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«Кожен
дитячий
садок —
унікальний!»
Руслан Гурак
про внутрішню
систему
забезпечення
якості освіти
Розмову вела Анастасія БУГАЙЧУК

ПРО ВНУТРІШНЮ
СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТИ
Пане Руслане, на відміну від ЗЗСО, створення внутрішньої системи забезпечення
якості освіти в дитячих садках — нове
завдання для їх керівників і педагогічних колективів. Що означає внутрішня система
забезпечення якості освіти?
Основна стратегічна мета державної освітньої політики в Україні — забезпечити
якість освіти. Вона складається з двох тісно
пов’язаних між собою систем: внутрішньої
та зовнішньої. Створити внутрішню систему
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забезпечення якості освіти (далі — внутрішня система) — стратегічне рішення закладу
дошкільної освіти. Це інструмент, який дасть
змогу розвивати дитячий садок, забезпечить
і налаштує процеси його освітньої діяльності.
Якщо говорити загалом, внутрішня система — це сукупність умов, процедур і заходів у закладі освіти, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів,
які безпосередньо впливають на якість освітнього процесу, формування ключових компетентностей дітей раннього й дошкільного
віку, сприяють їх усебічному розвитку. Закон
України «Про освіту» визначає, що якість
освіти — це відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством,
Жовтень 2021

Фото надано Пресслужбою Державної служби якості освіти України

Улітку 2021 року Державна служба якості освіти України спільно з Асоціацією
працівників дошкільної освіти й Цифровим видавництвом MCFR презентували
електронний порадник для директорів закладів дошкільної освіти «Як створити
та розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти». Голова Служби
Руслан Гурак розповів про алгоритм дій керівника щодо розбудови внутрішньої
системи забезпечення якості освіти в ЗДО та якими мають бути зразкові дитячі
садки, його керівник і педагоги.
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а якість освітньої діяльності — рівень організації, забезпечення та реалізація освітнього
процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти. Тобто якість освіти — це результат, а якість освітньої діяльності — процес,
що забезпечує результат. Процес має завжди
спрямовуватися на результат. Тож внутрішню
систему потрібно розробляти як інструмент
управління якістю освіти в ЗДО.
Державна служба якості освіти України
у 2020 році розробила методичні рекомендації щодо формування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти в ЗДО (Наказ
від 30.11.2020 № 01-11/71, — прим. ред.). Тому
керівники й педагогічні колективи вже мають
уявлення, як організувати процес побудови
внутрішньої системи, змоделювати образ майбутнього зразкового закладу й почати діяти.
Розкажіть, будь ласка, для чого було видано електронний порадник «Як створити
внутрішню систему забезпечення якості
освіти»?
Нині актуальним для дошкільної освіти в Україні є питання: «Як налаштувати в дитячих садках
освітні процеси, щоб вони стали підґрунтям для
постійного поліпшення якості освіти дошкільнят?». Адже інтенсивний розвиток особистос
ті дитини відбувається саме в дошкільні роки.
Удосконалити роботу педагогічних колективів
допоможе розбудова в дитячих садках внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
В електронному пораднику для директорів
ЗДО «Як створити внутрішню систему забезпечення якості освіти» (далі — Порадник) висвітлені питання щодо алгоритму розбудови
в дитячих садках внутрішньої системи. Перший розділ Порадника присвячений внутрішній системі, її моделям й алгоритмам дій керівника. У другому розділі йдеться про те, яким
має бути зразковий заклад дошкільної освіти.
Третій розділ містить поради щодо самооцінювання освітньої діяльності й управлінських
процесів у дитячому садку.
Жовтень 2021

Уніфікований
алгоритм дій
створення внутрішньої
системи в ЗДО
Планування на перспективу.
Проєктування внутрішньої
системи.
Визначення необхідних
ресурсів.
Визначення компонентів
і механізмів функціонування
внутрішньої системи.
Визначення критеріїв
оцінювання функціонування
внутрішньої системи.

Самооцінювання.
Прийняття управлінських
рішень.
Удосконалення діяльності
з того чи того напряму.

