Розбудова в Україні
системи забезпечення якості освіти
Юрій Вергун,
директор департаменту
інституційного аудиту
Державної служби якості освіти України

Частина друга статті 41 Закону України «Про освіту»,
частина перша статті 42 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Система забезпечення якості освіти:
система забезпечення якості в закладах освіти
(внутрішня)

система зовнішнього забезпечення якості освіти
(інституційний аудит, моніторинг, сертифікація
вчителів, акредитація освітніх програм)

система забезпечення якості в діяльності органів
управління, що здійснюють зовнішнє забезпечення
якості освіти

Керівник закладу освіти –
затверджує положення про внутрішню систему
забезпечення якості освіти в ЗЗСО,
забезпечує її створення та функціонування

Органи місцевого самоврядування –
відповідають за забезпечення
якості освіти на відповідній території
Державна служба якості освіти –
надає рекомендації, здійснює
інституційний аудит

Методичні рекомендації з питань формування
внутрішньої системи забезпечення якості освіти у
закладах:

дошкільної освіти

загальної середньої освіти

позашкільної освіти

професійної (професійно-технічної) освіти

наказ Державної служби якості освіти
України від 30.11.2020 № 01-11/71

наказ МОН від 30.11.2020 № 1480

наказ Державної служби якості освіти
України від 07.12.2020 № 01-11/78

наказ МОН від 06.05.2021 № 509

Принципи формування
внутрішньої системи забезпечення якості освіти
(«ДСТУ ІSO 9000:2015»)

1. Орієнтація на замовника (батьків або законних представників дітей), завоювання їхньої
довіри
2. Лідерство

3. Задіяння усіх працівників до досягнення цілей закладу освіти

4. Взаємопов’язаність процесів діяльності закладу освіти
5. Зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу
6. Прийняття рішень на підставі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв’язків
та можливих непередбачених наслідків

7. Взаємодія зі всіма своїми зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній
вплив на дієвість закладу освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти може включати:
(ч. 3 ст. 41 ЗУ «Про освіту»)
 стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти
 систему та механізми забезпечення академічної доброчесності

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності
педагогічних та науково-педагогічних працівників
 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників
закладу освіти

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для
самостійної роботи здобувачів освіти
 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти

 створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного
пристосування
Оцінювання
освітнього
середовища

Оцінювання
діяльності
педагогічних
працівників

Система
оцінювання
здобувачів освіти

Оцінювання
управлінської
діяльності

Оцінювання освітніх та управлінських процесів ЗЗСО
15 вимог
(певні настанови, поради
щодо забезпечення якості
освітньої діяльності та
якості освіти)

• 3 вимоги
• 15 критеріїв
Освітнє
середовище
закладу
освіти

52 критерії
(мірило, інструмент для
оцінювання окремих
компонентів)

96 індикаторів
(показники,
що визначають зміст
критеріїв)

• 4 вимоги
• 13 критеріїв

• 3 вимоги
• 7 критеріїв

Система
оцінювання
здобувачів
освіти
закладу
освіти

Педагогічна
діяльність
педагогічних
працівників
закладу
освіти

Управлінські
процеси
закладу
освіти

• 5 вимог
• 17 критеріїв

Абетка для директора
Структура:
Розділ І. Розбудова
внутрішньої системи
забезпечення якості
освіти у закладі
 Розроблення стратегій і
процедур
 Самооцінювання
 Як планувати
подальший розвиток

Розділ ІІІ. Напрями
самооцінювання
освітньої діяльності

Розділ ІІ. Методи
збору інформації
 Вивчення документації
 Опитування
 Спостереження

 Освітнє середовище закладу освіти
 Система оцінювання здобувачів
освіти
 Оцінювання педагогічної діяльності
педагогічних працівників
 Управлінські процеси закладу освіти

Хто може використовувати?
Керівники, заступники
керівників закладів освіти
Педагогічні працівники
Органи місцевого самоврядування,
засновники закладів освіти

