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Друге
оновлене
видання
«Абетка
для
директора»
Державна служба якості освіти України під час серпневої конференції педагогічних працівників презентувала друге видання «Абетка для директора» — збірки
порад, створеної, щоб підтримати директорів шкіл у розбудові внутрішньої системи
забезпечення якості освіти. Які оновлення презентовано у другому виданні — ми
запитали у Голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака.

В Україні майже 15 000 тисяч шкіл. Кожен заклад освіти — унікальний, має власні традиції
й особливості, і може обирати власну модель
забезпечення якості освіти. Оновлення «Абетки» зроблено на основі їх досвіду та аналізу
вже проведених аудитів. Методичні рекомендації розроблено для допомоги закладу освіти
у розбудові внутрішньої системи забезпечення
якості освітньої діяльності та якості освіти.
• Що нового з’явилося у рекомендаціях до
побудови внутрішньої системи забезпечення
якості освіти у закладі загальної середньої
освіти?
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Ми доповнили її новими матеріалами, розробленими з урахуванням Закону України «Про
повну загальну середню освіту», міжнародного досвіду та кращих управлінських практик у
школах, зокрема й тих, з якими ознайомилися
під час інституційних аудитів. Упевнений, що
кожен директор школи, кожен педагог, батько
і мама, кожен свідомий громадянин України
хочуть бачити заклади освіти якісними
• Якою є структура оновленого видання?
Рекомендації складаються із трьох розділів:
розділ 1 присвячено розгляду загальних алгоритмів побудови внутрішньої системи забезпечення якості, вивчення і оцінювання якості
освітніх та управлінських процесів у закладі.
Розділ 2 пропонує опис методів збору інформації та інструментів, які можна використову-

Фото надане автором

• Пане Руслане, Ви презентували друге оновлене видання «Абетки для директора». Що
стало причиною для доповнення та оновлення цих рекомендацій?
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вати для вивчення освітніх та управлінських процесів у закладі.
Розділ 3 надає опис критеріїв, за
якими заклад може вивчати та оцінювати управлінські й освітні процеси. Надані у розділі рекомендації з
вивчення та оцінювання діяльності
закладу ґрунтуються на вимогах та
критеріях для зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності
закладу (інституційного аудиту).
До опису кожного критерію додано
перелік джерел, які допоможуть поглибити знання з теми.
У додатках надано критерії оцінювання освітніх і управлінських
процесів, анкети для опитування
педагогічних працівників, здобувачів освіти та їхніх батьків (інших
їхніх законних представників, далі — батьків), зразки інструментів
для вивчення освітньої діяльності
та управлінських процесів (форма
вивчення педагогічної діяльності,
спостереження за освітнім середовищем, питання для самоаналізу).
Також включено зразки анкет для
учнів, вчителів та керівника школи,
які Чеська шкільна інспекція використовує при вивченні клімату школи та рекомендує школам для самооцінювання. Для визначення стану
і рівня функціонування системи
освітнього процесу та визначення
напрямів поліпшення якості пропонується «Модель якісної школи».
Сподіваємось, що внутрішня система забезпечення якості освітньої
діяльності та якості освіти, яку з
нашою допомогою розбудують заклади загальної середньої освіти,
дозволить керівництву закладів
постійно тримати руку на пульсі,

забезпечувати постійне і неухильне вдосконалення якості освітньої
діяльності та якості освіти, а отже,
досягнути її головної мети.
• Які принципи, на Вашу думку,
важливо зробити підґрунтям для
ефективної та якісної системи
освіти?
У оновленому виданні визначено,
що при розбудові внутрішньої системи забезпечення якості необхідно
спиратися на принципи дитиноцентризму, рівного доступу до освіти,
автономії освітніх закладів, цілісності управління, вдосконалення,
відкритості до зовнішніх впливів,
гнучкості та адаптивності (схема 1
на с ).
• Для чого потрібна внутрішня
система забезпечення якості освіти?
Кожен заклад освіти має надавати
якісні освітні послуги всім дітям,
незалежно від їхньої статі, економічного статусу, етнічного походження
чи освітніх потреб. Усі освітні та
управлінські процеси, що відбуваються у закладі освіти, мають бути спрямовані на надання якісних
освітніх послуг (якості освітньої
діяльності, що призводить до якості
результатів навчання учнів).
Для того, щоб всі компоненти освітньої системи функціонували ефективно, необхідно створити внутрішню систему забезпечення якості
освіти (далі — внутрішня система),
яка дозволить вивчати освітні та
управлінські процеси та постійно
їх вдосконалювати.