Контроль.
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Чи повинні керівники й педагоги ЗДО дотримувати всіх рекомендацій та правил, які містить
Порадник?
Ні. У Пораднику немає вказівок
чи наказів, а є поради від найкращих фахівців і практиків у сфері
дошкільної освіти. Створюючи Порадник, робоча група прагнула дати
працівникам ЗДО менше теорії та
більше практики: порад і рекомендацій, прикладів документів, публікацій із теми. Кожен заклад освіти
має право йти своїм шляхом, обрати
ту модель створення внутрішньої
системи, яка буде корисною саме
для нього. Адже кожен дитячий садок — унікальний!
Які кроки має зробити керівник
дитячого садка, щоб почати розбудовувати внутрішню систему?
Процес створення внутрішньої системи умовно можна поділити на два

етапи: теоретичний і практичний. На
першому етапі потрібно визначити
цілі, ресурси, компоненти й критерії,
розробити Положення про внутрішню систему. На другому етапі необхідно провести самооцінювання,
визначити рівні якості освітньої діяльності та способи удосконалення.
Від тривалості цих етапів, їх складових залежить модель внутрішньої
системи забезпечення якості освіти,
яку має створити кожен дитячий садок.
Яку модель створення внутрішньої системи в дитячому садку
обрати?
Кожен заклад дошкільної освіти має
розбудувати власну модель внутрішньої системи, адже кожен дитячий
садок має свої особливості: тип,
умови діяльності, фінансування,
місцезнаходження тощо. Яку модель
створення внутрішньої системи обрати, вирішує лише колектив дитячого садка.
Працівники ЗДО мають відповісти
на запитання: що для них означає
внутрішня система й чи потрібна
вона в закладі? Що, коли, хто й за
допомогою чого розбудовуватиме
внутрішню систему, оцінюватиме,
аналізуватиме? З якою періодичніс
тю відбуватиметься самооцінювання
освітньої діяльності й кого залучити до його проведення? Які інструменти вивчення якості водночас
використовувати? Як враховувати
результати самооцінювання для
коригування стратегічного й поточного планування діяльності закладу
тощо.
Державна служба якості освіти Ук
раїни пропонує чотири напрями, які
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Кожен
заклад
освіти
має право
йти своїм
шляхом,
обрати ту
модель
створення
внутрішньої
системи,
яка буде
корисною
саме для
нього.
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можна взяти за основу першої моделі внутрішньої системи ЗДО. Це освітнє середовище,
здобувачі дошкільної освіти, фахова діяльність
педагогічних працівників й управлінські процеси. Щоб реалізувати цю модель, необхідно:
визначити цілі, ресурси, компоненти й критерії
за цими чотирма напрямами; провести само
оцінювання діяльності за кожним із напрямів;
визначити способи удосконалення.
До першої моделі кожен дитячий садок може
додати свої напрями. Наприклад, «Адміністративно-господарська діяльність», «Партнерська
взаємодія» чи «Інформаційні системи». Також
кожен дитячий садок може розробити свою
унікальну модель, не схожу на запропоновані.
Чи є алгоритм дій для керівника ЗДО щодо створення внутрішньої системи?
Алгоритм дій залежить від обраної моделі
і в кожного керівника може бути свій. Рекомендуємо розпочинати cтворення внутрішньої
системи з визначення стратегії або політики
забезпечення якості освіти. Заклад освіти має
визначити, яких цілей хоче досягти завдяки
функціонуванню внутрішньої системи, до
яких змін це приведе в майбутньому. Під час
визначення цілей керівник має проаналізувати
державну політику щодо забезпечення якості
освіти, врахувати стратегію розвитку закладу,
оцінити наявну ситуацію, потреби й інтереси
всіх учасників освітнього процесу.
Щоб створити внутрішню систему, потрібно
розвивати культуру педагогічного партнерства,
налагодити співпрацю працівників із батьками
й громадськістю. Мету створення внутрішньої
системи, напрями, правила, за якими визначається якість освітньої діяльності, методи збору
інформації можна обговорювати з колективом
дитячого садка. В основі цієї роботи мають стати прості речі: відкритість, щирість, прозорість,
небайдужість, уміння домовлятися, планувати.
Важливим етапом розбудови внутрішньої системи є розробка Положення про внутрішню
Жовтень 2021

Щоб створити
внутрішню
систему
забезпечення
якості освіти
в ЗДО, керівник
має розвивати
культуру
педагогічного
партнерства,
налагодити
співпрацю
працівників
із батьками
й громадськістю.

