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ВСТУП
Головною метою освітньої діяльності Вищого професійного училища № 25
м. Хмельницького є підготовка висококваліфікованих кадрів для усіх галузей економіки.
Досягти даної мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти.
Закон України «Про освіту» визначає якість освіти як «відповідність
результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним
стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг», а якість освітньої
діяльності – як «рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що
забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим
законодавством та/або договором про надання освітніх послуг» (пункти 29, 30
частини 1 статті 1).
Основною місією Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького є
забезпечення ринку праці необхідними кадрами.
На формування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності і
якості освіти впливають вище зазначені чинники.
Запровадження внутрішньої системи забезпечення якості – стратегічне рішення
закладу, яке покликане допомогти поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну
основу для ініціатив щодо її ефективного та сталого розвитку.
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ВПУ № 25
м. Хмельницького розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону
України «Про освіту», ст. 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,
Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту, Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на період до 2029 року, Статуту закладу освіти, Методичних рекомендацій з
питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах
загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН № 1480 від 30.11.2020 року.
Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості опирається на такі принципи:
1. Дитиноцентризм. Головним суб’єктом, на якого спрямована освітня діяльність
закладу освіти, є дитина.
2. Автономія закладу освіти, яка передбачає самостійність у виборі форм і
методів навчання, визначення стратегії і напрямів розвитку закладу освіти, які
відповідають нормативно-правовим документам, стандартам професійної освіти.
3. 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.
4. 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.
5. Вплив зовнішніх чинників. Система освітньої діяльності у закладі освіти не є
замкнутою, на неї безпосередньо впливають зовнішні чинники – засновник, місцева
громада, освітня політика держави.
6. Гнучкість і адаптивність. Система освітньої діяльності змінюється під
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впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства.
Якість освіти розглядається у нерозривній єдності якості процесу (діяльності) і
якості результату. Якість освітнього процесу (діяльності) є невід’ємною складовою
якості освіти, яка залежить від якості освітнього середовища, включає якісні і кількісні
характеристики освітнього процесу, якість професійної компетентності педагогічних
працівників, якість організаційно-управлінської компетентності.
Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти
дозволяє адміністрації ВПУ № 25 забезпечувати постійне, систематичне, неухильне
вдосконалення якості освітньої діяльності та якості освіти, а отже, досягнути головної
мети освітньої діяльності закладу.
Основні терміни та їх визначення, що вживаються в Положенні відповідають
основним нормативним документам в галузі освіти.
I. Загальні положення
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти розроблено
відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (стаття 41. Система забезпечення
якості освіти).
Внутрішня система забезпечення якості включає:
- стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
- критерії, правила і процедури оцінювання учнів;
- критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності
педагогічних працівників;
- критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності
керівників;
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу;
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
закладом освіти;
- створення в училищі інклюзивного освітнього середовища, універсального
дизайну та розумного пристосування.
II. Стратегія та процедури забезпечення якості освіти
1. Стратегія та процедура забезпечення якості освіти закладу базується на
наступних принципах:
- принцип процесного підходу, що розглядає діяльність як сукупність освітніх
процесів, які спрямовані на реалізацію визначених стратегічних цілей, при цьому
управління якістю освітніх послуг реалізується через функції планування, організації,
мотивації та контролю;
- принцип цілісності, який вимагає єдності впливів освітньої діяльності, їх
підпорядкованості, визначеній меті якості освітнього процесу;
- принцип безперервності, що свідчить про необхідність постійної реалізації
суб’єктами освітньої діяльності на різних етапах процесу підготовки випускника;
- принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості
освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища,
аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;
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- принцип партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну
зацікавленість суб’єктів освітнього процесу, відповідно до їх поточних та майбутніх
потреб у досягненні високої якості освітнього процесу.