●

Як
забезпечити
спiльне
розумiння
якостi освiти,
ефективно
налаштувати
освiтнiй та
управлiнський
процеси? Як
створити
iнформацiйноаналiтичну
основу для
ухвалення
управлiнських
рiшень,
спрямованих
на постiйне
покращення
результатiв
навчання?
Вiдповiдь на
цi та iншi
питання
шукаємо
разом з вами.
До Абетки
включенi
вимоги,
критерiї та
iндикатори, що
розкривають
сутнiсть
поняття
«якiсть
освiтньої
дiяльностi»,
поради щодо
розбудови
внутрiшньої
системи
забезпечення
якостi освiти,
iнструменти
для проведення
самооцiнювання

Важливо зазначити, що йдеться не
про створення окремих процесів та
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7 основних принципiв розбудов внутрiшньої

1

Дитиноцентризм
Головним суб’єктом, на якого спрямована освітня діяльність школи, є дитина.

Забезпечення рiвного доступу до освiти

2

Усі діти мають рівний доступ до освіти, незалежно від економічного статусу та матеріального забезпечення родини, рівня навчальних можливостей, фізичного та психічного розвитку, гендерних
відмінностей тощо.

3

Автономiя закладу освiти
Автономія закладу освіти, яка передбачає самостійність у виборі форм і методів навчання, визначенні стратегії та напрямів
розвитку закладу освіти, розроблення власних освітніх програм,
системи оцінювання тощо.

Зображення з: freepik.com

Гнучкiсть i адаптивнiсть
Система освітньої діяльності змінюється під впливом сучасних
тенденцій розвитку суспільства, зміни освітньої політики держави.
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Схема 1

системи забезпечення якостi освiти

5

Цiлiснiсть системи управлiння якiстю

Усі компоненти діяльності закладу освіти взаємопов’язані — це
створює взаємозалежність між ними. Наприклад, якість освіти
залежить від оптимального добору педагогічних кадрів, мотивуючого освітнього середовища, використання освітніх технологій,
спрямованих на оволодіння ключовими компетентностями, сприятливої для творчої роботи психологічної атмосфери. Зниження
якості хоча б одного названого компонента знизить загалом якість
освіти.

6

Постiйне вдосконалення
Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої
діяльності та якості освіти — це постійний процес, за допомогою
якого відбувається вдосконалення освітньої діяльності, підтримується дієвість закладу, забезпечується відповідність змінам у
освітній сфері, створюються нові можливості тощо.

Зображення з: freepik.com

7

Вплив зовнiшнiх чинникiв

Система освітньої діяльності у закладі освіти не є закритою, на неї
безпосередньо впливають зовнішні чинники — засновник, місцева
громада, освітня політика держави.
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процедур, а про чітке визначення компонентів
освітньої системи, які безпосередньо впливають на якість результатів навчання учнів
(якість освіти). Варто звернути особливу увагу
на те, що внутрішня система створюється не
на папері, а в освітньому просторі, в управлінській та освітній діяльності.

Насамперед ми звертаємо увагу
на:
розроблення навчальних занять
або навчальнометодичних
комплексiв;
розроблення завдань для рiзних
видiв робiт;
дидактичний матерiал;
роздатковий матерiал;
тестовi завдання з теми;
завдання для контрольної або
самостiйної роботи;
розробленi адаптованi критерiї
оцiнювання навчальних
досягнень.
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• З чого варто починати розбудову внутрішньої системи?
Основними етапами розбудови внутрішньої
системи доцільно назвати такі: проєктування
внутрішньої системи, самооцінювання, звітування та планування. Кожен етап містить певні аспекти діяльності, які директор визначає
у поточному плануванні роботи (схеми 2, 3).
Наприклад, вивчення документації покаже
нам, що ми планували зробити і що зробили:
• стратегія розвитку закладу освіти. Чи передбачено створення захищеного від насильства
освітнього середовища як одну з цілей нашого
розвитку?
• річний план роботи. Чи передбачені в ньому
заходи для досягнення цієї мети у закладі —
і як вони виконуються?
• план заходів із запобігання булінгу (цькування): чи є він у нас? Якщо немає — як його розробити? Якщо є — де і як він оприлюднений?
Чи можуть з ним вільно ознайомитися учасники освітнього процесу? Як він виконується? Наскільки взагалі ми готові до вирішення
подібних ситуацій?
• протоколи засідання педагогічної ради. Чи
ставили ми питання щодо запобігання булінгу
(цькуванню) для розгляду на засіданнях педагогічної ради? Чи обговорювали їх із колега-

Зображення з: freepik.com

Що належить до
iнформацiйних освiтнiх
ресурсiв?

