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Про  створення системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти 

 

 Відповідно до  Конституції України,Закону України “Про загальну середню 

освіту”, ст 48  Закону України “Про освіту” питання створення системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти є одним з головних завдань сучасної 

школи, яку можна забезпечити шляхом педагогічної діагностики. Неможливо 

досягти високого рівня навчальних досягнень учнів без відповідного контролю за 

ходом освітнього процесу. Проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів та 

оцінювання ефективності навчання пов’язані між собою. Розв’язання цієї 

проблеми стає можливим завдяки моніторинговим дослідженням. Тому в умовах 

сучасної освіти актуальним є питання проведення системного моніторингу, який 

має такі складники, як: зміст інформації, якість інформації та використання 

інформації для управління. Останній складник передбачає прогнозування 

можливостей подальшого розвитку певного освітнього питання, а також 

формування системи педагогічних корекційних дій 

 Унаслідок використання моніторингу в управлінні навчальним процесом  у 

закладі повинно відбуватися поточне коригування (самокоригування) та зовнішня 

координація діяльності всіх учасників освітнього процесу. Результативність 

моніторингової діяльності дає змогу забезпечити підвищення  кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників, удосконалення іншої професійної майстерності та 

здійснити поточне коригування (самокоригування) та зовнішню координацію 

діяльності всіх учасників освітнього процесу. 
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 Таким чином, моніторинг — це один з головних засобів досягнення 

стабільності та рівноваги, збереження певних здобутків освіти, яка має постійно 

адаптуватися до змін, що відбуваються у суспільстві.  

 На підставі вищезазначеного з метою створення системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти у закладі  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про внутрішній моніторинг якості освіти у закладі 

(Додаток 1). 

2. Затвердити таблицю “Види освітнього моніторингу” (Додаток 2). 

3. Затвердити таблицю “Етапи проведення моніторингу” (Додаток 3). 

4. Затвердити інструментарій здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти 

у закладі ( Додаток 4). 

5. Контроль  за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
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