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Якість освіти - відповідність результатів

навчання вимогам, встановленим

законодавством, відповідним стандартом 

освіти та/або договором про надання

освітніх послуг.

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.

(Закон України «Про освіту» (п.п. 29, 30 

ч.1 ст.1)



Критерії оцінювання умов, перебігу та результатів 
навчання, які випливають із моделі якісної школи 



www.sqe.gov.ua



«НОВА ФІЛОСОФІЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ»

• які найкращі складові освітнього середовища

вашого закладу, а що - потребує покращення;

• що в роботі педагогів заслуговує підтримки, а

що – варто вдосконалити;

• чи справедливо заклад освіти оцінює навчальні

здобутки учнів - і яким чином зробити це

оцінювання ще більш ефективним;

• наскільки управлінські процеси закладу

сприяють досягненню мети облаштуванню

дружнього до дітей і ефективного шкільного

життя та високої якості освіти



Структура Абетки

Розділ І. Розбудова 
внутрішньої 
системи забезпечення якості 
освіти у закладі

Розділ ІІ. Методи 
збору інформації 

Розділ ІІІ. Напрями 
самооцінювання
освітньої діяльності

 Розроблення стратегій і 
процедур

 Самооцінювання
 Як планувати подальший 

розвиток

 Освітнє середовище закладу освіти
 Система оцінювання здобувачів освіти
 Оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників
 Управлінські процеси закладу освіти

 анкети
 форми спостереження 
 запитання для 

самоаналізу

Хто може використовувати?

Керівники, заступники керівників закладів освіти

Педагогічні працівники

Державна служба
якості освіти України

 

 

Зразки інструментарію

АБЕТКА ДЛЯ ДИРЕКТОРА

Працівників органів управління освітою

 Вивчення документації
 Опитування
 Спостереження



8
Державна служба
якості освіти України

 

 

Абетка керівника
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отримати об’єктивну інформацію про стан справ у закладі 
освіти

побачити переваги та «слабкі місця» в організації 
освітнього та управлінського процесів

визначити можливі дії для підвищення якості освітньої 
діяльності та подальшого розвитку закладу

реалізувати заплановане та проаналізувати ефективність 
управлінських дій



3Оцінювання якості освітніх і управлінських процесів

ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА 

ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

УКРАЇНИ



Державний нагляд (контроль)

передбачений в усіх сферах освіти:

від дошкільної до вищої.

ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА 

ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

УКРАЇНИ

3



Державний нагляд

(контроль) — складова

системи забезпечення якості

освіти та освітньої діяльності



Державний нагляд (контроль) у сфері

освіти – це діяльність Державної служби

якості освіти та її територіальних органів

щодо виявлення та запобігання

порушенням вимог законодавства

закладами освіти та забезпечення інтересів

суспільства щодо належної якості освіти та

якості освітньої діяльності.
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ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА 

ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

УКРАЇНИ

ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Оцінювання якості 

освітньої 

діяльності 

за 4 напрямами

Комплексна перевірка 

додержання вимог 

законодавства у сфері  

освіти  

Інституційний аудит – це зовнішнє оцінювання діяльності 

школи, що базується на ґрунтовному вивченні освітніх та 

управлінських процесів.



 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

 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

 стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти

 систему та механізми забезпечення академічної доброчесності

Оцінювання 

освітнього 

середовища

Оцінювання 

діяльності 

педагогічних 

працівників

Оцінювання 

результатів 

навчання

Оцінювання 

управлінської  

діяльності 

Внутрішня система забезпечення якості освіти може включати: 22



Першочергові кроки щодо підготовки до проведення 

інституційних аудитів 

Формування пулу освітніх експертів та організація їхнього 
навчання 

Ознайомлення з процедурою, критеріями, індикаторами та 
інструментарієм для проведення інституційного аудиту

Визначення відповідальних осіб (тренерів-супервізорів) 
за проведення навчання освітніх експертів

Формування реєстру закладів освіти

24

Липень-

грудень 

Серпень-

жовтень 

Вересень-

жовтень

Вересень-

жовтень
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ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА 

ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

УКРАЇНИ

Критерії для визначення черговості проведення інституційного 

аудиту ЗЗСО (постанова КМУ від 17 квітня 2019 р. № 338)

