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І. Загальні положення
1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про освіту» від 05 

вересня 2017 року № 2145 -  УІІІ (ст.41 Система забезпечення якості освіти), 
Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти затверджених наказом 
Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71, Статуту 
центру розвитку дитини «Калинка» та регламентує систему забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості освіти (систему внутрішнього забезпечення 
якості, (далі ЗЯО) у центрі розвитку дитини «Калинка» (далі ЦРД «Калинка»).

Згідно з Законом України «Про освіту» система внутрішнього 
забезпечення якості освіти в ЦРД «Калинка» передбачає здійснення таких 
процедур і заходів:

• визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;
• здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
• щорічне оцінювання здобувачів освіти, загальне оприлюднення 

критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти;
• забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
• забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу;
• забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом, закладом освіти;
• забезпечення публічності інформації про освітні програми;
• забезпечення ефективної системи академічної доброчесності.
• оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних працівників;
• оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання 

управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
• створення в ЦРД «Калинка» сучасного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування.
Колегіальним органом управління ЦРД «Калинка», який визначає систему 

та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, є 
педагогічна рада.

Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості здійснюється 
адміністрацією закладу разом з комісією з питань академічної доброчесності.

1.2. Система внутрішнього забезпечення якості освіти - це діяльність з 
інформаційного забезпечення управління освітньою організацією, заснованою 
на систематичному аналізі якості реалізації освітньої діяльності, його 
ресурсного забезпечення та його результатів.

1.3. Положення поширюється на діяльність всіх педагогічних працівників, 
що здійснюють освітній процес, в тому числі педагогічних працівників, які 
працюють за сумісництвом.

1.4. У цьому положенні використовуються такі терміни:
1) заклад освіти - юридична особа публічного чи приватного права, 

основним видом діяльності якої є освітня діяльність;
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2) засновник закладу освіти -  Охтирська міська рада Сумської області;
3) здобувачі освіти - вихованці, що здобувають освіту;
4) компетентність -  динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 
особи успішно соціалізуватися, провадити подальшу навчальну діяльність;

5) освітній процес - система науково-методичних і педагогічних заходів, 
спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її 
компетентностей;

6) освітня діяльність -  діяльність суб'єкта освітньої діяльності, спрямована 
на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у освіті;

7) освітня послуга - комплекс визначених законодавством, освітньою 
програмою та/або договором дій суб'єкта освітньої діяльності, що мають 
визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних 
результатів навчання;

8) освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і 
організованих для досягнення визначених результатів навчання;

9) педагогічна діяльність - інтелектуальна, творча діяльність педагогічного 
(науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній 
та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток 
особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних 
компетентностей;

10) результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, 
погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та 
розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які 
особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або 
окремих освітніх компонентів;

11) система освіти -  сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, 
кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів 
освіти та інших суб'єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, 
органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини між ними;

12) суб'єкт освітньої діяльності -  фізична або юридична особа (заклад 
освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність;

13) універсальний дизайн у сфері освіти - дизайн предметів, 
навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх 
максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної 
адаптації чи спеціального дизайну;

14) якість освіти -  відповідність результатів навчання вимогам, 
встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором 
про надання освітніх послуг;

19) якість освітньої діяльності -  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.
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Критерії ефективності внутрішньої системи якості освіти ЦРД
✓  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.

✓  відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи 
(сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх напрямів, 
визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної 
освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція.

✓  ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти 
відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань 
батьків, наявних умов розвитку дошкільників.

✓  якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.
✓  показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних 

ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.
✓  дієва система управління закладом.

ІІ. Стратегія
та процедури забезпечення якості освіти

Мета стратегії забезпечення якості освіти -  гарантувати якість 
дошкільної освіти та формувати довіру громадськості до діяльності до ЦРД 
«Калинка»

Завдання стратегії внутрішньої системи забезпечення якості освіти:
✓  Створювати освітнє середовище для оптимального розвитку 

кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, 
індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.

✓  Забезпечувати умови постійного професійного зростання та 
самореалізації педагогів.

✓  Актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісні 
організації освітнього процесу та інклюзивній освіти (при потребі)

✓  Отримувати об’єктивну інформацію про функціонування і розвиток 
закладу.

✓  Сприяти розвитку партнерських відносин всіх учасників освітнього 
процесу: педагоги, діти, батьки.

✓  Забезпечувати інформаційну відкритість діяльності закладу.
✓  Запобігати проявам дискримінації, булінгу.
✓  Знаходити найоптимальніші чинники впливу на результативність 

освітнього процесу та впроваджувати у дію.
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Стратегія забезпечення якості освіти в ЦРД «Калинка» базується 
на таких принципах:
✓  Адаптації нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки 
України, чинного законодавства та інших документів, що регламентують 
діяльність у галузі освіти;
✓  Орієнтації на замовника (батьків або законних представників дітей), 
завоювання їхньої довіри. Розуміння поточних і майбутніх їхніх потреб 
сприятиме сталому успіху закладу дошкільної освіти ЦРД «Калинка».
✓  Створення та підтримки спеціальних цінностей, справедливості та 
етичних моделей поведінки; формування культури довіри та чесності; 
заохочення до зобов'язання щодо якості в масштабі всього освітнього процесу.
✓  Прийняття рішень на підставі фактичних даних та розуміння причинно - 
наслідкових зв'язків та можливих непередбачених наслідків.
✓  Керування стосунками зі всіма своїми зацікавленими сторонами, щоб 
оптимізувати їхній вплив на дієвість закладу.
✓  Створення системи управління якістю, яка забезпечуватиме 
удосконалення системи контролю підготовки здобувачів освіти та досягнення 
об’єктивності оцінювання знань;
✓  Підвищення мотивації здобувачів освіти до систематичної активної 
роботи впродовж усього періоду навчання на формування системних, стійких 
знань, умінь, навичок та компетенцій;
✓  Впровадження в освітній процес передових досягнень науки і технологій;
✓  Надання освітніх послуг, на високому рівні;
✓  Систематичного підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
✓  Збільшення переліку освітніх послуг за рахунок додаткових платних 
послуг (при можливості);
✓  Постійного розвитку матеріально-технічної бази та інформаційних 
ресурсів;
✓  Підвищення ефективності системи управління якістю через визначення 
цілей у галузі якості та їх перегляд при потребі, удосконалення процедур 
контролю.
✓  Справедливості та об'єктивного оцінювання професійної діяльності 
педагогічних працівників;
✓  Забезпечення академічної свободи педагогічних працівників.

Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких 
відносяться:

✓  здобувачі освіти, їх батьки або законні представники дитини;
✓  працівники закладу дошкільної освіти;
✓  органи, що здійснюють управління у сфері освіти;
✓  громадськість.
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ІІІ. Організаційна структура внутрішньої системи забезпечення
якості освіти.

Відповідальним за проведення самооцінювання освітніх і управлінських 
процесів є керівник ЦРД «Калинка». Для проведення самооцінювання керівник 
закладу:

✓  видає наказ про проведення самооцінювання освітніх і 
управлінських процесів;

✓  створює робочу групу, яка буде забезпечувати збір, вивчення, 
аналіз інформації, отриманої під час спостереження, опитування та вивчення 
документації;

✓  розподіляє обов'язки між членами робочої групи.
✓  призначає відповідального за узагальнення результатів

самооцінювання освітніх і управлінських процесів;
✓  визначає терміни обговорення та оприлюднення результатів 

самооцінювання освітніх і управлінських процесів;
✓  представляє матеріали на засіданні педагогічної ради, після 

схвалення педагогічною радою затверджує і контролює їх виконання;
✓  ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на 

основі аналізу результатів, отриманих в процесі реалізації внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти

До проведення аудиту можуть залучатися представники громадськості у 
порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

І¥. Процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та
освітньої діяльності.

