпечення академічної доброчесності, педагогічна рада. 
 
Прийняті рішення базуються на аналізі фактів та оцінюванні даних, розумінні причинно-наслідкових 
зв'язків та можливих непередбачених наслідків.  
 
ВСЗЯО складаються із взаємодійних систем, процесів і дій, які, за необхідності, можна змінювати за 
рішенням педагогічної ради, щоб вона була гнучкою, легко пристосовною до середовища закладу.  
 
Організація та забезпечення внутрішньої системи якості освіти покладається на директора та вихователя-
методиста відповідно до розподілу посадових обов’язків. 
 
Моніторинг, перевірка у позаплановому порядку проводиться у разі виявлення низької якості освітньої 
діяльності,  що  підтверджено  висновками  аналітичної  довідки,  за  ініціативою  керівника,  засновника, 
вищого колегіального органу громадського самоврядування або батьківської ради у разі обґрунтування 
ними необхідності в оцінюванні якості освітньої діяльності й одержанні рекомендацій щодо її 
вдосконалення. 
 
Звітування про ефективність ВСЗЯО передбачає: аналіз виконання стратегії розвитку закладу; вивчення 
освітньої діяльності, в тому числі управлінських процесів; результати оцінювання ВСЗЯО, виявлені 
проблемні питання; виділення окремого розділу за результатами самооцінювання в річному плані роботи; 
шляхи удосконалення якості освітньої діяльності та якості освіти на наступний рік; корегування стратугії 
розвитку закладу;  оприлюднення звіту на сайті закладу.  
 
Оцінювання та самооцінюваня освітніх і управлінських процесів здійснюється відповідно встановленого в 



закладі  алоритму  (Додаток 1) за орієнтовними критеріями та індикаторами, затвердженими наказом 
Державної якості освіти від 30.11.2020р. №01-11/71. 
 

 
Додаток 1 

7. Алгоритм оцінювання освітніх та управлінських процесів 
 

І. Напрям оцінювання  

Освітнє середовище 
 

№ 
з/п 

Компоненти напряму оцінювання Періодич 
ність 

оціню 
вання 

Відповідаль 
ний 
за 

оцінювання 

Методи 
збору 

інформа
ції  
та 

інстру 
ментарій 

Форми  
узагаль 
нення  

інформа
ції 

Рівень 
 оцінювання 

(високий, 
 достатній, 
 потребує  

 покращення, 
 низький) 

Управлінь 
ське 

рішення  
та 

форма 
звіту  

 

1.1. Стан готовності території, місць 
загального користування та групових 
осередків до навчального року, 
раціональність і безпечність. 

Щороку 
до 01.09 

Заступник 
директора з 
господ-ва, 
керівник 

Спосте 
режен-
ня 

Акти  Акт 
прийому 

закладу до 
навч.року. 

1.2. Забезпечення доступності мало 
мобільних груп населення до  території, 
будівлі та приміщень. 

1 раз на рік керівник  огляд, 
спостере 
ження 

інформа
ція 

 1 розділ 
річного 
плану 

 
1.3. 

Забезпечення комфортного повітряно – 
теплового режиму, належного 
освітлення, водопостачання, 
водовідведення, опалення, прибирання 
території та приміщень, дотримання 
санітарно – гігієнічних вимог. 

щоденно  заступник 
директора з 
господ-ва, 
сестра мед. 
старша 

спостере
ження, 
лаборато
рне 
дослідже
ння 

лабора-
торне 
дослід- 
ження  

 протоколи 
дослідження 

1.4. Відповідність предметно-просторового 2 рази вихователь- спост-ня, листки  виробнича 



розвивального середовища віковим 
особливостям здобувачів дошкільної 
освіти та  вимогам Санітарного 
регламенту. 

на рік методист,  
ст. медсестра, 
керівник          

аналіз 
докум-ції 

здоров’я 
інформа
ція 
 

нарада 

 
1.5. 

Використання необхідного обладнання, 
іграшок, посібників у відповідності до 
освітніх програм, типу та профілю 
закладу. 