Строк провадження господарської діяльності у сфері 
загальної середньої освіти

Кількість порушень вимог законодавства у сфері загальної 
середньої освіти, виявлених за результатами заходів 
державного нагляду (контролю), проведених протягом 
останніх п’яти років, що передують плановому періоду

Дата проведення у закладі загальної середньої освіти 
останнього заходу державного нагляду (контролю)
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ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА 

ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

УКРАЇНИ

Під час планування проведення в регіонах інституційного 
аудиту ЗЗСО можуть враховуватися:

• заяви засновників та керівників закладів

• тип і розташування закладів

•укомплектованість територіального органу
працівниками



Державна служба
якості освіти України

 

 

Про подання інформації щодо ризиків від провадження
господарської діяльності закладів освіти

Ст. 66 Закону України «Про освіту» районні, міські ради та ради об’єднаних

територіальних громад відповідають за реалізацію державної політики у сфері

освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення

доступності повної загальної середньої освіти та професійної(професійно-

технічної) освіти.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері

господарської діяльності»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.01.2019 №17 «Про затвердження

Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти».



Державна служба
якості освіти України

 

 

Про подання інформації щодо ризиків від провадження
господарської діяльності закладів освіти

постанови Кабінету Міністрів України:

 від 17.04.2019 р. № 338 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь

ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та

визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду

(контролю) Державною службою якості освіти»;

 від 06.03.2019 р. № 187 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь

ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та

визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду

(контролю) Державною службою якості освіти»;

 від 10 січня 2019 р. № 11 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь

ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та

визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду

(контролю) Державною службою якості освіти».



Періодичність планових перевірок закладу

освіти залежить від групи, до якої він

віднесений згідно з критеріями,

затвердженими постановою Уряду: високий,

середній, незначний.

!Віднесення закладу освіти до тієї чи іншої

групи ступеня ризику не є свідченням

результатів його роботи.



високого ступеня — не частіше одного разу на 2 роки;

середнього ступеня — не частіше одного разу на 3 роки;

до незначного ступеня — не частіше одного разу на 5 років.

ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА 

ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

УКРАЇНИ

13

Планові перевірки можливі у закладах освіти, 

віднесених до:



Інституційний аудит: 
ключові засади
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Державна служба
якості освіти України

 

 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ

• 5 вимог

• 17 критеріїв

• 3 вимоги 

• 7 критеріїв

• 4 вимоги

• 13 критеріїв

• 3 вимоги

• 17 критеріїв

Освітнє 
середовищ
е закладу 

освіти

Педагогічна 
діяльність 

педагогічних 
працівників 

закладу освіти

Управлінські 
процеси 

закладу освіти  

Система 
оцінювання 
здобувачів 

освіти закладу 
освіти

15 вимог

54 критерія

107 
індикаторів

Усі школи через 
рекомендації 

побудують модель 
якісної школи











• представники ДСЯО та 
залучені експерти в кількості 
3-12 осіб

• експертами можуть бути 
сертифіковані вчителі, 
викладачі вищої категорії,  
керівники та заступники 
керівників закладів освіти
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За результатами 
моніторингу встановлено, 

що заклад має низьку 
якість освітньої діяльності

За ініціативою керівника, 
засновника, піклувальної 

чи наглядової ради



• Підготовка та вивчення інформації про заклад (аналіз 
інформації на сайті та в базах даних)

• Заповнення директором опитувального аркушу

• Робота експертної групи в закладі (5-10 днів)

– Спостереження за навчальними заняттями

– Опитування учнів, вчителів, батьків

– Вивчення документів

– Огляд приміщень та території



• Акт перевірки 

– розпорядження, щодо усунення порушень, терміни 
усунення порушень

• Висновки, щодо рівня результатів оцінювання якості 
освітньої діяльності

– І високий, ІІ достатній, ІІІ вимагає покращення, IV низький   

• Рекомендації

– пропозиції, щодо  покращення якості                                      
освітньої діяльності (включаючи пропозиції                                          
з кадрових питань)
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ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА 

ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

УКРАЇНИ Методика оцінювання якості освітніх і управлінських процесів 

Визначення рівнів освітньої діяльності:

76 – 100 % – перший (високий)

51 – 75 %   – другий (достатній)

26 – 50 %   – третій (вимагає 

покращення) 

0 – 25 %     – четвертий (низький)



ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА 

ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

УКРАЇНИ

19

Розпочалися пілотні інституційні аудити
ЛЦі позапланові заходи ініціювали самі ЗЗСО, щоб стати більш ефективними в управлінні та 

підвищити якість освітньої діяльності.