4.1.Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та 
реалізується за напрямами:

✓  «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»,
✓  «Здобувачі освіти Забезпечення всебічного розвитку дитини 

дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»,
✓  «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної 

освіти»,
✓  «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти».
З метою аналізу стану сформованості й функціонування внутрішньої 

системи у ЗДО проводиться щорічне комплексне самооцінювання освіти і 
управлінських процесів з урахуванням завдань, визначених планом роботи ЗДО 
на навчальний рік та літній період.

Для оцінювання рівня якості освітньої та управлінської діяльності 
слугують: критерії (підстави для оцінювання). Індикатори (показники, що 
відображають стан об'єктів спостереження, їх якісні або кількісні 
характеристики), методи збору відповідної інформації, яка підлягає аналізу та 
оцінюванню (додаток 1).
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4.2. Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання 
інформації:

Під час самооцінювання також враховуються результати:
✓  внутрішніх моніторингів освітніх і управлінських процесів ЦРД;
✓  зовнішніх моніторингів, проведених органами управління у сфері 

освіти, міжнародними, громадськими організаціями тощо.
Внутрішні моніторинги проводяться для відстеження стану освітньої 

діяльності, якості надання освітніх послуг, ефективності управлінських 
процесів. Механізм підготовки та проведення моніторингу визначено Порядком 
проведення моніторингу якості освіти, затвердженим наказом Міністерства 
освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку 
проведення моніторингу якості освіти». Для проведення моніторингу 
обов'язковими є розроблення його програми та оприлюднення його результатів 
на веб-сайті ЦРД.

Рівні оцінювання освітніх і управлінських процесів у  ЗДО:
перший (високий) рівень; 
другий (достатній) рівень; 
третій (вимагає покращення) рівень; 
четвертий (низький) рівень.
4.3. Форми висвітлення опрацьованої інформації та оприлюднення 

результатів контролю та моніторингу:
✓  аналітична доповідь на засіданні педагогічної ради;
✓  проблемний аналіз -  комплексне самооцінювання функціонування 

та розвитку закладу дошкільної освіти у Програмі розвитку;
✓  аналіз підсумків діяльності ЦРД за навчальний рік та літній період- 

щорічне самооцінювання - у плані роботи на навчальний рік та літній період
4.4.Основними стратегічними цілями внутрішньої системи 

забезпечення освітою є: забезпечення якості освітньої діяльності закладу 
шляхом дотримання норм та процедур і за підтримки всіх учасників 
освітньої діяльності.

4.5. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:
✓  спостереження за станом соціально-психологічного середовища ЗДО;
✓  контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення 

інформації щодо її результатів;
✓  постійний моніторинг змісту освіти;
✓  спостереження за реалізацією освітнього процесу;
✓  моніторинг технологій навчання;
✓  моніторинг ресурсного потенціалу закладу;
✓  моніторинг управління ресурсами та процесами;
✓  розроблення рекомендацій щодо покращення даної діяльності, участь у 

стратегічному плануванні.
4.6 Здійснення постійного моніторингу змісту освіти полягає у 

періодичному аналізі робочих планів, програм на предмет їх відповідності 
потребам та компетентностям здобувачів освіти.
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4.7. Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні 
відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково -  
педагогічним підходам, аналізі критеріїв оцінювання та ефективності засобів 
контролю досягнень здобувачів освіти.

4.8. Моніторинг ресурсного потенціалу ЗДО полягає в аналізі 
відповідності матеріально-технічного, навчально-методичного та 
інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм, встановлення 
ефективності функціонування інформаційної системи садочку.

4.9. Здійснення моніторингу управління ресурсами та процесами в ЗДО 
полягає у визначенні ефективності управління в освітньому процесі в цілому та 
окремих його складників (планування, організація, контроль, облік).

4.10. Обов’язковою складовою діяльністю щодо покращення якості 
освітньої діяльності та якості освіти є участь у плануванні.

У Т Л  • •• • • ^  • • ••. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів дошкільної
освіти

Педагогічні працівники центру розвитку дитини здійснюють 
моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетентностей 
дошкільників, використовують підготовлений інструментарій (кваліметричні 
моделі, діагностичні карти, розроблені творчою групою закладу та затверджені 
на педагогічній раді протокол №3 від26.02.2016року), оцінюють
результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на 
його ефективність. Результати моніторингу узагальнюються в текстовому, 
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 є:

✓  відсоток здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень 
компетентності;

✓  складання індивідуальних маршрутів розвитку вихованців для
здійснення колекційної роботи та підвищення рівня розвитку;

✓  позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог
програмових завдань;

✓  відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи 
(сформованість певного виду компетеностей) змісту освітніх напрямів, 
визначених інваріативною 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 компетентностей перед її вступом до 
школи.
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VI. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 
діяльності педагогічних працівників ЗДО

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої 
діяльності ЦРД передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців.

Вимоги до педагогічних працівників закладу встановлюється у 
відповідності до розділу УІІ Закону України «Про освіту».

Якість педагогічного складу регулюється прозорими процедурами 
відбору, призначення та звільнення з посади, кваліфікаційними вимогами та 
вимогами до професійної компетентності, системою підвищення кваліфікації.

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 
працівників у центрі розвитку дитини є:

✓  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, статей тощо;
✓  участь в експериментальній діяльності;
✓  результати освітньої діяльності;
✓  оптимальність розподілу педагогічного навантаження;
✓  показник плинності кадрів.
З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, 

розширення й оновлення професійних компетентностей організовується 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється 
відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету 
Міністрів України № 800 від 21.08.2019 «Деякі питання підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та листа 
Міністерства освіти і науки України № 1/9-683 від 04.11.2019 «Щодо 
підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників». Щорічний 
план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна 
рада. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 
годин.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за 
такими видами:

✓  довгострокове підвищення кваліфікації -  курси;
✓  короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари- 

практикуми, вебінари, 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. Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і
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здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників.

VI . Умови якісної організації освітнього процесу

6.1. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 
закладі здійснюється на таких рівнях:

I рівень -  здобувачі освіти, батьки;
II рівень -  адміністрація закладу.

На першому рівні організації внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти соціально-психологічною, логопедичною та методичною службою 
закладу здійснюється діагностика компетентностей дітей, 
опитування(анкетування) батьків вихованців щодо якості проведення занять, 
напрямків діяльності закладу, інтересів та потреб;

На другому рівні, забезпечення якості освіти визначається за такими 
напрямами:

- контроль виконання вимог щодо якісної організації освітньої діяльності;
- моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів освіти;
- встановлення та оцінювання рівня досягнень складових компетентностей 

здобувачів освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання .
Визначається якість планування, контроль рівня досягнень здобувачами 

освіти:
- забезпечення публічної інформації про освітні програми; встановлення 

оперативного зворотного зв’язку з батьками;
- управління якістю (методи та види діяльності);
- щорічне оцінювання здобувачів освіти та загальне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті (моніторинг);
- забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників;
- забезпечення функціонування та постійне вдосконалення інформаційної 

системи закладу.
6.2. Внутрішня система забезпечення якості освіти в ЦРД «Калинка» є 

складником системи забезпечення якості освіти в Україні і містить дві 
підсистеми: забезпечення та моніторингу якості освіти і освітньої діяльності в 
ЦРД «Калинка».

6.3. У центрі розвитку дитини «Калинка» початковий етап поточного 
контролю результатів навчання здобувачів освіти здійснюється у вересні, 
проміжний -  у грудні, підсумковий - у травні, з метою оцінювання складових 
компетентності під час усіх видів занять, базових життєвих компетенцій.

6.4. Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти 
фіксуються в журналах діагностичних даних і доступні для перегляду та 
аналізу адміністрацією закладу та батьками.

6.5. Підсумковий контроль в результаті навчання здобувачами освіти 
здійснюється у формі підсумкової діагностики, а також під час підсумкових 
занять.
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6.6. Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності 
закладу містить такі процедури: забезпечення доступності інформації щодо 
результатів діяльності закладу на веб-сайті закладу; встановлення зворотного 
зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування батьків, педагогів); 
сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів; постійне 
удосконалення інформаційної системи ЦРД «Калинка» для створення 
ефективного інформаційного освітнього середовища; запобігання та виявлення 
плагіату в роботах педагогів.