систему. У Положенні
потрібно зафіксувати
спільно вироблені уп
равлінські рішення,
які описують компоненти якості освіти,
процедури їх функціонування, способи
оцінювання.
Зага лом а лгоритм
дій під час створення
внутрішньої системи
ЗДО — це неперервний процес, який дає
змогу закладу порівнювати власну освітню діяльність учора
й сьогодні.

ПРО САМООЦІНЮВАННЯ
ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗДО
Ви говорили про те, що одним із етапів
розбудови внутрішньої системи є самооцінювання діяльності дитячого садка. Для
чого його проводять і як?
Самооцінювання проводять, щоб вивчити
й оцінити ефективність функціонування
внутрішньої системи та поліпшити діяльність
ЗДО. Відстежувати й оцінювати діяльність
закладу — не новий процес для керівника.
Утім, щоб отримати показові результати,
самооцінювання має бути методичною роботою директора, вихователя-методиста. До неї
потрібно залучати всіх учасників освітнього
процесу.
Підходи до самооцінювання можуть бути різними. Заклад може розробити власні процедури, використовуючи специфічні інструменти,
що враховують особливості його діяльності.
Самооцінювання може проводитися як самос
тійна процедура або з використанням інфор№ 19–20
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мації, отриманої під час внутрішнього моніторингу освітніх та управлінських процесів
у закладі.
Коли й за яких умов потрібно проводити
самооцінювання?
Самооцінювання — внутрішній процес, тому
не обмежується термінами проведення. Ми рекомендуємо проводити самооцінювання протягом навчального року, адже такі процедури
освітньої діяльності, як атестація педагогічних працівників, вивчення стану організації
освітнього процесу, динаміка результатів досягнення дітей, можуть бути виміряними саме
протягом навчального року.

♦♦ партнерство тй професійна
взаємодія;
♦♦ недискримінація, запобігання
та протидія булінгу;
♦♦ дотримання академічної
доброчесності;
♦♦ прозорість та інформаційна
відкритість діяльності закладу;
♦♦ сприяння безперервному
професійному зростанню
педагогічних працівників;
♦♦ забезпечення академічної
свободи педагогічних
працівників.
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Державна Служба якості освіти рекомендує
керівникам дитячих садків проводити само
оцінювання освітніх й управлінських процесів, враховуючи 14 вимог, 36 критеріїв і 68 індикаторів, описаних у Пораднику. З ними має
детально ознайомитися кожен керівник ЗДО.
Наприклад, однією з вимог роботи закладу
дошкільної освіти є «Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивувального освітнього простору». Чи виконується ця
вимога в дитячому садку, можна перевірити
й оцінити за трьома критеріями.
Перший — у ЗДО створено умови для організації освітнього процесу, інтеграції та
соціальної адаптації дошкільників із особливими освітніми потребами. Територія, будівлі
й приміщення дитячого садка мають належні
умови, є безпечними та доступними. Другий
критерій — ЗДО взаємодіє з батьками з ООП,
фахівцями ІРЦ, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття дошкільної
освіти. І третій критерій для самооцінювання
Жовтень 2021
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗДО

Комплексне самооцінювання доцільно проводити після визначення всіх компонентів внутрішньої системи й умов їх функціонування,
а також за рік до планового інституційного
аудиту в закладі.
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із цього напряму — освітнє середовище ЗДО
спрямоване на реалізацію завдань державного
стандарту.

шення освітніх та управлінських процесів; коригує план роботи на рік і стратегію розвитку
закладу.

Що важливо враховувати під час самооцінювання роботи дитячого садка?

ПРО ЗРАЗКОВІСТЬ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ

Найперше, потрібно
описати умови функ
ціон ування дитячого
с а д ка : п р і о р и т е т н і
нап рями діяльності,
мережу груп, режим
роботи й матеріально-технічну базу. Також
варто проаналізувати
якісний і кількісний
склад педагогічних
кадрів, зокрема охарактеризувати роботу
з підвищення фахової
майстерності педагогів, їхню участь у різних формах методичної роботи, результати
атестації.