1 раз  
на рік 

вихователь-
методист, 
керівник    
 

огляд  довідка   наказ про 
підготовку   
до навчаль- 
ного року  

 
1.6. 

Проведення навчання/інструктажів з 
охорони праці, безпеки життєдіяльності, 
пожежної безпеки, правил поведінки в 
умовах надзвичайних ситуацій 

відповідно 
до вимог 
законодавс
тва   

вихователь-
методист, 
заст.з госп-ва. 
керівник    
 

вивчення 
докум-ції 

журнали 
реєстр-ї 
інструк- 
тажів 

 посвідчення
протоколи, 
акти 
перевірки 
знань 

 
1.7. 

Дотримання вимог щодо охорони праці, 
безпеки життєдіяльності, пожежної 
безпеки, правил поведінки в умовах 
надзвичайних ситуацій 

щоденно методист, 
заст.зав. з 
госп-ва, 
керівник    

опит-ня, 
спост-ня,  
вивчення 
докум-ції         

довідка  загальні 
збори 
колективу 

1.8. Безпечність, якість, збалансованість 
харчування дітей. Виконання 
натуральних і грошових норм. 

щоденно 
щотижня 
 

дієт.сестра, 
керівник 

огляд, 
вивчення 
док-ції 

журнал 
бракера
жу 

 наказ 1 раз 
на рік 

1.9. 

 
Організація харчування дітей відповідно 
до вимог Інструкції харчування дітей 
дошкільного віку та системи НАССР 

щоденно 
1 раз на 
місяць 

 

дієт.сестра, 
група 
безпечн-ті, 
керівник 

спостере
ження, 
вивчення 
докум-ції 

протоко-
ли групи 
безпеч-
ності 

 наказ 
1 раз на рік 

1.10. Дотримання протиепідемічного режиму 
у закладі дошкільної освіти 

щоденно 
 

ст.медсестра 
керівник 

спост-ня, 
вивчення 
докум-ції 

графіки, 
інстр-ції 

 Наказ (за 
потреби) 

1.11. Проведення санітарно – просвітницької 
роботи з учасниками освітнього процесу 
з питань здорового способу життя, 
загартування, раціонального харчування 

2 рази 
на рік 

 

сестра мед. 
старша, 
керівник 

Спостере
ження, 

вивчення 
докум-ції   

інформа
ція 

 виробнича 
нарада, 
батьківська 
рада  

1.12 Проведення фізкультурно-оздоровчої 1 раз на рік вихователь- спостере інформа  1 розділ 



роботи у різних організаційних формах методист ження ція річного плану 

1.13 Використання фізкультурно-
спортивного обладнання та  інвентарю 
для розвитку рухових якостей 
здобувачів дошкільної освіти. 

1 раз на рік вихователь-
методист, 
керівник    

спостере
ження 

інформа
ція 

 наказ  

1.14 Здійснення медико-педагогічного 
контролю за організацією фізичного 
виховання. 

1 раз на 
місяць 

сестра 
медична 
старша 

спостере
ження. 

протокол  наказ             
(за потреби) 

1.15 Дотримання вимог нормативно-
правових документів, ведення 
документації щодо запобігання і 
виявлення ознак насильства над 
дитиною. 

1 раз на рік соціальний 
педагог, 
психолог, 
керівник    

спост-ня, 
опитув-ня 
веб-сайт, 
Viber-
групи 

інформа
ція 

 наказ            
(за потреби)  

1.16. Забезпечення корекційної  
спрямованості освітнього процесу та 
додаткових психолого-педагогічних 
послуг здобувачам дошкільної освіти з 
ООП та їх батькам ( у разі потреби). 

1 раз на рік вихователь-
методист, 
керівник 

опитув-ня  
аналіз 
даних 
електрон
ної черги  

інф-ція, 
картка 
аналізу 
інклюз. 
простору 

 наказ            
(за потреби) 
 

1.17
. 

Налагодження роботи з питань 
навчання дітей з ООП (створення 
команди психолого – педагогічного 
супроводу, розроблення індивідуальних 
програм розвитку) відстеження 
результативності діяльності. 