6.7. Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу 
в ЦРД «Калинка» це наявність відповідних ресурсів (кадрових, матеріально- 
технічних, навчально-методичних та інформаційних) та ефективність їх 
застосування.

6.8. Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес 
здобувачів дошкільної освіти, забезпечують можливість досягнення 
компетентностей.

6.9. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми 
потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної 
підтримки дітей під час здобуття освіти.

6.10. Важливим показником якості освіти є створення безпечного 
освітнього середовища в ЦРД. У законодавстві загальні вимоги, які 
забезпечують освітнє середовище закладу регулює Закон «Про освіту». Права 
та обов'язки всіх учасників освітнього процесу визначаються в ньому у статтях 
53, 54, 55.

Основними складовими безпечного освітнього середовища в ЗДО є:
✓  безпечні й комфортні умови здійснення організації життєдіяльності 

дошкільників;
✓  відсутність дискримінації та насильства;
✓  створення інклюзивного і мотивувального простору.
Працівники ЦРД «Калинка» обізнані з вимогами охорони праці, безпеки

життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах 
надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

6.11. У закладі застосовуються підходи для адаптації та інтеграції 
здобувачів освіти до освітнього процесу.

6.12. ЦРД «Калинка» планує та реалізує діяльність щодо запобігання 
будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.

6.13. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння 
ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового 
способу життя.

VII. Система та процеси управлінської діяльності керівних 
працівників ЦРД «Калинка» .

7.1. Критеріями ефективності управлінської діяльності є:
✓  наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю 

освітнього процесу (модель випускника, стратегія розвитку );
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✓  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);

✓  ефективність кадрової політики, забезпечення можливостей для 
професійного розвитку педагогічних працівників

✓  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.

✓  впровадження політики академічної доброчесності.
7.2. Управлінська діяльність адміністрації ЦРД спрямована на 

вирішення низки концептуальних положень, а саме:
✓  створення умов для переходу від адміністративного стилю 

управління до громадсько-державного;
✓  раціональний розподіл роботи між працівниками центру розвитку 

дитини з урахуванням їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей;
✓  забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би 

забезпечував належний рівень освіченості і вихованості вихованців та 
підготовку їх до навчання в школі;

✓  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.
7.3. Діяльність керівника ЦРД «Калинка» визначається такими
чинниками:
✓  рівнем його компетентності;
✓  обраною концепцією власної діяльності;
✓  нормами ділового спілкування між членами колективу і з 

представниками інших закладів, організацій, представників влади, 
громадськості;

✓  рівнем розвитку і спрямованості організаційної культури закладу 
прийнятими в організації традиціями та звичками (привітання з днем 
народження, спільні виїзди на природу тощо);

✓  символікою центру розвитку дитини -  логотип, стиль одягу 
працівників тощо.
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7.4. Керівництво закладу центру розвитку дитини сприяє 
формуванню в учасників освітнього процесу:

✓  негативного ставлення до корупції.
✓  бажання проводити іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо.
Формування іміджу в закладі дошкільної освіти здійснюється шляхом

оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності 
на сайті закладу.

Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом 
проведення щорічного звітування керівника закладу освіти про свою роботу на 
загальних зборах колективу.

Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління закладом освіти

Для ефективного функціонування закладу, з метою автоматизації 
управлінської діяльності, підтримки єдиної системи збору, обробки та 
зберігання інформації в ЦРД «Калинка» запроваджено в практику системи 
«Україна ІСУО (інформаційна система управління освітою)», формується 
інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля», «Електронна реєстрація 
в дошкільні навчальні заклади органами місцевого самоврядування (відділом 
освіти Охтирської міської ради Сумської області)».

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися 
комплексні технології для обробки результатів моніторингу.

Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися 
публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, 
друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях, 
висвітленням матеріалів в соціальній мережі Фейсбук та САЙТІ закладу.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля в закладі 
дошкільної освіти функціонує електронна пошта - Е-таі1:
2гй.ка1іпка.2017@§таі1.сош, офіційний сайт закладу -  1і11р://ок1Цугка-сгб- 
каїупка.зитудсії.іп.иа/

На офіційному сайті розміщено інформацію, якої вимагає стаття 30 
Закону України «Про освіту»:

✓  статут закладу освіти;
✓  ліцензія на провадження освітньої діяльності;
✓  структура та органи управління закладу освіти;
✓  кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
✓  освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік 

освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
✓  територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його 

засновником;
✓  мова (мови) освітнього процесу;
✓  результати моніторингу якості освіти;
✓  річний звіт про діяльність закладу освіти;
✓  правила прийому до закладу освіти;
✓  інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти 

або на вимогу законодавства.

mailto:zrd.kalinka.2017@gmail.com
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Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про 
надходження та використання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога. 
Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематично 
поновлюється. Показники ефективності реалізації: відповідність вимогам 
Закону України «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості 
закладу освіти.

¥ІП. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності
Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками 

здійснюється відповідно до Положення про академічну доброчесність (Додаток 
2)

ІХ. Створення для дітей в групах компенсуючого типу закладу освітнього 
середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Для створення в групах компенсуючого типу ЦРД «Калинка» освітнього 
середовища, універсального дизайну та розумного пристосувння заклад 
взаємодіє:

✓  з батьками дітей, які мають порушення мови, порушення опорно- 
рухового апарату ;

✓  фахівцями комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр 
Охтирської міської ради Сумської області», залучає їх до необхідної підтримки 
дітей під час здобуття освіти.

У закладі працюють групи:
- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Корекційна робота 

з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату проводиться 
сестрою медичною з лікувальної фізкультури, реабілітологом, 
практичним психологом;

- для дітей з вадами мовлення. Корекційна робота здійснюється 
вчителем-логопедом, практичним психологом та відбувається в рамках 
особистісно-орієнтованого підходу, який враховує індивідуальні 
особливості кожної дитини, рівень фізичного, психічного та 
мовленнєвого розвитку малюків (відповідно до встановленого 
діагнозу).

Для педагогів груп компенсуючого типу ЦРД «Калинка» важливо 
розуміти, які зміни потрібно внести у методи та стратегії освіти, формування 
освітнього простору для того, щоб забезпечити максимально активну і значущу 
участь усіх дітей у житті групи.

Складовою універсального дизайну є:
✓  особливий підхід до навчання, який мінімізує бар’єри у навчанні та 

спілкуванні:
✓  забезпечення основи для розроблення широкого спектру освітніх 

послуг та довкілля з урахуванням потреб усіх вихованців закладу.
Універсальний дизайн закладу створюється на таких принципах:
✓  Рівність і доступність використання. Надання однакових засобів для 

всіх користувачів: для уникнення відособлення окремих груп населення.
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✓  Г нучкість використання. Забезпечення наявності широкого переліку 
індивідуальних налаштувань і можливостей з урахуванням потреб 
користувачів.

✓  Просте та зручне використання. Забезпечення простоти та 
інтуїтивність використання незалежно від досвіду, освіти, мовного рівня та віку 
користувача.

✓  Сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних та 
фізичних можливостей користувачів. Сприяння ефективному донесенню всієї 
необхідної інформації до користувача незалежно від зовнішніх умов або 
можливостей сприйняття користувача.

✓  Припустимість помилок. Зведення до мінімуму можливостей 
виникнення ризиків і шкідливих випадків або ненавмисних дій користувачів.

✓  Низький рівень фізичних зусиль. Розрахунок на затрату незначних 
фізичних ресурсів користувачів, на мінімальний рівень стомлюваності.

Дотримання принципів універсального дизайну в групах
компенсуючого типу:
✓  демонструє розуміння того, що кожна людина навчається «по- 

своєму» і цінність дитини не залежить від її здібностей і досягнень;
✓  сприяє розвитку її сильних сторін і талантів;
✓  усуває бар’єри у системі освіти та системі підтримки;
✓  цінує людське різноманіття та розуміє, що людські відмінності та 

цінності збагачують суспільство;
✓  визнає, що діяльність ґрунтується на правах людини та принципах 

рівності.