Зразки інструментарію
 анкети
 форми спостереження
 запитання для
самоаналізу

Онлайн-курс «Управління якістю освіти в школі» на платформі Prometheus

Курс триває чотири тижні та складається з 11 модулів:
✅ Як якість освіти залежить від якості освітньої діяльності
школи?
✅ Як функціонує внутрішня система забезпечення якості
освіти?
✅ Чому важливо синхронізувати інституційний аудит і
самооцінювання закладу освіти?
✅ Як оцінити школу об’єктивно під час самооцінювання?
✅ Як перетворити слабкі сторони на сильні та визначити
зону росту закладу?
✅ Яку роль у забезпеченні якості освіти відіграє освітня
програма?
✅ Як керівнику стати лідером у своєму закладі?
✅ Як освітнє середовище впливає на якість освіти?
✅ Яка роль у забезпеченні якості освіти покладається на
вчителя?
✅ Як створити прозору та справедливу систему оцінювання
навчальних досягнень учнів?

Кожен керівник і педагогічний колектив дитячого
садка, його засновник мають прагнути створити
якісний заклад дошкільної освіти.
Для Державної служби якості освіти це те місце, де:
- дитина почувається радісною і щасливою;
- розвиваються і розкриваються її здібності й таланти.
А це залежить від багатьох чинників:
- професійних працівників, які добре знають свою
справу і люблять дітей;
- безпечного та розвивального освітнього середовища;
- ефективно налагодженого освітнього й управлінського
процесів.

Етапи розбудови
внутрішньої системи
забезпечення якості
освіти

Положення про внутрішню систему
забезпечення якості освіти

-

ВКЛЮЧАЄ:
механізми забезпечення академічної доброчесності;
порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності;
види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення
академічної доброчесності
(ч. 2 ст. 42 ЗУ “Про повну загальну середню освіту”)

Варто передбачити:

Політику і
процедури
вивчення освітніх
і управлінських
процесів

Критерії та
індикатори для
самооцінювання
освітніх і
управлінських
процесів

Методи збору
інформації,
інструментарій
для
самооцінювання

Самооцінювання освітніх і управлінських процесів ЗЗСО

Освітнє середовище закладу
освіти

Система оцінювання здобувачів
освіти закладу освіти

Індикаторів
96

Критеріїв
52

Вимог
15

Педагогічна діяльність
педагогічних працівників
закладу освіти

Управлінські процеси
закладу освіти

Що потрібно узгодити з учасниками освітнього процесу для проведення самооцінювання:
Склад робочої групи

Самооцінювання: що вивчати і з якою періодичністю?
Кого залучати до процесу самооцінювання якості освітньої діяльності закладу?

У які терміни відбувається самооцінювання якості освітньої діяльності?

Узагальнення результатів вивчення освітньої діяльності закладу та визначення рівня її якості

Моделі самооцінювання якості освітньої діяльності
та управлінських процесів
1. Щорічне комплексне
самооцінювання
(за напрямами, що визначені
у додатку до Порядку та/або
Положенні про внутрішню
систему)

2. Щорічне самооцінювання за
певними напрямами діяльності
та періодично – комплексне
самооцінювання

3. Щорічне комплексне
самооцінювання за рівнями
освіти (початкова, базова,
профільна) чи філіями опорного
закладу освіти

Можлива модель самооцінювання
1 рік
(рік створення внутрішньої
системи забезпечення якості
освіти)

• Комплексне самооцінювання за чотирма напрямами

2 рік

• Самоцінювання за напрямом «Освітнє середовище»

3 рік

• Самооцінювання за напрямом «Управлінські процеси»

4 рік

• Самооцінювання за напрямом «Педагогічна діяльність»

5 рік

• Самооцінювання за напрямом «Система оцінювання учнів»

6 рік
(за рік до планового інституційного
аудиту)

7 рік

• Комплексне самооцінювання за чотирма напрямами

• Інституційний аудит

Методи збору інформації

Опитування
(інтерв’ю,
анкетування)

Спостереження
(освітнє
середовище,
навчальні
заняття)

Вивчення
документації
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Узагальнена таблиця критеріїв, індикаторів та інструментарію
для оцінюванняосвітніх і управлінських процесів ЗЗСО та
внутрішньої системи забезпечення якості освіти
(витяг із таблиці)