Положення про внутрішню систему є важливим етапом її розбудови, але не є самоціллю,
документом заради документа. Це положення
має лише зафіксувати спільно вироблені управлінські рішення, які описують компоненти
якості освіти, процедури їх функціонування,
способи оцінювання.
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ми? Які рішення ухвалювали? Як ці рішення
виконували? Який результат, на думку колег,
ми отримали.
• Які підходи може застосувати заклад під
час визначення напрямів розбудови внутрішньої системи?
По-перше, варто застосувати підхід, запропонований в Порядку проведення інституційного
аудиту закладів загальної середньої освіти:
освітнє середовище, система оцінювання результатів навчання учнів, педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти,
управлінські процеси закладу освіти.
Адаптувати перший підхід до специфіки діяльності закладу. Наприклад, додатково аналізувати функціонування інформаційних систем
у школі, вивчати організацію дослідницької
діяльності, впровадження інклюзії або інші
напрями, які є для нього важливими.
Також можна запропонувати власний підхід,
орієнтуючись на зміст Закону України «Про
освіту». Наприклад, вивчати і оцінювати освітню діяльність можливо за 8-ма компонентами
(складниками), які визначені у частині 3 статті 41 Закону України «Про освіту», додавши
до них власні відповідно до специфіки діяльності закладу.
• У які терміни відбувається самооцінювання якості освітньої діяльності?
Комплексне самооцінювання доцільно проводити після визначення всіх компонентів внутрішньої системи та умов їх функціонування, що
закріплюються Положенням про внутрішню
систему, а також за рік до проведення планового
інституційного аудиту в закладі освіти.
Під час обрання будь-якої моделі самооцінювання рекомендуємо проводити його впродовж навчального року, адже такі процедури
освітньої діяльності, як атестація педагогічних
працівників, вивчення стану викладання предметів і курсів, динаміка результатів навчання

●

учнів, можуть бути виміряними саме впродовж
навчального року. Окремі процеси можуть досліджуватися протягом довшого або коротшого
терміну, ніж навчальний рік.
Наприклад, реалізація окремих положень стратегії розвитку закладу освіти може прослідковуватись впродовж довшого циклу, оцінювання освітнього середовища можна здійснити
у більш стислі терміни. Потрібно пам’ятати,
що самооцінювання — не самоціль, головне —
розбудова системи безперервного удосконалення якості освітньої діяльності.
• Як результати самооцінювання мають
бути відображені у річному звіті?
За результатами самооцінювання готуються
висновки (які є складовою щорічного звіту
про діяльність закладу освіти) і визначаються шляхи вдосконалення освітньої діяльності
(які стануть частиною річного плану роботи
на наступний навчальний рік). Заклад освіти
самостійно визначає структуру річного звіту
про його діяльність (звіт керівника закладу)
(схема 4).
Для забезпечення прозорості та інформаційної
відкритості закладу освіти рекомендуємо обговорити річний звіт щодо діяльності закладу
освіти із громадою школи та оприлюднити
його на вебсайті закладу освіти (у разі відсутності — на вебсайті засновника).
• Як визначити шляхи вдосконалення під
час планування?
Під час попереднього кроку розглядалися
способи аналізу результатів самооцінювання
закладу освіти, зокрема SWOT-аналіз, який
дозволяє визначити слабкі та сильні сторони
закладу освіти, його можливості та загрози.
Наступний крок передбачатиме визначення
шляхів, які дозволять слабкі сторони перетворити на сильні, найбільш ефективно використати можливості закладу, прописати шляхи
запобігання загрозам.
листопад–грудень 2021
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Потрiбно мати
на увазi, що пiд
час вивчення
окремих
питань
дiяльностi
закладу може
збиратися
iнформацiя,
яка є
конфiденцiйною
або мiстить
персональнi
данi.
Наприклад,
при оцiнюваннi
дiяльностi
педагогiчних
працiвникiв
виявленi
проблеми
зазвичай
потребують
вирiшення
шляхом
iндивiдуальної
роботи з цим
працiвником.
Вивчення
й оцiнювання
освiтнього
середовища
може бути
максимально
публiчним, iз
залученням
усiх учасникiв
освiтнього
процесу,
представникiв
мiсцевої
громади,
засновника.
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Незалежно від обраного методу аналізу, виявлені «слабкі» позиції (або
проблемні) варто розподілити на ті,
які можна вирішити в короткостроковій (протягом наступного навчального року) та довгостроковій
перспективі: самостійно/у співпраці
з іншими сторонами.
• Який механізм прийняття
управлінських рішень щодо функціонування внутрішньої системи
закладу освіти?
Управлінські рішення щодо функціонування внутрішньої системи
мають прийматися спільно з колективом та фіксуватися у Положенні
про внутрішню систему. Коли прийнято основні рішення щодо цілей,
компонентів внутрішньої системи,
їх функціонування через відповідні процедури, періодичність і
механізми самооцінювання, варто
розробити проєкт Положення про
внутрішню систему.
Розроблений проєкт доцільно попередньо обговорити за участю широкого представництва усіх груп педагогічного та учнівського колективів,
батьків (ці групи мають включати
представників дітей з ООП). У разі
наявності обґрунтованих та доцільних пропозицій або зауважень проєкт доопрацьовується.
Положення про внутрішню систему
схвалюється педагогічною радою
закладу освіти та затверджується
його керівником. Доцільно ознайомити всіх учасників освітнього
процесу з політикою забезпечення
якості освіти закладу та процедурами їх утілення через доступні
для учасників освітнього процесу
канали отримання інформації. За-
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тверджене Положення про внутрішню систему варто розмістити на
вебсайті закладу освіти (у разі відсутності — на вебсайті засновника).
Прийняття таких рішень регламентовано законодавством: керівник
зобов’язаний затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі
загальної середньої освіти, забезпечити її створення та функціонування (частина 4 статті 38 Закону
України «Про повну загальну середню освіту»). Педагогічна рада
схвалює положення про внутрішню
систему забезпечення якості освіти
(частина 3 статті 40 Закону України
«Про повну загальну середню освіту»).
• Які застороги та поради Ви б
дали директорам шкіл?
Ми визначили п’ять «не можна» для
директора, який розбудовує внутрішню систему забезпечення якості:
1. НЕ підмінюйте розбудову внутрішньої системи розробленням Положення про внутрішню систему.
2. НЕ намагайтеся зробити все самостійно, делегуйте повноваження,
довіряйте.
3. НЕ захоплюйтесь кількістю моніторингів, краще глибше проаналізувати їхні результати.
4. НЕ шукайте винних у недоліках,
краще подумайте спільно, як можна
поліпшити ситуацію.
5. НЕ перетинайте кордони автономії вчителів під час моніторингів,
поважайте їхню гідність.