Додаток 1
Критерії та індикатори

для самооцінювання освітніх і управлінських процесів центру розвитку дитини «Калинка» 
__________________Охтирської міської ради Сумської області » _________________

Вимога організації 
освітніх і 

управлінських 
процесів у закладі 
дошкільної освіти

К ритерії оціню вання Індикатори оціню вання М етоди збору інф орм ації

1 2 3 4

І. Н апрям  оціню вання «О світнє середовищ е закладу дош кільної освіти»

1.1. Створення 
комфортних, 
безпечних, 
доступних та 
неш кідливих умов 
розвитку,
виховання, навчання 
дітей та  праці

1.1.1. Будівлі, приміщ ення, 
споруди, обладнання і 
територія закладу дош кільної 
освіти є безпечними, 
доступними та комфортними

1.1.1.1. У лаш тування території закладу 
дош кільної освіти та розташ ування основних 
приміщ ень є раціональним  та безпечним

1.1.1.1. Спостереж ення (освітнє 
середовищ е)

1.1.1.2. У  закладі дош кільної освіти 
забезпечується архітектурна доступність 
території та  приміщ ень будівлі

1.1.1.2. С постереж ення (освітнє 
середовищ е)

1.1.1.3. У  закладі дош кільної освіти 
забезпечую ться розумні пристосування для дітей 
з особливими освітніми потребами (у разі 
наявності таких дітей)

1.1.1.3. Спостереж ення (освітнє 
середовищ е)
О питування (анкетування батьків)

1.1.1.4. У  закладі дош кільної освіти облаш товані 
та  використовується ресурсна кімната для 
проведення відповідних занять зі здобувачами 
дош кільної освіти з особливими освітніми 
потребами (у разі наявності)

1.1.1.4. С постереж ення (освітнє 
середовищ е)
О питування (анкетування батьків, 

педагогічних працівників)

1.1.1.5. У  закладі дош кільної освіти 
забезпечується комф ортний повітряно-тепловий 
режим, належне освітлення, водопостачання, 
водовідведення, опалення, прибирання території 
та  приміщ ень, дотримую ться санітарно-гігієнічні 
вимоги

1 .1.1.5. Спостереж ення (освітнє 
середовищ е)
О питування (анкетування батьків, 
працівників, педагогічних працівників) 
В ивчення документації
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1.1.2. Заклад дош кільної 
освіти забезпечений 
приміщ еннями з необхідним 
обладнанням  для забезпечення 
освітнього процесу та 
ж иттєдіяльності здобувачів 
дош кільної освіти відповідно 
до типу та профілю  закладу

1.1.2.1. У  закладі дош кільної освіти обладнання 
основних приміщ ень відповідає зросту та  віку 
дітей, санітарно-гігієнічним вимогам

1.1.2.1. С постереж ення (освітнє 
середовищ е)
О питування (анкетування медичних та 
педагогічних працівників)

1.1.2.2. У  закладі дош кільної освіти приміщ ення 
для роботи із здобувачами дош кільної освіти 
забезпечено необхідним 
обладнанням, іграш ками, посібниками у 
відповідності до освітніх програм, типу та 
профілю  закладу

1.1.2.2. С постереж ення (освітнє 
середовищ е)
В ивчення документації 
О питування (анкетування батьків, 
педагогічних працівників)

1.1.3. П рацівники закладу 
дош кільної освіти обізнані з 
вимогами охорони праці, 
безпеки життєдіяльності, 
пож еж ної безпеки, правилами 
поведінки в умовах 
надзвичайних ситуацій і 
дотримую ться їх

1.1.3.1. У  закладі дош кільної освіти проводяться 
навчання/інструктаж і з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, пож еж ної безпеки, правил 
поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

1.1.3.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування працівників 
закладу дош кільної освіти)

1.1.3.2. П рацівники закладу дош кільної освіти 
дотримую ться вимог щ одо охорони праці, 
безпеки життєдіяльності, пож еж ної безпеки, 
правил поведінки в умовах надзвичайних 
ситуацій

1.1.3.2. С постереж ення (освітнє 
середовищ е)
О питування (анкетування працівників 
закладу дош кільної освіти)

1.1.4. У  закладі дош кільної 
освіти створено ум ови для 
якісного харчування 
здобувачів дош кільної освіти

1.1.4.1. У  закладі дош кільної освіти забезпечено 
різноманітне, безпечне, корисне та  збалансоване 
харчування, щ о відповідає потребам  усіх 
здобувачів дош кільної освіти

1.1.4.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування батьків, 
медичних працівників) 
С постереж ення (освітнє середовищ е)

1.1.4.2. У  закладі дош кільної освіти 
дотримую ться виконання натуральних норм 
харчування

1.1.4.2. В ивчення документації 
О питування (анкетування медичних 
працівників)

1.1.4.3. У  закладі дош кільної освіти харчування 
здобувачів дош кільної освіти здійсню ється з 
дотрим анням  санітарно-гігієнічних вимог

1.1.4.3. В ивчення документації 
О питування (анкетування медичних 
працівників)
С постереж ення (освітнє середовищ е)

1.1.4.4. О рганізація харчування у закладі 
дош кільної освіти сприяє формуванню  
культурно-гігієнічних навичок здобувачів

1.1.4.4. В ивчення документації 
О питування (анкетування батьків, 
педагогічних працівників)
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дош кільної освіти С постереж ення (освітнє середовищ е)

1.1.5. У  закладі дош кільної 
освіти створено ум ови для 
фізичного розвитку та 
зм іцнення здоров’я здобувачів 
дош кільної освіти

1.1.5.1. У  закладі дош кільної освіти 
забезпечується медичне обслуговування дітей, у 
разі потреби надається невідкладна дом едична 
допомога

1.1.5.1. В ивчення документації 
С постереж ення (освітнє середовищ е) 
О питування (анкетування батьків, 
працівників закладу дош кільної освіти)

1.1.5.2. У  закладі дош кільної освіти проводяться 
профілактичні та  оздоровчі заходи

1.1.5.2. В ивчення документації 
С постереж ення (освітнє середовищ е) 
О питування (анкетування батьків, 
працівників закладу дош кільної освіти)

1.1.5.3. У  закладі дош кільної освіти вж иваю ться 
заходи щ одо дотрим ання протиепідемічного 
режиму

1.1.5.3. В ивчення документації 
С постереж ення (освітнє середовищ е) 
О питування (анкетування батьків, 
працівників, медичних та педагогічних 
працівників)

1.1.5.4. У  закладі дош кільної освіти проводиться 
санітарно-просвітницька робота з усіма 
учасниками освітнього процесу з питань 
здорового способу життя, загартування, 
раціонального харчування

1.1.5.4. В ивчення документації 
С постереж ення (освітнє середовищ е) 
О питування (анкетування батьків, 
працівників, педагогічних та медичних 
працівників)

1.1.5.5. У  закладі дош кільної освіти проводиться 
ф ізкультурно-оздоровча робота у різних 
організаційних формах

1.1.5.5.Вивчення документації 
С постереж ення (освітнє середовищ е) 
О питування (анкетування педагогічних 
та медичних працівників)

1.1.5.6. У  закладі дош кільної освіти наявне 
ф ізкультурно-спортивне обладнання та інвентар 
для розвитку рухових якостей здобувачів 
дош кільної освіти

1.1.5.6. С постереж ення (освітнє 
середовищ е)

1.1.5.7. У  закладі дош кільної освіти здійсню ється 
медико-педагогічний контроль за  організацією  
фізичного виховання

1.1.5.7. В ивчення документації 
О питування (анкетування педагогічних 
та медичних працівників)

1.2. Створення
освітнього
середовищ а,

1.2.1. Заклад дош кільної 
освіти планує та  реалізує 
діяльність щ одо запобігання

1.2.1.1. К ерівник та працівники закладу 
дош кільної освіти дотримую ться вимог 
нормативно-правових документів щ одо

1.2.1.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування працівників, 
педагогічних та медичних
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вільного від будь- 
яких форм 
насильства та 
дискримінації

будь-яким проявам 
дискримінації, булінгу

виявлення ознак булінгу, інш ого насильства та 
запобігання йому

працівників)

