
Додаток 1
до наказу державної установи 
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ 
ОСВГ 
від «_
№

Вимоги до оформлення експертних висновків

Експертиза освітніх матеріалів ґрунтується на наступних принципах:
-  професійної компетентності експертів;
-  незалежності експертів;
-  виключення наявності конфлікту інтересів експерта та осіб, які 

розробляють освітні матеріали;
-  конфіденційності експертизи;
-  об’єктивності і прозорості прийняття рішень на підставі результатів 

експертизи, що уможливлюється за умови формування незалежного 
розгорнутого експертного висновку.

Експертні висновки повинні містити достовірну інформацію, бути науково 
та методологічно обґрунтованими відповідно до сучасних теорій і концепцій 
розроблення освітніх матеріалів. Експерт несе персональну відповідальність за 
достовірність і повноту аналізу, об’єктивність та обґрунтованість експертного 
висновку.

В експертному висновку зазначаються напрями експертної діяльності під 
час розроблення освітніх матеріалів, які сприяли уникнення фактологічних 
помилок; забезпечили відповідність освітніх матеріалів сучасному рівню 
розвитку науки певної освітньої галузі, використання загальноприйнятої 
наукової термінології, логічність та послідовності викладу освітнього контенту, 
відповідність компетентнісному підходу до навчання, відповідність змісту 
матеріалів Державним освітнім стандартам, модельним навчальним програмам, 
а також освітнім програмам, схваленим ДСЯО, наявність мотиваційних 
елементів як засобу активізації сприйняття навчального матеріалу, 
відповідність обсягу, змісту, структури освітніх матеріалів віковим, 
психологічним особливостям і рівню когнітивного розвитку тощо.

Експертами також повинні конкретно вказуватися переваги освітніх 
матеріалів, які вирізняють їх та свідчать про реалізацію авторського задуму. 
Експерти повинні коректно і обгрунтовано вказувати недоліки або помилки та 
рекомендувати можливі способи їх усунення.

Експертне оцінювання освітніх матеріалів здійснюється за групами 
індикаторів якості: науковими, педагогічними, психологічними та
антидискримінаційними. Експертом встановлюється повнота реалізації в 
матеріалах індикаторів якості кожної групи, принципів цифровізації в освіті з 
урахуванням рівня освіти й циклу навчання і дотримання принципів 
академічної доброчесності.

В експертному висновку експерт зазначає своє рішення: схвалити / 
відхилити / доопрацювати зазначені електронні освітні матеріали.



Додаток 2
до наказу державної установи 
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ 
ОСВІТИ»,,
в і д «  7 7  » __ ■± 2022 р.

Форми експертних висновків 
на освітні матеріали 
за видами експертиз



Експертний висновок

Вид експертизи: антидискримінаційна експертиза

Проведено експертизу освітніх матеріалів:
(перелік освітніх матеріалів (урок, тема уроку тощо)

(за потреби додати необхідну кількість рядків)

Освітні матеріали відповідають таким критеріям (необхідне відмітити: V, якщо освітні

матеріали відповідають критерію, X, якщо не відповідають) і

□  Відсутність ознак дискримінації у будь яких формах.
□  Недискримінаційна й гендерночутлива мова.
□  Відсутність представлення осіб у, переважно, стереотипних ролях, 

зумовлених певними ознаками.
□  Відсутність сегрегації й поляризації за певними ознаками.
□  Пропорційність представленості осіб за максимально можливою 

кількістю певних ознак.

Зауваження і пропозиції: __________________________________

Експертний висновок: схвалити / відхилити / доопрацювати зазначені 
освітні матеріали.

Експерт (ПІБ) , підпис

Дата



Експертний висновок

Вид експертизи: наукова експертиза

Проведено експертизу освітніх матеріалів:
(перелік освітніх матеріалів (урок, тема уроку тощо)

(за потреби додати необхідну кількість рядків)

Освітні матеріали відповідають таким Критеріям (необхідне відмітити: V, якщо освітні

матеріали відповідають критерію, X, якщо не відповідають).'

□ Науковість змісту, використання загальноприйнятої наукової термінології 
відповідає сучасним науковим концепціям.

□  Логічність та послідовність розгортання змісту навчального матеріалу
□  Відсутність фактологічних помилок, недостовірних даних та фактів.
□  Наявність у змісті відомостей про досягнення сучасної науки, техніки, 

технологій, дотичних для відповідної освітньої галузі.
□  Забезпечення формування наукового світогляду на основі вивчення 

закономірностей розвитку об’єктивного світу.

Зауваження і пропозиції: __________________________________

Експертний висновок: схвалити / відхилити / доопрацювати зазначені 
освітні матеріали.

Експерт (ПІБ)_____________________________, підпис_____________________

Дата_________________



Експертний висновок

Проведено експертизу освітніх матеріалів:
(перелік освітніх матеріалів (урок, тема уроку тощо)

Вид експертизи: педагогічна експертиза

(за потреби додати необхідну кількість рядків)

Освітні матеріали відповідають таким критеріям (необхідне відмітити: V, якщо освітні

матеріали відповідають критерію, X, якщо не відповідають).'

□  Відповідність змісту матеріалів Державним освітнім стандартам, освітнім 
та модельним навчальним програмам.

□  Системність і наочність викладу навчальної інформації.
□  Використання сучасних педагогічних підходів, технологій навчання до 

розкриття змісту освітніх матеріалів.
□  Реалізація принципу зв’язку навчання з життям.
□  Методична доцільність.

Зауваження і пропозиції: __________________________________

Експертний висновок: схвалити / відхилити / доопрацювати зазначені 
освітні матеріали.

Експерт (ПІБ) , підпис

Дата



Експертний висновок

Вид експертизи: психологічна експертиза

Проведено експертизу освітніх матеріалів:
(перелік освітніх матеріалів (урок, тема уроку тощо)

(за потреби додати необхідну кількість рядків)

Освітні матеріали відповідають таким критеріям (необхідне відмітити: V, якщо освітні

матеріали відповідають критерію, X, якщо не відповідають)’

□  Відповідність змістового наповнення (за обсягом, складністю) віковим, 
психологічним особливостям, пізнавальним потребам та можливостям.

□  Наявність мотиваційних елементів як засобу активізації сприйняття 
навчального матеріалу.

□  Наявність елементів, що сприяють розвитку рефлексії і саморефлексії
□  Розвиток системного та критичного мислення.
□  Сприяння розвитку соціально-емоційного інтелекту.

Зауваження і пропозиції: __________________________________

Експертний висновок: схвалити / відхилити / доопрацювати зазначені 
освітні матеріали.

Експерт (ПІБ)_____________________________, підпис

Дата_________________