2. Складовими внутрішніх чинників забезпечення якості професійної освіти є:
- якість основних умов освітнього процесу;
- якість реалізації освітнього процесу;
- якість результатів освітнього процесу.
Забезпечення якості професійної освіти закладу повинні відповідати Державним
стандартам відповідних рівнів, що є пріоритетом та спільною метою освітньої діяльності
всіх її учасників.
3. Забезпечення якості освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:
- оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та
освітньої діяльності;
- постійний моніторинг змісту освіти;
- спостереження за реалізацією освітнього процесу;
- моніторинг технологій навчання;
- моніторинг ресурсного потенціалу;
- моніторинг управління ресурсами та процесами;
- спостереження за станом соціально-психологічного середовища;
- контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації
щодо її результатів;
- розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та
якості освіти, участь у стратегічному плануванні тощо;
- системний підхід у формуванні навчальних та професійних компетентностей у
здобувачів освіти;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилення кадрового
потенціалу;
- забезпечення наявної необхідності ресурсів для організації освітнього
процесу;
- здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти,
нормативних документів про освіту, наказів та рішень педагогічної ради;
- експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних
працівників;
- вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і
негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій основі
пропозицій з поширення передового педагогічного досвіду й усунення негативних
тенденцій;
- збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проектів рішень;
- аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень;
- надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі контролю.
4. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти регламентує
зміст і порядок забезпечення якості освіти для здобувачів професійної освіти за такими
напрямами:
- освітнє середовище;
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система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти;
система педагогічної діяльності;
система управлінської діяльності.
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти погоджується
педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та доповнення і
затверджується керівником закладу.
-

5.Здійснення моніторингу якості освіти
Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних заходів, що
здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в
країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності),
встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим
цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.
Моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній.
Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладом освіти (іншими
суб’єктами освітньої діяльності).
Завдання моніторингу:
Здійснення систематичного контролю за освітнім процесом у закладі освіти.
Створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, оцінювання
стану освітнього процесу.
Аналіз чинників впливу на результативність успішності, підтримка високої
мотивації навчання.
Створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та
самореалізації здобувачів освіти і педагогів.
Прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку
освітнього процесу в у училищі.
Предметом моніторингу є якість освітнього процесу в закладі освіти.
Об’єктом моніторингу є система організації освітнього процесу в училищі, що
включає кілька рівнів:
- здобувач освіти;
- педагогічний працівник;
- батьки і громадськість та ін.
Суб’єктами моніторингу виступають:
- моніторингова група;
- адміністрація закладу;
- органи управління освітою (різних рівнів).
Показники внутрішнього моніторингу якості освіти:
1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності – якісний і кількісний склад,
професійний рівень педагогічного персоналу.
2. Контингент здобувачів освіти.
3. Психолого-соціологічний моніторинг.
4. Здобувачі освіти. Результати навчання.
5. Педагогічна діяльність.
6. Управління закладом освіти.
7. Освітнє середовище.
8. Медичний моніторинг.
9. Моніторинг охорони праці та безпеки життєдіяльності.
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10. Формування іміджу сучасного закладу освіти.
Форми та методи моніторингу:
- Самооцінювання освітніх систем (оцінювання стану системи, в якій
відбуваються зміни, з подальшим прийняттям управлінського рішення);
Педагогічний моніторинг (супровідний контроль та поточне коригування
взаємодії педагога й учня в організації і здійсненні освітнього процесу);
- Освітній моніторинг (супровідне оцінювання і поточна регуляція будь-якого
процесу в освіті);
- Учнівське самооцінювання (комплекс психолого-педагогічних процедур, які
супроводжують процес засвоєння учнями знань, сприяють виробленню нової
інформації, необхідної для спрямування дій на досягнення навчальної мети);
- Моніторинг результативності освітнього процесу (показує загальну
картину дій усіх факторів, що впливають на навчання та виховання, і визначає напрями,
які потребують більш детального дослідження).
- Самооцінювання (автомоніторинг)
власної
діяльності
педагогами,
здобувачами освіти, адміністрацією;
- Внутрішня оцінка діяльності адміністрацією, головами методичних,
циклових (предметних) комісій (проведення контрольних робіт, відвідування уроків,
факультативних занять тощо.
Критерії моніторингу:
- об’єктивність (створення рівних умов для всіх учасників освітнього процесу);
- систематичність (згідно алгоритму дій, етапів та в певній послідовності);
- відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість оцінювання,
шляхи перевірки результатів;
- надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);
- гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