1.2.1.2. У  закладі дош кільної освіти розроблено 
та виконується план заходів із запобігання 
проявам дискримінації та  булінгу, інш их форм 
насильства, вчасно реагую ть на звернення щ одо 
таких проявів, у разі потреби надається 
психолого-соціальна підтримка

1.2.1.2. В ивчення документації 
О питування (анкетування батьків, 
працівників, педагогічних та медичних 
працівників)

1.2.1.3. П рацівники та батьки вваж аю ть освітнє 
середовищ е безпечним і психологічно 
комфортним

1.2.1.3. О питування (анкетування 
батьків, працівників, педагогічних та 
медичних працівників)

1.3. Ф ормування
інклю зивного,
безпечного,
розвивального,
мотивую чого
освітнього
простору

1.3.1. У  закладі дош кільної 
освіти створено ум ови для 
навчання, реабілітації, 
соціальної адаптації, 
інтеграції в суспільство 
здобувачів дош кільної освіти 
із особливими освітніми 
потребами

1.3.1.1. У  закладі дош кільної освіти 
забезпечується корекційна спрямованість 
освітнього процесу

1.3.1.1. В ивчення документації 
С постереж ення (освітнє середовищ е)

1.3.1.2. У  закладі дош кільної освіти 
забезпечується проведення (надання) додаткових 
психолого-педагогічних і корекційно- 
розвиткових занять (послуг) здобувачам  
дош кільної освіти з особливими освітніми 
потребами, що визначені індивідуальною  
програмою  розвитку (у разі потреби)

1.3.1.2. В ивчення документації 
О питування (анкетування педагогічних 
працівників, батьків)

1.3.1.3. У  закладі дош кільної освіти 
налагодж ено роботу з питань навчання дітей із 
особливими освітніми потребами (створено 
команди психолого-педагогічного супроводу, 
розроблено індивідуальні програми розвитку), 
відстеж ується результативність діяльності тощ о

1.3.1.3.С постереж ення (освітнє 
середовищ е)
В ивчення документації О питування 
(анкетування педагогічних та 
медичних працівників)

1.3.2. Заклад дош кільної освіти 
взаємодіє із батьками 
здобувачів дош кільної освіти із 
особливими освітніми 
потребами, фахівцями 
інклю зивно-ресурсного центру, 
залучає їх  до необхідної

1.3.2.1. У  закладі дош кільної освіти 
індивідуальні програми розвитку розробляю ться 
за  участі батьків та  створю ю ться умови для 
залучення асистента дитини в освітній процес (за 
потребою )

1.3.2.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування педагогічних 
працівників, батьків)

1.3.2.2. У  закладі дош кільної освіти асистент 
вихователя допомагає педагогам в організації

1.3.2.2. В ивчення документації 
О питування (анкетування педагогічних
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підтримки дітей під час 
здобуття дош кільної освіти (у 
разі наявності здобувачів 
освіти з особливими освітніми 
потребами)

освітнього процесу, співпрацю є та залучає дітей 
з особливими освітніми потребами до різних 
видів діяльності

працівників, батьків)

1.3.2.3. У  закладі дош кільної освіти 
забезпечується співпраця з інклю зивно- 
ресурсним центром, навчально-реабілітаційним 
центром чи інш ими закладам и щ одо супроводу 
та підтримки здобувачів дош кільної освіти з 
особливими освітніми потребами

1.3.2.3. В ивчення документації 
О питування (анкетування педагогічних 
працівників, батьків)

1.3.3. О світнє середовищ е 
закладу дош кільної освіти 
забезпечує реалізацію  завдань 
програми та мотивує 
здобувачів дош кільної освіти 
до оволодіння різним и видами 
компетенцій

1.3.3.1. П редм етно-просторове розвивальне 
середовищ е, створене в основних приміщ еннях 
закладу дош кільної освіти, відповідає віковим 
особливостям  здобувачів дош кільної освіти та 
сприяє формуванню  у них різних видів 
компетенцій

1.3.3.1. С постереж ення (освітнє 
середовищ е)
О питування (анкетування педагогічних 
працівників)

1.3.3.2. Добір іграш ок, посібників та  обладнання 
для формування й облаш тування предметно- 
просторового розвивального середовищ а у 
закладі дош кільної освіти відповідає 
встановленим вимогам

1.3.3.2. С постереж ення (освітнє 
середовищ е)
О питування (анкетування педагогічних 
працівників)

ІІ. Н апрям  оціню вання «Здобувачі дош кільної освіти.
Забезпечення всебічного розвитку дитини дош кільного віку, набуття нею ж иттєвого соціального досвіду»

2.1. Д отримання 
вимог Базового 

компонента 
дош кільної освіти

2.1.1. У  закладі дош кільної 
освіти реалізується Базовий 

компонент дош кільної освіти

2.1.1.1. Заклад дош кільної освіти здійсню є 
освітній процес за  програмами, затвердж еним и в 
установленому порядку

2.1.1.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування педагогічних 
працівників)

2.1.1.2. О рганізація освітнього процесу у закладі 
дош кільної освіти сприяє набуттю  дитиною  
різних компетентностей відповідно до освітніх 
ліній, визначених інваріантною  складовою  
Базового ком понента дош кільної освіти

2.1.1.2. В ивчення документації 
С постереж ення (організація 
ж иттєдіяльності здобувачів 
дош кільної освіти) О питування 
(анкетування педагогічних 
працівників)

2.1.1.3. У  закладі дош кільної освіти створю ю ться 
ум ови для реалізації варіативної складової 
Базового компонента дош кільної освіти, для

2.1.1.3. В ивчення документації 
С постереж ення (освітнє середовищ е) 
О питування (анкетування батьків,
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впровадж ення додаткових організаційних форм 
освітнього процесу -  гуртки, студії, секції (за 
згодою  батьків та  з урахуванням  індивідуальних 
особливостей здобувачів дош кільної освіти)

педагогічних працівників)

2.1.2. У  закладі дош кільної 
освіти здійсню ється 
внутріш ній моніторинг стану і 
результатів освітньої 
діяльності

2.1.2.1. У  закладі дош кільної освіти здійсню ється 
аналіз стану освітньої діяльності, приймаю ться 
відповідні управлінські ріш ення

2.1.2.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування педагогічних 
працівників)

2.2. О рганізація 
життєдіяльності 
здобувачів 
дош кільної освіти у 
закладі

2.2.1. У  закладі дош кільної 
освіти забезпечено 
дотрим ання вимог до 
розпорядку дня та  навчання, 
організації ж иттєдіяльності, 
рухової активності дітей

2.2.1.1. Розпорядок дня здобувачів дош кільної 
освіти у вікових групах відповідає гігієнічним 
нормам щ одо тривалості сну, організації 
різним и видами діяльності та  відпочинку, у 
том у числі навчальних занять, тривалості 
перебування на свіжому повітрі, рухової 
активності, кратності прийм ання їжі

2.2.1.1.В ивчення документації 
С постереж ення (організація 
ж иттєдіяльності здобувачів 
дош кільної освіти) О питування 
(анкетування педагогічних 
працівників, батьків)

2.2.1.2. Гранично допустиме навчальне 
навантаж ення на здобувача дош кільної освіти у 
закладі дош кільної освіти відповідає віковій 
групі

2.2.1.2. В ивчення документації 
С постереж ення (організація 
ж иттєдіяльності здобувачів 
дош кільної освіти) О питування 
(анкетування педагогічних 
працівників)

ІІІ. Н апрям  оціню вання «Ф ахова діяльність педагогічних працівників закладу дош кільної освіти»

3.1.Ефективність 
планування 
педагогічними 
працівниками своєї 
діяльності та  якість 
організації 
освітнього процесу

3.1.1. П едагогічні працівники 
планую ть свою діяльність, 
аналізую ть її результативність

3 .1 .1 .1 . Ф орми та види планів педагогів з 
організації освітнього процесу у закладі 
дош кільної освіти розглядаю ться та  
схвалю ю ться педагогічною  радою