У ЗДО має бути
забезпечений
якісний
інформаційнометодичний,
управлінський,
педагогічний
супровід
діяльності
вихователів;
доступ до
новітніх засобів
й освітніх
технологій
у дошкільній
освіті.

Окрім цього, необхідно проаналізувати якість
освітнього процесу: основні форми організації діяльності дітей, результативність освітньої
діяльності, наступність у роботі зі школою,
взаємодію з батьками вихованців.
Під час самооцінювання також важливо проаналізувати інформацію про заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дитячого садка та його рейтингову оцінку роботи.
І насамкінець, керівник ЗДО має визначити, які
проблеми залишилися нерозв’язаними й потребують подальшої роботи.
На основі зібраної інформації, з урахуванням
вимог, критеріїв й індикаторів самооцінювання
закладу освіти, описаних у Пораднику, керівник закладу: приймає управлінські рішення
для вдосконалення внутрішньої системи якості
освіти; визначає пріоритетні напрями поліпЖовтень 2021

Пане Руслане, яким вимогам має відповідати зразковий дошкільний заклад освіти
в Україні?
Зразковий заклад освіти насамперед має
прагнути досягти загальної мети дошкільної
освіти, яка визначена на державному рівні.
Це забезпечення своєчасного, повноцінного,
всебічного, цілісного розвитку й виховання
дошкільників із урахуванням їхніх вікових
можливостей та індивідуальних інтересів;
створення сприятливих умов для самовираження кожної дитини.
Кожен по-своєму розуміє і трактує поняття
«зразковість закладу освіти». Але серед маркерів зразковості дитячого садка можна виділити
такі: заклад функціонує як цілісна, злагоджена
система; діти щасливі, допитливі й здорові;
створено умови для реалізації здібностей, інтересів, потреб і творчого розвитку кожної дитини; у дітей сформовано життєві компетентності й дошкільну особистісну зрілість перед
вступом до школи за Базовим компонентом
дошкільної освіти.
Про зразковість дитячого садка також говорить
і те, що в закладі створено умови для здорового способу життя, фізичного й психоемоційного розвитку дошкільників; панує атмосфера
довіри й взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу; батьки довіряють дитячому садку та є активними; створено дієву й прозору
систему фінансування ЗДО. Важливо також,
щоб у закладі освіти був забезпечений якісний
інформаційно-методичний, управлінський,
педагогічний супровід діяльності вихователів; доступ до новітніх засобів та освітніх
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технологій у дошкільній освіті; створено дієву внутрішню систему. Про те, зразковим чи
ні є дитячий садок, свідчать його результати
в досягненні мети. Причому освітня діяльність
має вимірюватися не кількісними показниками, хоча й без них не обійтися, а якісними.
Тому забезпечення якості дошкільної освіти як
системний процес, відбувається саме в зразковому закладі освіти.
Звичайно, не можна ігнорувати той факт, що
на рівень внутрішньої якості ЗДО впливають
зовнішні чинники: державна освітня політика,
бюджетне фінансування, розвиток психолого-педагогічних наук, ефективність наукових
досліджень, методик і технологій, якість підготовки педагогів.
Які кроки має зробити педагогічний колектив дитячого садка, щоб стати зразковим і досягнути поставленої мети?