Очікувані результати:
- отримання результатів стану освітнього процесу в закладі освіти;
- покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для
прийняття управлінських і тактичних рішень.
Підсумки моніторингу:
- Підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в
аналітично-інформаційних матеріалах;
- Дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на
засіданнях методичних комісій, нарадах при директорі, педагогічних радах;
- За результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються
управлінські рішення щодо планування та корекції роботи.
ІІІ. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності
Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених
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законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час
навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними
та науковими 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.

-

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового
контролю результатів навчання;
- 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.
Порушенням академічної доброчесності вважається:
академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових
(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження
(творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва)
інших авторів без зазначення авторства;
- самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
- списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел
інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів
навчання;
- обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої
(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;
- хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи
пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших
благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної
переваги в освітньому процесі;
- необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки
результатів навчання здобувачів освіти.
Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної
доброчесності, має такі права:
- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту
порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

-
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особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або
відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів
порушення академічної доброчесності;
- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про
встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до
академічної відповідальності;
- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до
органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

-

ІV. Критерії, правила і процедури оцінювання
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
Оцінювання якості знань здобувачів освіти закладу здійснюється відповідно до
критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у закладах професійної
освіти, які виходять із чинних нормативно-правових актів в освіті та в обов’язковому
порядку розміщені на сайті закладу.
Відповідно до форм організації освітнього процесу у ЗП(ПТ)О статтею 26
згаданого вище Закону України «Про професійно-технічну освіту» встановлені
відповідні види контролю знань, умінь та навичок здобувачів освіти, слухачів, їх
кваліфікаційна атестація.
Заклади професійної освіти, органи управління освітою, засновники здійснюють
поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок
здобувачів освіти, слухачів, їх кваліфікаційну атестацію. (Частина перша статті 26 із
змінами, внесеними згідно із Законом № 1158-IV від 11.09.2003 «Про професійну
(професійно-технічну) освіту»).
Поточний контроль передбачає: поурочне опитування здобувачів освіти, слухачів;
контрольні та перевірні роботи; інші форми контролю, що не суперечать етичним та
методико-педагогічним нормам (Абзац четвертий частини другої статті 26 на підставі
Закону № 1158-IV від 11.09.2003).
Тематичний контроль передбачає тематичне опитування або тестування
здобувачів освіти, слухачів (Стаття 26 доповнена частиною третьою згідно із Законом №
1158-IV від 11.09.2003). Педагогічні працівники, органи управління освітою, засновники
самостійно обирають форми поточного та тематичного контролю знань, умінь та
навичок здобувачів освіти, слухачів (Частина четверта статті 26 із змінами, внесеними
згідно із Законом № 1158-IV від 11.09.2003).
Проміжний контроль передбачає: семестрові заліки; семестрову атестацію; річні
підсумкові заліки; річну підсумкову атестацію; кваліфікаційну атестацію; індивідуальні
завдання слухачам освіти, слухачам (Частина п’ята статті 26 в редакції Закону № 1158IV від 11.09.2003). Форми та періодичність проміжного контролю визначаються
навчальним планом. Дотримання зазначених у навчальному плані конкретних форм
проміжного контролю та їх періодичності є обов’язковим.
Вихідний контроль здійснюється у формі кваліфікаційної атестації. Порядок
проведення кваліфікаційної атестації, а також порядок і вимоги щодо формування
кваліфікаційної комісії затверджуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка включає:
кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної
характеристики випускника закладу професійної освіти відповідного атестаційного
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рівня; захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює (Частина
восьма статті 26 в редакції Закону № 1158-IV від 11.09.2003). Форми та періодичність
вихідного контролю визначаються навчальним планом. Дотримання зазначених у
навчальному плані конкретних форм вихідного контролю, їх періодичності є
обов’язковим.
Кваліфікаційна атестація здобувачів освіти здійснюється закладом професійної
освіти з участю представників підприємств, установ, організацій-замовників підготовки
кадрів після кожного ступеня навчання та після закінчення повного курсу навчання.
Результатом кваліфікаційної атестації є присвоєння учням, слухачам кваліфікації
відповідного рівня, про що вноситься запис у документ про професійно-технічну освіту.
Порядок кваліфікаційної атестації учнів, слухачів та присвоєння їм кваліфікації
визначається Міністерством праці та соціальної політики України за погодженням із
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійнотехнічної освіти. Контроль і оцінювання знань майбутніх кваліфікованих робітників є
невід’ємним елементом управління навчально-виробничим процесом їхньої професійної
підготовки. Контроль забезпечує визначенню обсягу, рівня і якості засвоєння
навчального матеріалу, визначенню успіхів у навчанні, прогалин в знаннях для
корегування їх у процесі навчання, удосконалення змісту, методів, засобів і форм
організації навчання. Він передбачає підвищення рівня відповідальності за роботу, яку
виконують як педагог, так і учень, та спонукає до систематизації співпраці й охайності у
виконанні завдань, формування позитивних моральних якостей та рис інформаційнотехнологічної та професійної культури майбутнього фахівця.
Результати оцінювання здобувачів освіти обговорюються на засіданні
педагогічної ради училища.
Основними функціями оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти є:
- контролююча - визначає рівень досягнень кожного здобувача освіти, готовність
до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу педагогу відповідно планувати й викладати
навчальний матеріал;
- навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх
систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;
- діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в
здобувача освіти в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить
корективи, спрямовані на їх усунення;
- стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання;
- виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати,
застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності.
- При оцінюванні навчальних досягнень здобувачів освіти мають ураховуватися:
- характеристики відповіді здобувача освіти: правильність, логічність,
обґрунтованість, цілісність;
- якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;
- сформованість предметних умінь і навичок;
- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати,
порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
- досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх,
формулювати гіпотези);
- самостійність оцінних суджень.
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Критерії, правила
педагогічних працівників