3.1.1.1. В ивчення документації

3.1.1.2. П едагогічні працівники закладу 
дош кільної освіти планую ть освітній процес, 
об 'єктивно оціню ю ть його результативність

3.1.1.2. В ивчення документації

3.1.2. П едагогічні працівники 
застосовую ть сучасні 
технології та  методики в

3.1.2.1. П едагогічні працівники володію ть 
знанням и про вікові, ф ізіологічні та 
психологічні особливості дітей, їх  індивідуальні

3.1.2.1. С постереж ення (організація 
ж иттєдіяльності здобувачів 
дош кільної освіти) О питування
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освітньому процесі, 
спрямовані на оволодіння 
здобувачам и дош кільної 
освіти клю човими 
компетентностями та 
наскрізними уміннями

можливості та потреби, гнучко та варіативно 
застосовую ть форми та методи організації 
освітнього процесу

(анкетування педагогічних 
працівників)

3.1.2.2. П едагогічні працівники застосовую ть 
інф ормаційно-комунікаційні та  комунікативні 
технології

3.1.2.2. О питування (анкетування 
педагогічних працівників)

3.1.2.3. П едагогічні працівники застосовую ть 
технології формування у здобувачів дош кільної 
освіти соціально доцільної поведінки

3.1.2.3. О питування (анкетування 
педагогічних працівників)

3.1.3. П едагогічні працівники 
створю ю ть та використовую ть 
освітні ресурси

3.1.3.1. П едагогічні працівники створю ю ть та 
використовую ть власні освітні ресурси 
(методичні розробки, презентації, блоги, 
вебсайти тощ о), маю ть публікації професійної 
тем атики та оприлю днені методичні розробки

3.1.3.1. О питування (анкетування 
педагогічних працівників)

3.1.4. У  закладі дош кільної 
освіти мовою  освітнього 
процесу є держ авна мова

3.1.4.1. П рацівники закладу дош кільної освіти 
сприяю ть популяризації держ авної мови

3.1.4.1. О питування (анкетування 
педагогічних працівників, працівників, 
батьків)

3.1.4.2. У  роботі зі здобувачам и дош кільної 
освіти педагогічні працівники збагачую ть та 
активізую ть словник, розвиваю ть з в ’язне 
мовлення, формую ть навички культури 
мовлення та виховую ть баж ання спілкуватися 
рідною  мовою

3.1.4.2.С постереж ення (організація 
ж иттєдіяльності здобувачів 
дош кільної освіти)

3.2. П остійне
підвищ ення
проф есійного рівня
і педагогічної
майстерності
педагогічних
працівників

3.2.1. П едагогічні працівники 
забезпечую ть власний 
проф есійний розвиток і 
п ідвищ ення кваліфікації

3.2.1.1. П едагогічні працівники закладу 
дош кільної освіти обираю ть різні види, форми і 
напрямки підвищ ення рівня своєї професійної 
майстерності

3.2.1.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування педагогічних 
працівників)

3.2.2. П едагогічні працівники 
діляться досвідом  роботи з 
колегами

3.2.2.1. П едагогічні працівники беруть участь у 
роботі творчих (робочих) груп, ін іцію ю ть та/або 
реалізую ть освітні проекти

3.2.2.1.В ивчення документації 
О питування (анкетування 
педагогічних працівників)

3.3. Н алагодж ення 
співпраці з 
батьками,

3.3.1. П едагогічні працівники 
дію ть на засадах педагогіки 
партнерства

3.3.1.1. У  закладі дош кільної освіти всі 
співробітники працю ю ть у партнерстві один з 
одним

3.3.1.1. О питування (анкетування 
працівників, педагогічних та медичних 
працівників)
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працівниками 
закладу дош кільної 
освіти

3.3.2. П едагогічні працівники 
співпрацю ю ть з батьками з 
питань розвитку, навчання та 
виховання д ітей , забезпечую ть 
постійний зворотній з в ’язок

3.3.2.1. У  закладі освіти налагодж ена 
конструктивна комунікація педагогічних 
працівників із батьками здобувачів дош кільної 
освіти в різних формах на принципах 
взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, 
співпраці

3.3.2.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування 
батьків, педагогічних працівників)

3.3.3. У  закладі дош кільної 
освіти налагодж ена практика 
педагогічного наставництва 
та  інш их форм професійної 
співпраці

3.3.3.1. П едагогічні працівники надаю ть 
методичну підтримку колегам, обміню ю ться 
досвідом  (конференції, публікації, майстер- 
класи, семінари, наставництво)

3.3.3.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування педагогічних 
працівників)

3.3.4. У  закладі дош кільної 
освіти налагодж ено систему 
роботи з адаптації та  інтеграції 
здобувачів дош кільної освіти 
до освітнього процесу

3.3.4.1. П едагогічні працівники орієнтовані на 
потреби дитини в освітньому процесі, 
проявляю ть повагу, доброзичливість й позитивне 
ставлення до особистості дитини, сприяю ть її 
особистісному розвиткові

3.3.4.1. О питування (анкетування 
батьків, педагогічних працівників) 
С постереж ення (організація 
ж иттєдіяльності здобувачів дош кільної 
освіти)

3.4. М етодичне 
забезпечення 
закладу дош кільної 
освіти

3.4.1. У  закладі дош кільної 
освіти функціонує м етодичний 
кабінет

3.4.1.1. Д іяльність методичного кабінету закладу 
дош кільної освіти спрямована на реалізацію  
завдань закладу, підвищ ення якості освітнього 
процесу та професійної компетентності 
педагогів, надання їм  методичної допомоги

3.4.1.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування 
педагогічних працівників) 
С постереж ення (освітнє середовищ е)

3.4.1.2. У  закладі дош кільної освіти 
забезпечується наступність дош кільної та 
початкової освіти

3.4.1.2. В ивчення документації 
О питування (анкетування педагогічних 
працівників)

3.4.1.3. Інф орм аційно-просвітницький простір є 
доступним, сучасним, зм істовним, сприяє 
відкритості та  прозорості діяльності закладу 
дош кільної освіти та задоволенню  потреб 
учасників освітнього процесу

3.4.1.3.С постереж ення (освітнє 
середовищ е)
О питування (анкетування педагогічних 
працівників, батьків)

IV. Н апрям  оціню вання «У правлінські процеси закладу дош кільної освіти»

4.1. Н аявність 
програми розвитку 
закладу та системи

4.1.1. У  закладі дош кільної 
освіти сформовано стратегію  
його розвитку, спрямовану на

4.1.1.1. П рограм а розвитку закладу дош кільної 
освіти відповідає особливостям  і умовам  його 
діяльності (тип закладу, мова навчання,

4.1.1.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування педагогічних 
працівників)
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річного планування 
діяльності закладу 
дош кільної освіти, 
моніторингу 
виконання 
поставлених цілей і 
завдань

підвищ ення якості освітньої 
діяльності

формування контингенту здобувачів дош кільної 
освіти, обсяг та  дж ерела ф інансування)

4.1.2. У  закладі дош кільної 
освіти здійсню ється 
планування роботи та 
відстеж ується результативність 
його діяльності

4.1.2.1. П лан роботи закладу дош кільної освіти 
реалізує стратегію  його розвитку та актуальні 
завдання, висвітлю є всі напрямки діяльності

4.1.2.1. В ивчення документації

4.1.2.2. П рацівники закладу дош кільної освіти 
та  батьки здобувачів дош кільної освіти 
залучаю ться до розроблення плану роботи 
закладу освіти

4.1.2.2. О питування (анкетування 
батьків, працівників, медичних та 
педагогічних працівників)

4.1.3. У  закладі дош кільної 
освіти сформована й 
функціонує внутріш ня 
система забезпечення якості 
освіти

4.1.3.1. У  закладі дош кільної освіти здійсню ється 
систематичний аналіз функціонування 
внутріш ньої системи забезпечення якості освіти

4.1.3.1.В ивчення документації 
О питування (анкетування 
педагогічних працівників)

4.2. Ф ормування 
відносин довіри, 
прозорості, 
дотрим ання етичних 
норм

4.2.1. К ерівник закладу 
дош кільної освіти сприяє 
створенню  психологічно 
комф ортного середовищ а