1 раз на рік 
(за 
потреби) 

вихователь-
методист, 
профільні 
спеціалісти, 
керівник    

спостере
ження, 
вивчення 
документ
ації 

картка 
аналізу 
інклюзив 
простору 

 наказ          
(за потреби) 
  

1.18. Ефективність співпраці з інклюзивно-
ресурсним центром щодо супроводу та 
підтримки здобувачів дошкільної освіти 
з особливими освітніми потребами 

1 раз на рік  вчителі-
логопеди, 
керівник 
 

вивчення 
докум-ції 

висновки 
пс-педаг. 
оцінки 
розвитку  
дитини   

 наказ 

 
 

ІІ. Напрям оцінювання 



 Здобувачі дошкільної освіти 
 

№ 
з/п 
 
 

Компоненти напряму оцінювання Періодич 
ність 
оцінюван 
ня 

Відповідаль 
ний за 
оцінювання 

Методи 
збору 
інформа 
ції та 
інструмен
тарій 

Форми 
узагалі 
нення 
інформа 
ції 

Рівень 
оцінювання 
(високий, 
достатній, 
потребує 
покращення 
низький) 

Управлінське 
рішення 

2.1. Наявність у закладі дошкільної освіти 
затверджених освітніх програм. 

1 раз на рік Вих-методист, 
керівник 

Само 
аналіз 

Інформа
ція 

 Педагогічна 
рада 

2.2. Формування компетентностей дитини 
з напрямків: 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

2.2.1 Особистість дитини 1 раз на 5 
років 

методист, 
керівник 

спостере
ження,  

інформа
ція 

 педагогічна 
рада 

2.2.2 Дитина в сенсорно – пізнавальному 
просторі 

1 раз на 5 
років 

методист, 
керівник 

спостере
ження  

інформа
ція 

 педагогічна 
рада 

2.2.3 Дитина в природному довкіллі 1 раз на 5 
років 

методист, 
керівник 

спостере
ження 

довідка  наказ 

2.2.4 Гра дитини 1 раз на 2 
роки 

методист, 
керівник 

спостере
ження 

довідка  наказ 

2.2.5 Дитина в соціумі 1 раз на 5 
років 

пр. психолог, 
керівник 

спостере
ження 

довідка  наказ 



2.2.6 Мовлення дитини 1 раз на рік методист, 
керівник 

спостере
ження 

довідка  наказ 

2.2.7 Дитина у світі мистецтва 1 раз на 5 
років 

методист, 
керівник 

аналіз 
дит. робіт 

інформа
ція 

 педагогічна 
рада 

2.3. 
 

Готовність дитини до навчання в 
умовах НУШ. 

1 раз на рік практичний 
психолог 

тестуван- 
ня 

інформа
ція 

 педагогічна 
рада 

2.4. Комфортність для дитини під час 
перебування у закладі. 

1 раз на рік пр.психолог. 
керівник 

спостере
ження 

довідка  звіт 
керівника 

2.5. Забезпечення партнерства з батьками 
у вихованні та навчанні дітей 

1 раз на рік керівник 
закладу 

опитуван-
ня 

довідка  батьківська 
рада 

2.6. Результативність корекційної роботи 
дітей з ООП (за наявності ). 

1 раз на рік методист, 
керівник 

спост-ня, 
аналіз  
докум-ції 

інформа
ція 

 педагогічна 
рада 

2.7. Формування культурно – гігієнічних 
навичок. 

1 раз на рік методист, 
медсестра ст., 
керівник 

спостере
ження,  

інформа
ція 

 виробнича 
нарада 

2.8. Формування навичок безпечної 
поведінки. 

1 раз на рік методист, 
керівник 

спостере
ження 

інформа
ція 

 заг.збори 
колективу 

2.9. Створення умов для реалізації 
варіативної складової Базового 
компонента дошкільної освіти. 
впровадження додаткових 
організаційних форм освітнього 
процесу – гуртки, студії, секції тощо. 