і

процедури

оцінювання

педагогічної

діяльності

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності
повинна передбачати підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до
очікувань суспільства.
Вимоги до педагогічних працівників встановлюються у відповідності до розділу
VІІ Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2143-УШ, чинного з 28.09.2017
року.
Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється чинним
законодавством (обрання за конкурсом, укладення трудових договорів) відповідно до
встановлених вимог (ст. 24 Закону «Про загальну середню освіту»).
Якість педагогічного складу регулюється прозорими процедурами відбору,
призначення та звільнення з посади, кваліфікаційними вимогами та вимогами до
професійної компетентності, системою підвищення кваліфікації.
Відповідність фаховості педагогічних працівників навчальній дисципліні
визначається відповідністю його спеціальності згідно з документами про вищу освіту
або про науковий ступінь, або про вчене звання, або науковою спеціальністю, або
досвідом практичної роботи за відповідним фахом та проходженням відповідного
підвищення кваліфікації
Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних
працівників є:
- освітній рівень педагогічних працівників;
- результати атестації;
- систематичність підвищення кваліфікації;
- наявність педагогічних звань, почесних нагород;
- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей
тощо;
- участь в експериментальній діяльності;
- результати освітньої діяльності.
З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення,
розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення
кваліфікації педагогічних працівників.
Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної
освіти здійснюється відповідно до статті 59 Закону України "Про освіту". Загальна
кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника
впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими
видами:
- довгострокове підвищення кваліфікації: курси;
- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, практикуми, тренінги,
конференції, «круглі столи» тощо.
Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує
педагогічна рада закладу.
Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних
працівників є їх атестація.
Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника включає
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в себе атестацію та сертифікацію.
Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних
компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології,
практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що
здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення
практичного досвіду роботи.
Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах
виключно за його ініціативою.
Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних
працівників закладу освіти.
Управлінська діяльність керівних працівників закладу освіти на сучасному етапі
передбачає вирішення низки концептуальних положень, а саме:
- раціональний розподіл роботи між працівниками закладу з урахуванням їх
кваліфікації, досвіду та ділових якостей;
- створення Піклувальної Ради, ради батьків;
- забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би
забезпечував належний рівень освіченості і вихованості випускників та підготовку їх до
життя в сучасних умовах;
- визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації
стратегічних завдань, які б повною мірою відповідали особливостям роботи закладу та
діловим якостям адміністрації, раціональне витрачення часу всіма працівниками
закладу;
- правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази
та створення сприятливих умов для її поповнення в сучасних умовах;
- забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього
процесу;
- створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі. Сучасні
положення освітнього менеджменту вимагають від керівника навчального закладу
фахових компетенцій:
- прогнозувати позитивне майбутнє і формувати дух позитивних змін;
- забезпечувати відкрите керівництво;
- вивчати інтереси і потреби місцевої громади й суспільства в цілому, щоб
визначати нові цілі і завдання;
- організовувати роботу колективу на досягнення поставлених цілей;
- працювати над залученням додаткових ресурсів для якісного досягнення
цілей;
- постійно вчитися і стимулювати до цього членів педагогічного колективу.
Керівниками закладу створюються необхідні умови для оптимальної
діяльності учасників освітнього процесу, усуваються виявлені недоліки в роботі,
здійснюється реалізація програм стратегічного розвитку закладу.
Вимоги до ділових та особистісних якостей керівників закладу освіти:
- цілеспрямованість та саморозвиток;
- компетентність;
11