4.2.1.1. П рацівники та батьки здобувачів 
дош кільної освіти задоволені загальним  
психологічним кліматом у закладі дош кільної 
освіти і діями керівника щ одо формування 
відносин довіри та  конструктивної співпраці 
м іж  ним

4.2 .1 .1 . О питування (анкетування 
батьків, педагогічних працівників)

4.2.2. Заклад дош кільної освіти 
оприлю дню є інформацію  про 
свою
діяльність на відкритих 
загальнодоступних ресурсах

4.2.2.1. Заклад дош кільної освіти забезпечує 
зм істовне наповнення та вчасне оновлення 
інформ аційних ресурсів закладу (інформаційні 
стенди, сайт закладу дош кільної освіти/ 
інф орм ація на сайті засновника, сторінки у 
соціальних мережах)

4.2.2.1. С постереж ення (освітнє 
середовищ е)
О питування (анкетування батьків)

4.3. Еф ективність
кадрової політики та
забезпечення
мож ливостей для
професійного
розвитку
педагогічних

4.3.1. К ерівник закладу 
дош кільної освіти формує ш тат 
закладу, залучаю чи 
кваліф ікованих педагогічних та 
інш их працівників відповідно 
до ш татних нормативів та  типу 
закладу

4.3.1.1. У  закладі дош кільної освіти 
уком плектовано кадровий склад 
(наявність/відсутність вакансій)

4.3.1.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування батьків)

4.3.1.2. П едагогічних працівників закладу 
дош кільної освіти приймаю ть на роботу з 
урахуванням  вимог чинного законодавства

4.3.1.2. В ивчення документації
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працівників 4.3.2. К ерівник закладу 
дош кільної освіти мотивує 
педагогічних працівників до 
підвищ ення якості освітньої 
діяльності

4.3.2.1. К ерівник закладу дош кільної освіти 
застосовує заходи матеріального та  морального 
заохочення до педагогічних працівників з метою 
підвищ ення якості освітньої діяльності, 
саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої 
діяльності

4.3.2.1. О питування (анкетування 
педагогічних працівників)

4.3.3. К ерівник закладу 
дош кільної освіти сприяє 
підвищ енню  кваліфікації 
педагогічних працівників

4.3.3.1. К ерівник закладу дош кільної освіти 
створю є умови для постійного підвищ ення 
кваліфікації, впровадж ення педагогічними 
працівниками інновацій в освітній процес, 
участі педагогів у експерим ентальній діяльності

4.3.3.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування 
педагогічних працівників)

4.3.3.2. П едагогічні працівники вважаю ть, що 
керівник закладу дош кільної освіти сприяє 
їхньом у професійному розвитку

4.3.3.2. О питування (анкетування 
педагогічних працівників)

4.4. О рганізація 
діяльності закладу 
дош кільної освіти 
на засадах 
лю диноцентризму, 
прийняття 
управлінських 
ріш ень на основі 
конструктивної 
співпраці учасників 
освітнього процесу, 
взаємодії закладу 
дош кільної освіти з 
м ісцевою  громадою

4.4.1. У  закладі дош кільної 
освіти створю ю ться умови 
для реалізації прав і 
обов’язків учасників 
освітнього процесу

4.4.1.1. П рацівники вважаю ть, щ о їх  права у 
закладі дош кільної освіти не поруш ую ться

4.4.1.1. О питування (анкетування 
працівників, педагогічних та медичних 
працівників)

4 .4 .І.2 . Батьки здобувачів дош кільної освіти 
вважаю ть, що права їх дітей в закладі 
дош кільної освіти не поруш ую ться

4 .4 .І.2 . О питування (анкетування 
батьків)

4.4.2. К ерівництво закладу 
дош кільної освіти створю є 
ум ови для розвитку 
громадського самоврядування

4.4 .2 .І. К ерівник сприяє участі громадського 
самоврядування , пропозиції працівників 
закладу та батьків здобувачів освіти 
враховую ться під час прийняття управлінських 
ріш ень

4.4 .2 .І. В ивчення документації 
О питування (анкетування батьків, 
працівників, педагогічних та медичних 
працівників)

4.4.3. Встановлено реж им 
роботи закладу дош кільної 
освіти

4.4.3.1. Реж им  роботи закладу дош кільної освіти 
враховує потреби учасників освітнього процесу, 
особливості діяльності закладу

4.4.3.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування батьків)

4.4.4. У  закладі дош кільної 
освіти у належ ному стані 
утрим ується матеріально- 
технічна база

4 .4 .4 .І. К ерівник закладу дош кільної освіти 
вживає заходів щ одо утримання у належ ному 
стані будівель, приміщ ень, обладнання для 
створення якісних умов діяльності закладу

4.4.4.1.В ивчення документації 
С постереж ення (освітнє середовищ е) 
О питування (анкетування працівників, 
педагогічних та медичних 
працівників)
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4.5. Ф ормування та 
забезпечення 
реалізації політики 
академічної 
доброчесності

4.5.1. Заклад дош кільної освіти 
впровадж ує політику 
академічної доброчесності

4.5.1.1. К ерівник закладу дош кільної освіти 
забезпечує реалізацію  заходів щ одо формування 
академічної доброчесності та  протидії ф актам  її 
поруш ення

4.5.1.1. В ивчення документації

4.5.2. П едагогічні працівники 
дотримую ться академічної 
доброчесності

4.5.2.1. П едагогічні працівники поінформовані 
про політику академічної доброчесності, під 
час провадж ення педагогічної та  наукової 
(творчої) діяльності дотримую ться її

4.5.2.1. О питування (анкетування 
педагогічних працівників)

4.5.3. К ерівник закладу 
дош кільної освіти сприяє 
формуванню  у працівників та 
батьків здобувачів дош кільної 
освіти негативного ставлення 
до корупції

4.5.3.1. К ерівник закладу дош кільної освіти 
забезпечує проведення освітніх та 
інформ аційних заходів, спрямованих на 
формування у працівників та  батьків здобувачів 
дош кільної освіти негативного ставлення до 
корупції

4.5.3.1. В ивчення документації 
О питування (анкетування батьків, 
працівників, педагогічних та медичних 
працівників)



Додаток № 2
СХВАЛЕНО 
Педагогічна рада центру 
розвитку дитини «Калинка» 
Протокол від 18.02.2021 № З

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ЦРД "Калинка" 
від 28.02.2021 №01-03/20 

стор ЦРД "Калинка" 
Тетяна СЕРГІЄНКО

Положення /V  7
про дотримання академічної доброіі№£іш£ТІ працівниками 

центру розвитку дитини «Калинка»
Охтирської міської ради Сумської області

І. Загальні положення
1. Положення про академічну доброчесність (далі Положення) є 

внутрішнім нормативним актом закладу дошкільної освіти центру розвитку 
дитини (далі ЦРД), який забезпечує норми та правила етичної поведінки, 
професійного спілкування між працівниками закладу, батьками, громадськістю

2. Дане Положення розроблене на основі Конвенції ООН «Про права 
дитини», Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про авторське 
право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування», 
Положення про заклад дошкільної освіти, Статуту закладу, Правил 
внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору та інших 
нормативних документів, актів чинного законодавства України.

3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних 
стандартів в усіх сферах діяльності ЦРД «Калинка» (освітній, навчальній, 
виховній), підтримці особливих взаємовідносин між працівниками, батьками, 
громадськістю, іншими учасниками освітнього процесу, запобіганні порушення 
академічної доброчесності.

4. Всі працівники ЦРД «Калинка» усвідомлюючи свою відповідальність 
за неналежне виконання посадових обов’язків, формування сприятливого 
освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, 
розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу 
закладу дошкільної освіти, зобов’язуються виконувати норми даного 
Положення.
II. Поняття та принципи академічної доброчесності

1. Академічна доброчесність -  це сукупність етичних принципів та 
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу (працівники управління освіти, закладу дошкільної освіти, керівник 
закладу освіти, представники батьківської громадськості) під час здійснення 
організації освітньої діяльності закладу та з метою забезпечення довіри до 
результатів діяльності та творчих досягнень.
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2. З метою забезпечення академічної доброчесності необхідно 
дотримуватись наступних принципів: демократизму, законності, соціальної 
справедливості, рівноправності, професіоналізму та компетентності, 
партнерства і взаємодопомоги, поваги та взаємної довіри, відкритості та 
прозорості, відповідальності за порушення академічної доброчесності.