✅ з 4 по 8 листопада — у Літківській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів 

ім. М. П. Стельмаха;

✅з 18 по 29 листопада — у Княжицькій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів.

ітківська школа ім. М. Стельмаха у Київській області.



ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА 

ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

УКРАЇНИ

19

Розпочалися пілотні інституційні аудити

Вчора, 4 листопада 2019 року, першим пілотним ЗЗСО ста

області.



ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА 

ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

УКРАЇНИ

22

Затверджено уніфіковану форму акта, що

складається за результатами проведення

планового (позапланового) заходу 

державного нагляду (контролю) щодо

дотримання суб’єктом господарювання

вимог законодавства у сфері загальної

середньої освіти

📌 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1
004-19

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1004-19?fbclid=IwAR2ooebf1QPI6XPusKIXL230HfCmEl6XHwhoBI6VUHKnI5v68zKN0AxJln8


ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА 

ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

УКРАЇНИ

27

Затверджено уніфіковану форму акта, що

складається за результатами проведення планового

(позапланового) заходу державного нагляду

(контролю) щодо дотримання суб’єктом

господарювання вимог законодавства у сфері

дошкільної освіти.

📎 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-19

📎 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-19

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-19?fbclid=IwAR2UlWZZNcOZjjjctz1VwjaM6Ng3uD8rBJYv3GTRD1-ZV7ek0x3gNfu7k4k


40



План заходів державного нагляду

(контролю), внесений в ІАС, - обов’язкова

умова для проведення планових

інституційних аудитів ЗЗСО та перевірок

інших закладів освіти.



СЕРТИФІКАЦІЇ



331 жовтня 2019 р. в Україні відбулося незалежне

тестування педагогів

36 вчителів початкових класів стали учасниками

пілотної сертифікації на Хмельниччині

ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА 

ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

УКРАЇНИ



ЯКІСНА ОЦІНКАКІЛЬКІСНА ОЦІНКА

СистемністьФрагментарність

ГнучкістьЖорсткість в оцінюванні

ПриродністьШтучність

БагатогранністьОднобічність

СамооцінкаОцінка

Оцінювання особистісних 
досягнень

Оцінка роботи



Концепція «Нова українська школа» на період до 
2029 р.

Професійний стандарт «Вчитель початкових 
класів закладу загальної середньої освіти», від 
10.08.2018 № 1143

Матеріали Всеукраїнського фонду «Крок за 
кроком»

Рамка безперервного професійного розвитку 
вчителів, розроблену МОН спільно з 
Британською Радою в Україні



Які методи 

збору 

інформації?

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА 
ДІЯЛЬНІСТЮ УЧАСНИКА 

СЕРТИФІКАЦІЇ

Упродовж 
його робочого 

дня (крім 
уроків)

Під час 
відвідування 

уроків

ІНТЕРВ'Ю

З учасником 
сертифікації

З директором, 
заступником  

директора 
закладу 
освіти



Як 

відбувається 

підрахунок 

результатів?

Експертне оцінювання професійних

компетентностей учасника сертифікації

здійснюється експертами за кожним

критерієм та включає оцінювання за всіма

показниками, що входять до відповідного

критерію.

Загальна оцінка є сумою балів за всіма 

критеріями від двох експертів.



Чому закладу освіти не варто

боятися перевірки?

Чому варто долучатися до

сертифікації?



Дякуємо
за увагу!

В  П Р Е З Е Н Т А Ц І Ї  В И К О Р И С Т А Н І  М А Т Е Р І А Л И  З  

С А Й Т У  Д Е Р Ж А В Н О Ї  С Л У Ж Б И  Я К О С Т І  О С В І Т И  

У К Р А Ї Н И