Критерії
оцінювання

Індикатори оцінювання

Методи збору
інформації

1

2

3

Інструментарій, що буде
використано для
оцінювання
4

Результати
оцінювання

В

Д

ВП

Напрям оцінювання ІІ. Оцінювання здобувачів освіти

Вимога 2.3 Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти
відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
2.3.2. Заклад освіти
2.3.2.1. Учителі в системі
2.3.2.1.
1. Форма спостереження
забезпечує
оцінювання навчальних
Спостережен-ня
за навчальним заняттям
самооцінюван-ня та досягнень використовують (навчальне
(питання 7 п. 3).
взаємооцінюва-ння прийоми самооцінювання заняття).
2. Перелік питань для
та взаємооцінювання
Опитування
здобувачів освіти
інтерв’ю із заступником
(інтерв’ю із
здобувачів освіти
керівника (п. 21).
заступником
3. Анкета для
керівника,
учня/учениці (п. 25).
анкетування
4. Анкета для
здобувачів освіти,
педагогічних працівників
педагогічних
(п. 7)
працівників)

+

+
+

Н

Самооцінювання ВИМОГИ/ПРАВИЛА

21

Рівні оцінювання
якості освітньої діяльності
Високий
(перший)

4 бали:
у всіх випадках,
описаних
вербально, або
у 76% – 100%
при
математичному
обрахунку

Достатній
(другий) 3 бали:
спостерігається у
більшості випадків,
описаних
вербально, або
51% – 75% при
математичному
обрахунку

Вимагає
покращення
(третій) 2 бали:
спостерігається у
поодиноких
випадках або від
26% до 50% при
математичному
обрахунку

Низький
(четвертий) 1 бал:
випадки не
спостерігаються/норма
законодавства не
дотримується або до 25%
при математичному
обрахунку
22

Обговорення результатів щорічного
самооцінювання
Розглянуто та схвалено

Обговорення

визначення шляхів удосконалення освітніх і управлінських
процесів
розбудова внутрішньої системи забезпечення якості
освіти
планування роботи на наступний навчальний рік
внесення змін до стратегії розвитку закладу освіти
прийняття інших управлінських рішень

Щорічний звіт про проведення самооцінювання
освітніх і управлінських процесів

- Складова частина річного звіту керівника про
діяльність закладу освіти
- Оприлюднюється на сайті ЗЗСО (у разі його
відсутності – сайті засновника)
(частина друга статті 30 Закону України «Про освіту»)

Зовнішнє
оцінювання

Самооцінювання

7

Інституційний
аудит

Оцінювання
якості освітньої
діяльності

Освітнє
середовище

Система
оцінювання учнів

Педагогічна
діяльність

Перевірка

Управлінські
процеси

Дотримання
законодавства у
сфері загальної
середньої освіти

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ ВІД ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ
ОСВІТИ

Інституційний аудит

Державна атестація

1. Здійснюється незалежними органами та
організаціями
(ДСЯО, її територіальними органами, акредитованими
фаховими громадськими об’єднаннями, іншими
юридичними особами, які проводили громадську
акредитацію закладу освіти), що дає можливість:
- об’єктивно оцінити діяльність закладу освіти;
- забезпечити дотримання засад державної політики у
сфері освіти щодо інституційного відокремлення
функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення
діяльності закладів освіти

1. Проводилася місцевими органами управління
освітою, у сфері управління яких перебували заклади
освіти, що унеможливлювало об’єктивну оцінку їх
діяльності

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ВІД ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Інституційний аудит

Державна атестація

2. Використання уніфікованих інструментів та процедур
проведення

2. Відсутність чітких вимог до процедур, інструментів та
критеріїв для проведення атестаційної експертизи

3. Дієвість, оскільки за результатами проведення
надаються висновок про якість:
- освітньої діяльності закладу освіти;
- внутрішньої систему забезпечення якості освіти;
- рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу
освіти

3. Надані атестаційною комісією рекомендації лише
враховувалися при проведенні перевірки
(інспектування) навчального закладу з питань,
пов’язаних з навчально-виховною діяльністю

Матеріали за результатами проведення
інституційного аудиту та державної атестації

Відгук Оксани Олійник – директора
Княжицької ЗОШ I-III ст.