3. Центр розвитку дитини «Калинка» здійснює свою діяльність окремо від 
політичних уподобань, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі 
організації.

ІІІ. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього 
процесу

1. Дотримання академічної доброчесності працівниками ЦРД «Калинка» 
передбачає:
- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини»;
- дотримання норм Конституції України;
- дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти;
- дотримання загальноприйнятих етичних норм;
- дотримання норм законодавства про авторське право;
- повагу до осіб -  учасників освітнього процесу;
- створення та підтримання позитивного іміджу закладу освіти;
- об’єктивне та неупереджене відношення до працівників закладу, учасників 
освітнього процесу;
- якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних обов’язків;
- впровадження в свою діяльність інноваційних методів діяльності;
- підвищення своєї кваліфікації;
- дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання 
відомостей, написання довідок, доповідей, методичних матеріалів, творчих 
робіт, розпорядчих документів тощо;
- нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим 
доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері 
інформації та звернення громадян;
- надання якісних освітніх послуг;
- обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та 
колегіальної відповідальності за прийняті рішення;
- надання достовірної інформації;
- повідомлення керівництва закладу, у разі отримання для виконання рішень 
та доручень, які є незаконними або такими, що ставлять загрозу законам, 
правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, учасникам 
освітнього процесу, державним або суспільним інтересам.
- дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, 
корпоративної етики;
- повагу до вихованців, до їх батьків та осіб, які їх замінюють;
- використання у робочій інформації лише перевірених та достовірних джерел 
інформації;
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- відсутність хабарів за отримання будь-яких переваг під час вирішення 
робочих питань; питань, пов’язаних з організацією освітніх послуг;
- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

IV. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

1. Порушеннями академічної доброчесності вважається: плагіат, самоплагіат, 
фабрикація, фальсифікація, обман, продаж професійних текстів, 
кваліфікаційних робіт, творчих робіт, оформлення досвіду роботи, 
приписування результатів колективної діяльності або окремим особам без 
узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до 
списку авторів осіб, які не брали участь у створенні продукту, хабарництво, 
необ’єктивне оцінювання.

- Академічний плагіат -  оприлюднення (частково або повністю) творчих 
результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження 
(творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів 
мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення 
посилань.

Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за 
умови, що зазначені всі джерела запозичень. Перевірці на академічний плагіат 
підлягають: навчальні проекти, кваліфікаційні роботи (проекти) , методичні 
праці , досвід роботи, конспекти занять, сценарії свят, розваг, а також 
інтелектуальні матеріали курсів підвищення кваліфікації.
Форми академічного плагіату:
- використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому 

числі з мережі Інтернет, без належних посилань;
- фрази або цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, 
так і ні, без належного дотримання правил цитування;
-  спотворене представлення чужих ідей;
-  представлення в якості власного твору матеріалу, що був отриманий з 
Інтернету, або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи 
соціальні зв’язки.

Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 
опублікованих методичних матеріалів, як нових результатів.

Фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в 
освітньому процесі .

Фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 
стосуються освітнього процесу .

Обман -  надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 
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.
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Необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки 
результатів навчання здобувачів освіти.

2. За порушення норм цього Положення працівники закладу дошкільної 
освіти притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства 
України.

3. За порушення правил академічної доброчесності працівники закладу 
дошкільної освіти притягуються до таких форм відповідальності:
- дисциплінарна;
- адміністративна ;
- відмова у присвоєнні чергової категорії, звання (підтвердження раніше 
отриманої категорії);
- інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порушення норм цього Положення може передбачити накладання санкцій, в 
т.ч. звільнення (пониження) з посади (на посаді) за поданням Комісії з питань 
етики та академічної доброчесності.

IV. Організація роботи Комісії з питань етики та академічної доброчесності

1. З метою виконання норм цього Положення в центрі розвитку дитини 
«Калинка» створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі 
Комісія).

2. Комісія наділяється правом розглядати заяви щодо порушення цього 
Положення та надавати пропозиції керівнику щодо накладання відповідних 
санкцій.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, 
законодавством у сфері освіти, іншими нормативними актами Міністерства 
освіти і науки, органів місцевого самоврядування, чинними законодавчими 
актами України, Положеннями, Статутом закладу дошкільної освіти, 
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами 
ЗДО та цим Положенням.

4. Склад Комісії затверджується наказом директора ЦРД «Калинка» за 
поданням кандидатур вихователя-методиста та заступника завідувача з 
господарчої частини. Термін повноважень Комісії становить 2 роки.

5. До складу Комісії обов’язково входять: голова (представник)
профспілкового комітету закладу, відповідальна особа із питань запобігання 
корупції, представник педагогічного колективу.

6. Будь-який працівник може звернутися до Комісії із заявою про 
порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

7. Комісія із свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова 
Комісії веде засідання, підписує протоколи, рішення тощо. За відсутності 
Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення 
протоколу засідань, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на 
засіданнях тощо здійснює секретар.
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8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть 
бути чергові, що проводяться у терміни визначені планом роботи та 
позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та 
нагальних питань.

9. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу комісії. У 
разі рівного розподілу голосів -  голос Голови (Головуючого) є вирішальним.

10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та 
секретар.

11. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на зборах 
трудового колективу.

12. Будь-який працівник, представник освітнього процесу, якому стали 
відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість 
такого порушення, повинен звернутись до Голови або секретаря Комісії з 
письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті 
дані заявника (П.І.Б, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, 
особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, 
Комісією не розглядаються.

13. На засідання Комісії запрошується заявник та особа, відносно якої 
розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані 
рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього 
Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються 
директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, 
дисциплінарного чи адміністративного характеру.

15. Повноваження Комісії:
- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього 
Положення та готувати відповідні висновки;
- залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також 
використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення 
фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;
- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної 
доброчесності та професійної етики працівників центр розвитку дитини 
«Калинка»
- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів 
академічної доброчесності в діяльність закладу;
- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш 
ефективного дотримання норм цього Положення;
- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та 
локальних нормативних актів.
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V. Попередження недотримання академічної доброчесності

1. Для попередження недотримання норм та правил академічної 
доброчесності в закладі, використовується наступний комплекс 
профілактичних заходів:
- ознайомлення кожного працівника при прийомі на роботу з даним 
Положенням під підпис;
- ознайомлення працівників з цим Положенням;
- інформування працівників про необхідність дотримання правил академічної 
доброчесності, професійної етики;
- розповсюдження методичних матеріалів;
- оприлюднення даного Положення на офіційному сайті ЦРД;
- посилення контролю щодо правильного оформлення посилань на джерела 
інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо під час 
підготовки (написання) творчих робіт, довідок, звітів, доповідей, розпорядчих 
документів;
- експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих 
програм у разі її встановлення) щодо ознак академічного плагіату в творчих 
роботах, що подаються на конкурси (атестаційні комісії) вищого рівня.

2. З метою впровадження академічної доброчесності при Комісії (в т.ч. із 
членів Комісії) може бути створена Робоча група з питань етики та академічної 
доброчесності (або визначена відповідальна особа), організації і контролю за 
додержанням принципів академічної доброчесності. Вона готує методичні 
матеріали, правила, пам’ятки тощо для забезпечення виконання усіх норм 
Закону України «Про освіту» щодо дотримання норм академічної 
доброчесності. Доцільність створення Робочої групи (або визначення 
відповідальної особи) розглядається на засіданні Комісії та приймається її 
рішенням.

VI. Заключні положення
1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради та 

вводиться в дію наказом директора закладу дошкільної освіти.
2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної 

ради та вводяться в дію наказом директора закладу дошкільної освіти.