1 раз на рік вихователь – 
методист, 
керівник 

спостере
ження,  
вивчення 
докум-ції 

інформа
ція 

 звіт 
керівника 



2.10. Забезпечення дотримання вимог до 
розпорядку дня та навчання, 
організації життєдіяльності, рухової 
активності дітей. 

1 раз на рік вихователь – 
методист, 
керівник    

аналіз, 
спостере
ження  

довідка  наказ 

2.11. Дотримання гранично допустимого 
навчального навантаження на 
здобувача дошкільної освіти, 
відповідність  віковим особливостям. 

1 раз на рік вихователь – 
методист, 
керівник    

 

Вивчення 
докум-ції  

розклад  затверджен 
ня розкладу 

 
 

ІІІ. Напрям оцінювання  
 

Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти 
 

№ 
з/п 

Компоненти напряму оцінювання Періодич 
ність 
оцінюван 
ня 

Відповідаль 
ний за 
оцінювання 

Методи 
збору 
інформа 
ції та 
інструмен
тарій 

Форми 
узагалі 
нення 
інформа 
ції 

Рівень 
оцінювання 
(високий, 
достатній, 
потребує 
покращення
низький) 

Управлінське 
рішення 

3.1. Планування та ведення ділової 
документації педагогічними 
працівниками. 

1 раз на рік вихователь-
методист, 
керівник, 

вивчення 
документ
ації 

інформа
ція 

 педагогічна 
рада  

3.2. Застосування педагогами в освітньому 
процесі інформаційно-комунікаційних 
технологій  

1 раз на рік вихователь-
методист, 
керівник 

спостере
ження 

інформа
ція 

  
 

план роботи 
1 розділ  

3.3. Індивідуалізація освітнього процесу з 1 раз на рік вих-методист, спост-ня, інформа  медико-



урахуванням знань про вікові та 
індивідуальні особливості вихованців.  

практичний 
психолог 

вивчення 
докум-ції  

ція псих.-педаг. 
консиліум 

3.4. Ефективність командної роботи 
фахівців у формуванні та реалізації 
індивідуальних освітніх траєкторій  
здобувачів освіти з ООП (за наявності 
дітей з ООП). 

1 раз на рік Вих-метод. 
практ. псих. 
соц.педагог, 
вч-логопед, 
керівник 

спост-ня, 
вивчення 
докум-ції  

інформа
ція 

 педагогічна 
рада 

3.5. Створення та використання власних 
освітніх ресурсів (авторських програм, 
посібників, методичних розробок, 
презентацій, блогів, веб-сайтів тощо) 

1 раз на рік вихователь-
методист, 
керівник 
 

вивчення 
докум-ції, 
веб-сайту 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ 

3.6. Наявність системи роботи з 
вихованцями по формуванню 
мовленнєвої компетентності. 

постійно вихователь-
методист. 
керівник 

спостере
ження,  

інформа
ція 

 педагогічна 
рада 

3.7. Види, форми і напрямки підвищення 
рівня професійної майстерності 
педагогічних працівників 

1 раз на рік 
керівник, 
вихователь-
методист 

вивчення 
докум-ції 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ  

3.8. Участь педагогів у творчих групах, 
освітніх проєктах, експериментальній 
діяльності 

1 раз на рік вихователь-
методист, 
керівник 

спост-ня, 
аналіз 
докум-ції 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ 

3.9. Партнерська взаємодія, підтримка, 
обмін досвідом між педагогами, 
наставництво 

1 раз на рік вихователь-
методист, 
керівник 

спост-ня, 
аналіз 
докум-ції 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ 

3.10. Результативність комунікації 
педагогічних працівників з батьками на 
принципах партнерської взаємодії. 

постійно вихователь-
методист, 
керівник 

Спостере
ження, 
опит-ня 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ 



3.11. Орієнтація на потреби дитини в 
освітньому процесі, виявлення уваги, 
доброзичливості й позитивного 
ставлення до особистості дитини, 
сприяння її особистісному розвитку 

постійно практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог 

спостере
ження, 
опитув-ня 
батьків 

інформа
ція 

 педагогічна 
рада 

3.12. Дієвість і спрямованість методичного 
кабінету на реалізацію завдань 
закладу, підвищення якості освітнього 
процесу, професійної компетентності 
педагогів. 