- динамічність та самокритичність;
- управлінська етика;
- прогностичність та аналітичність;
- креативність, здатність до інноваційного пошуку.
- здатність приймати своєчасне рішення та брати на себе відповідальність за
результат діяльності.
Ефективність управлінської діяльності керівника закладу включає стан реалізації
його управлінських функцій, основних аспектів та видів діяльності, ступінь їх впливу на
результативність освітнього процесу, а саме:
1. Саморозвиток та самовдосконалення керівника у сфері управлінської
діяльності.
2. Стратегічне планування базується на положеннях концепції розвитку
закладу, висновках аналізу та самоаналізу результатів діяльності.
3. Річне планування формується на стратегічних засадах розвитку закладу.
4. Здійснення аналізу і оцінки ефективності реалізації планів, проектів.
5. Забезпечення професійного розвитку педагогів, методичного супроводу
молодих спеціалістів.
6. Поширення позитивної інформації про заклад.
7. Створення повноцінних умов функціонування закладу (безпечні та гігієнічні).
8. Застосування ІКТ-технологій у освітньому процесі.
9. Забезпечення якості освіти через взаємодію всіх учасників освітнього процесу.
10. Позитивна оцінка компетентності керівника з боку працівників.
Управлінська діяльність адміністрації закладу на сучасному етапі передбачає
вирішення низки концептуальних положень, а саме:
- раціональний розподіл роботи між працівниками училища з урахуванням їх
кваліфікації, досвіду та ділових якостей;
- забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би
забезпечував належний рівень освіченості і вихованості випускників та підготовку їх до
життя в умовах ринкових відносин;
- визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації
стратегічних завдань, які б повною мірою відповідають особливостям роботи та діловим
якостям адміністрації, раціональне витрачення часу всіма працівниками;
- правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази та
створення сприятливих умов для її поповнення в умовах ринкових відносин;
- забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього
процесу;
- створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.
Сучасні виклики освітнього менеджменту вимагають від керівника закладу таких
фахових компетенцій:
- прогнозувати позитивне майбутнє і формувати дух позитивних змін;
- забезпечувати відкрите керівництво;
- вивчати інтереси і потреби місцевої громади й суспільства в цілому, щоб
визначати нові цілі і завдання;
- організовувати роботу колективу на досягнення поставлених цілей;
- працювати над залученням додаткових ресурсів для якісного досягнення
цілей;
- постійно вчитися і стимулювати до цього членів педагогічного колективу.
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V. Створення в закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального
дизайну та розумного пристосування
Особам з особливими освітніми потребами надаються права рівні з іншими
особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового,
матеріально- технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та
розумного пристосування, що враховують індивідуальні потреби таких осіб.
Універсальний дизайн закладу створюється на таких принципах:
1. Рівність і доступність використання.
Надання однакових засобів для всіх користувачів: для уникнення відособлення
окремих груп населення.
2. Гнучкість використання.
Забезпечення наявність широкого переліку індивідуальних налаштувань і
можливостей з урахуванням потреб користувачів.
3. Просте та зручне використання.
Забезпечення простоти та інтуїтивність використання незалежно від досвіду,
освіти, мовного рівня та віку користувача.
4. Сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних можливостей
користувачів.
Сприяння ефективному донесенню всієї необхідної інформації до користувача
незалежно від зовнішніх умов або можливостей сприйняття користувача.
5. Припустимість помилок.
Зведення до мінімуму можливості виникнення ризиків і шкідливих наслідків
випадкових або ненавмисних дій користувачів.
6. Низький рівень фізичних зусиль.
Розрахування на затрату незначних фізичних ресурсів користувачів, на
мінімальний рівень стомлюваності.
7. Наявність необхідного розміру і простору.
Наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та різноманітних
діях, незважаючи на фізичні параметри, стан і ступінь мобільності користувача.
8. Моніторинг якості освіти осіб з особливими освітніми потребами.
Основними завданнями моніторингу інклюзивного навчання є:
- Створення корекційно-розвиткового середовища для задоволення освітніх
потреб учнів з особливими освітніми потребами;
- Створення позитивного мікроклімату у закладі для груп з інклюзивним
навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими
освітніми потребами з іншими здобувачами освіти;
- Забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з
особливими освітніми потребами;
- Надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими
освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та
програм навчання.
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VІІ. Заключні положення
Однією з важливих проблем забезпечення якості освітнього процесу в цілому
залишається оцінка ефективності управління освітнім процесом зокрема, тому дана
модель передбачає можливість вироблення своєї системи критеріїв, чинників, за якими
можна оцінювати ефективність освітнього процесу, що дасть можливість вносити
відповідні корективи в його організацію.
Рівень розвитку сучасної освіти вимагає від закладу високорозвиненого вміння
обирати форми, методи, типи управління педагогічним колективом, ставити серйозні
вимоги до його ділових та особистісних якостей, серед яких:
- цілеспрямованість та саморозвиток;
- компетентність;
- динамічність та самокритичність;
- управлінська етика;
- прогностичність та аналітичність;
- креативність, здатність до інноваційного пошуку.
- здатність приймати своєчасне рішення та брати на себе відповідальність за
результат діяльності.
Разом з тим, ефективність управлінської діяльності закладу характеризується
станом реалізації його управлінських функцій, основних аспектів та видів діяльності,
ступенем їх впливу на результативність освітнього процесу з урахуванням основних
чинників, для яких проводиться самоаналіз:
1. Стратегічне планування розвитку закладу, основане на висновках, аналізу та
самоаналізу результатів діяльності.
2. Річне планування розвитку навчального закладу формується на стратегічних
засадах.
3. Здійснення аналізу і оцінки ефективності реалізації планів, проектів.
4. Реальне календарне планування враховує усі напрямки діяльності училища та
доводиться до відома усіх рівнів.
5. Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників.
6. Поширення позитивної інформації про заклад (засобами веб-сайтів,
інформаційних бюлетенів, конференцій, семінарів, контактів з ЗМІ тощо).
7. Створення повноцінних умов функціонування закладу (безпечні та гігієнічні).
Наявність засобів для фізичного, інтелектуального розвитку здобувачів освіти та
педагогічного колективу.
8. Застосування ІКТ-технологій освітньому процесі та повсякденному житті.
9. Забезпечення якості освіти через взаємодію всіх учасників освітнього процесу.
10. Позитивна оцінка компетентності керівника з боку працівників та
громадськості.
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