Схема ●
2

ТОП-погляд

• визначення цілей функціонування внутрішньої системи

Етап 1.
Проєктування
внутрiшньої
системи

• визначення необхідних ресурсів
• визначення компонентів та механізмів
функціонування внутрішньої системи
• визначення критеріїв оцінювання функціонування внутрішньої системи
• прийняття управлінських рішень щодо
функціонування внутрішньої системи

Етап 2.
Самооцiнювання
освiтнiх та
управлiнських
процесiв

Етап 3.
Звiтування

Етап 4.
Планування

• збір інформації
• аналіз та узагальнення результатів самооцінювання
• визначення результатів функціонування
системи

• аналіз стану функціонування системи;
• визначення шляхів удосконалення
функціонування системи.

• визначення заходів для вдосконалення
функціонування внутрішньої системи
• розроблення річного плану роботи закладу освіти (конкретні кроки для виправлення проблемних питань та підвищення
якості освітньої діяльності).
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Зображення з: freepik.com

Структура
рiчного звiту
про дiяльнiсть
(звiт керiвника
закладу)

• шляхи удосконалення якості освітньої
діяльності та якості освіти на наступний
навчальний рік.

• результати оцінювання внутрішньої
системи забезпечення якості освітньої
діяльності та якості освіти (самооцінювання);

• вивчення освітньої діяльності та управлінських процесів;

• аналіз виконання стратегії розвитку закладу (виконання завдань, які передбачені
стратегією розвитку на звітний навчальний рік) — що виконано, що не виконано
і чому;

Схема 3

●
ТОП-погляд

Схема●4

ТОП-погляд

Опитування як iнструмент для
отримання iнформацiї
Опитування педагогiчних працiвникiв
Чи реагує керівництво закладу на повідомлення педагогічних працівників про випадки булінгу? Чи проводиться робота із навчання щодо
визначення випадків булінгу, запобігання булінгу та можливих способів
реагування? Чи брали участь педагогічні працівники у розробленні антибулінгової програми?

Опитування здобувачiв освiти
Чи почуваються діти у закладі захищеними від проявів насильства та/
або цькування? Чи звертаються вони за допомогою та/або захистом до
школи у разі таких випадків? До кого саме звертаються найчастіше? Яку
допомогу їм надав заклад? Чи була ця допомога ефективною?

Опитування батькiв
Чи вважають вони перебування дитини у школі безпечним та
захищеним від можливих випадків насильства та/ або булінгу (цькування)? У якому настрої дитина йде до школи та повертається додому?
Наскільки, на їхню думку, ефективно діє школа, щоб запобігати таким
негативним проявам? Чи проводить заклад освіти профілактичну та
просвітницьку роботу з цих питань? Наскільки ця робота ефективна? Що би батьки вважали за потрібне зробити, щоб діти почувалися
більш захищено?

Зображення з: freepik.com

Спiлкування з практичним психологом
(соцiальним педагогом) у форматi iнтерв’ю
Чи долучався психолог до розроблення плану заходів із протидії булінгу (цькуванню)? Що саме робить психологічна служба для виявлення,
реагування та запобігання булінгу (цькуванню)?
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