постійно керівник аналіз 
докум-ції, 
опитув-ня 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ 

3.13. Забезпечення наступності принципів 
організації освітнього процесу 
дошкільної освіти в контексті 
реформування початкової школи.  

1 раз на рік вихователь-
методист, 
керівник 
 

вивч- ня 
докум-ції 

договір 
про 
співпра-
цю 

 річний план, 
1 розділ 

3.14. Створення доступного, сучасного, 
змістовного, відкритого, прозорого, 
інформаційно-просвітницького 
простору, спрямованого на 
задоволення потреб учасників 
освітнього процесу. 

постійно вихователь-
методист, 
керівник 

 

спостере
ження, 
вивчення 
матер-лів 
сайту, 

 Viber-груп 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ 

3.15. Створення умов для охоплення дітей, 
які виховуються вдома. 

постійно керівник  аналіз 
докум-ції 

інформа
ція 

 звіт 
керівника 

3.16. Дієвість умов для реалізації 
варіативного складника стандарту 
дошкільної освіти. 

постійно керівник  спост-ня 
аналіз 
докум-ції 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ  



ІV. Напрям оцінювання  
 

Управлінські процеси закладу дошкільної освіти 
 

№ 
з/п 

Компоненти напряму 
оцінювання 

Періодич 
ність 
оцінюван 
ня 

Відповідальн
ий за 
оцінювання 

Методи 
збору 
інформац
ії та 
інструмен
тарій 

Форми 
узагаль 
нення 
інформа
ції 

Рівень 
оцінювання 
(високий, 
достатній, 
потребує 
покращення 
низький) 

Управлінське 
рішення 

4.1 Наявність та виконання завдань 
Стратегії  розвитку ЖЦРД №53 

1 раз на рік керівник вивчення 
докум-ції  

інформа
ція 

 звіт 
керівника 

4.2 Реалізація завдань річного планування 
та відстеження його результативності  

1 раз на рік вихователь- 
методист, 
керівник    

вивчення 
докумен 
тації 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ 

4.3 Ефективність функціонування 
внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти 

1 раз на рік вихователь- 
методист. 
керівник    

вивчення 
докумен 
тації 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ 

4.4 Створення психологічно комфортного 
середовища 

постійно пр. психолог, 
керівник    

спостере
ження 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ 

4.5 Оприлюднення інформації 
про  діяльність ЖЦРД №53 на 
відкритих загальнодоступних ресурсах 

2 рази на 
рік 

вихователь- 
методист, 
керівник    

аналіз 
інформац. 
ресурсів 

інформа
ція , 
 

 звіт 
керівника 

4.6 Укомплектованість кадрового складу 
працівників освітнього закладу. 

1 раз на рік керівник    ан. штат. 
розкладу 

інформа
ція  

 звіт 
керівника 



4.7 Створення сприятливих умов для 
підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. 

1 раз на рік вихователь- 
методист, 
керівник 

вивчення 
докум-ції 

інформа
ція  

 річний план, 
1 розділ 

4.8 Створення умов для реалізації прав і 
обов'язків учасників освітнього 
процесу. 

1 раз на рік голова ПК, 
голова 
батьк.ради, 
керівник 

опитув-ня інформа
ція 

 збори 
колективу, 
батьк.рада 

4.9. Врахування потреби учасників 
освітнього процесу при встановленні 
режиму роботи закладу. 

1 раз на рік керівник, 
голова 
батьків. ради 

опитуван 
ня 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ 

4.10. Утримання, збагачення, осучаснення 
навчальної, матеріально-технічної 
бази закладу. 

1 раз на рік заст.кер. з 
господарства, 
керівник 

спост-ня, 
вивч-ня 
докум-ції 

інформа
ція 

 зміни до 
Стратегії 
розвитку  

4.11 Дотримання політики академічної 
доброчесності учасниками освітнього 
процесу 

1 раз на рік вихователь- 
методист, 
керівник 

аналіз 
докум-ції 

інформа
ція 

 річний план, 
1 розділ 

 