♦♦ справедливість;
♦♦ демократизм;
♦♦ гуманізм;
♦♦ моральність;
♦♦ довіра;
♦♦ мотивація;
♦♦ рівність і відсутність
дискримінації;
♦♦ добір кадрів за професійними,
діловими й моральними
якостями;
♦♦ захищеність.
20 ДИТЯЧИЙ САДОК
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Одним з основних принципів діяльності зразкового дитячого садка є створення безпечного,
комфортного, розвивального освітнього середовища. Серед інших принципів і цінностей,
яких мають дотримувати працівники дошкільної освіти, є: забезпечення рівності умов для
різнобічного розвитку кожної дитини; зміцнення фізичного, психічного й соціального
здоров’я дошкільників; рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіти
без дискримінації за будь-якими ознаками;
розвиток у дітей навичок сталого розвитку;
соціально-педагогічне партнерство громади
й усіх учасників освітнього процесу. Ці й інші
принципи діяльності ЗДО описані в статті 6
Закону України «Про дошкільну освіту» і Базовому компоненті дошкільної освіти.
Результат дошкільної освіти — це відповідь на
запитання, як ми реалізуємо цінності й завдання дошкільної освіти, як спілкуємося, граємо
з дитиною, підтримуємо розвиток її здібностей. Зразковий заклад дошкільної освіти організовує освітній процес так, щоб досягти
якості.
Жовтень 2021
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ПРИНЦИПИ
КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
В ЗДО:
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Найоптимальніший підхід — забезпечити
в ЗДО поєднання традиційних й інноваційних
методик і технологій реалізації змісту освіти.
Для цього педагоги й вихователі мають використовувати відповідну літературу: програми,
навчально-методичні й методичні посібники,
хрестоматії, робочі зошити, альбоми та інші
види навчальних видань, які пройшли науково-методичну експертизу.
У зразковому закладі освіти має бути
зразковий вихователь. Хто він?
Насамперед вихователь дитячого садка має
бути порадником, помічником, провідником
дітей до знань. Система цінностей такого
педагога формується з двох складників: збереження та зміцнення фізичного, психічного
й соціального здоров’я дитини; уміння підтримувати й створювати сприятливі умови
для себе та інших у безпечному середовищі,
у природному, предметному й соціальному
оточенні. Саме система цінностей, якою керується педагог, визначає гуманістичний, цивілізований, культурний, професійний спосіб
діяльності й взаємодії з дітьми.

Кадрова
політика
в ЗДО має бути
побудована так,
щоб зберегти,
зміцнити
й розвинути
кадровий
потенціал,
створити
відповідальний
і високопродуктивний
колектив.

діяльність; вільний вибір
форм, методів і засобів
навчання, що відповідають освітній програмі.
І насамкінець, яким
же є керівник зразкового
дитячого садка?
Зразковий заклад освіти — це результат роботи
його керівника над розвитком. Те, як він організував управлінські процеси, впливає на якість
освіти в дитячому садку.

На думку членів робочої
групи, які працювали
над Порадником, керівник зразкового ЗДО:
приймає рішення — від одноосібного до
спільного; комунікує за схемою «керівник—
підлеглий» — від вказівок і контролю до делегування та самостійності; орієнтується не на
процеси, а на людей.

У Методичних рекомендаціях до Базового компонента дошкільної освіти (додаток до листа
МОН від 16.03.2021 №1/9—148 — прим. ред.)
ідеться, що результат освіти залежить від збагачення особистого досвіду дитини в різних
видах діяльності. Водночас педагог є організатором відповідних дошкільному віку дидактичних форм діяльності дитини у взаємодії
з ровесниками, дітьми іншого віку й дорослими.

Частиною роботи керівника як менеджера
є формування стратегічного бачення розвитку ЗДО. Стратегічне управління закладом
реалізується через два напрями — розбудову внутрішньої системи забезпечення якості
освіти й стратегічне планування. Перший дає
змогу вивчати й оцінювати освітній процес як
систему, а другий — визначити напрями діяльності в середньостроковій і довгостроковій перспективі. У зразковому закладі освіти
є і перший, і другий.

Кадрова політика в зразковому закладі освіти
має бути побудована так, щоб зберегти, зміцнити й розвинути кадровий потенціал і створити відповідальний та високопродуктивний
колектив. Важливу роль тут відіграє академічна свобода педагога. Відповідно до законодавства у сфері освіти, академічна свобода,
передбачає: свободу викладання; свободу від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну

Сучасний керівник має бути зануреним у пошуки засобів забезпечення якості освіти, де
контроль відіграє важливу роль. Він створює
ефективну систему внутрішнього контролю
за якістю освітнього процесу, яка: не руйнує
демократичний стиль управління; дає змогу
охопити всі напрями діяльності закладу освіти
й сприяє прийняттю конструктивних управлінських рішень.
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