
ЗВІТ
про діяльність Державної служби якості освіти України

за 2021 рік

Державна служба якості освіти України (далі -  Служба) у 202] році 
здійснювала свою роботу відповідно до плану пріоритетних дій Уряду на 2021 
рік, та Плану роботи Державної служби якості освіти України на 2021 рік та була 
спрямована на реалізацію державної політики у сфері освіти.

Стратегічними пріоритетами Служби визначено:
У захист прав здобувачів освіти на доступну якісну освіту;
У якісна школа як обов’язковий чинник високої компетентності здобувачів 

освіти;
С сприятливі умови для сталого розвитку закладів освіти та успішності 

педагогічних працівників.
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Під час виконання своїх завдань для реалізації стратегічних пріоритетів
Служба досягла таких основних результатів :
С удосконалено процедуру зовнішнього оцінювання професійних 

компетентностей педагогічних працівників шляхом вивчення їхнього 
практичного досвіду роботи з врахуванням вимог нового Професійного 
стандарту вчителя;
підвищено престижність педагогічної праці та мотивацію педагогічних 
працівників до професійного зростання;

У покращено механізм залучення фахових педагогічних спільнот до здійснення 
процедур зовнішнього забезпечення якості освіти;

С удосконалено процедуру проведення інституційного аудиту в закладах 
загальної середньої освіти;

гі розроблено спільно з членами Всеукраїнської громадської організації 
«Асоціація працівників дошкільної освіти» електронний Порадник для 
директора закладу дошкільної освіти «Як створити внутрішню систему 
забезпечення якості освіти»;

С розроблено Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-
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технічної) освіти;
унормовано процедуру акредитації освітньо-професійних програм фахової 
передвищої освіти та переоформлення сертифікатів про акредитацію 
спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на 
сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм освітньо- 
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;
напрацьовані пропозиції щодо шляхів вирішення окремих проблем з питань 
якості підготовки здобувачів освіти з числа іноземних громадян у рамках 
виконання цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку вищої освіти в 
Україні на 2021-2031 роки.
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Підготовка пропозицій щодо забезпечення 
формування державної політики у сфері освіти

Протягом 2021 року Службою розроблено вісім проектів актів Кабінету
Міністрів України та 13 проектів наказів Міністерства освіти і науки
України, а саме з метою:
1. введення посади заступника Голови Служби з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації -  проект розпорядж ення Кабінету 
Міністрів України «Про визначення кількості заступників Голови 
Держ авної служби якості освіти України» (прийнято Урядом 16 червня 
2021 р. № 647-р)

2. переоформлення та оформлення Міністерством освіти і науки України через 
Державну службу якості освіти України сертифікатів про акредитацію 
напрямів підготовки, спеціальностей, освітніх програм, виданих 
Міністерством освіти і науки України -  проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до Полож ення про акредитацію 
закладів вищої освіти і спеціальностей у  закладах вищої освіти та вищ их 
професійних училищ ах» (прийнято Урядом 24 березня 2021 р. № 255);

3. приведення розміру плати з переоформлення сертифікату про акредитацію у 
відповідність з реальною вартістю -  проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення зміни до пункту 20 Полож ення про акредитацію 
закладів вищ ої освіти і спеціальностей у закладах вищ ої освіти та вищ их 
професійних училищах»;

4. вдосконалення системи державного регулювання цін (тарифів) на окремі 
види послуг -- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення зміни  у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 1996 р. № 1548»;

5. приведення Положення про атестацію професійно-технічних навчальних 
закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 
лютого 1996 р. № 200, у відповідність до чинного законодавства та 
встановлення економічно обґрунтованого рівня оплати процедури атестації, 
оформлення, переоформлення, видачі дубліката свідоцтва про атестацію -  
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
Полож ення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів»;

6. реалізації експериментального проекту з впровадження інформаційно- 
аналітичної системи Служби — проект розпорядж ення Кабінету Міністрів 
України «Про реалізацію експериментального проекту з впровадження 
інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і 
самооцінювання освітніх та управлінських процесів у  закладах освіти»;

7. збільшення лімітів легкових автомобілів, що обслуговують територіальні 
органи Служби, для належного та своєчасного виконання ними своїх 
функціональних обов’язків -  проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення зм іну додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 грудня 2011 р. № 1399»;
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8. продовження сертифікації вчителів початкових класів, а також 
запровадження сертифікації вчителів базової школи - проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2018 р. №1190»;

9. визначення загальних положень щодо організації та проходження 
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах 
державної служби, в апараті Державної служби якості освіти України та її 
територіальних органах -  проект наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про затвердження Порядку стажування громадян з числа 
молоді, як і не перебувають на посадах державної служби, в апараті 
Держ авної служби якості освіти України та її територіальних органах» 
(видано 06.08.2021 № 892 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 28.09.2021 за № 1265/36887);

10. врегулювання процедури оформлення посадовими особами Служби та її 
територіальних органів протоколів про адміністративні правопорушення -  
проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 
Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»
(видано 29.04.2021 №>485 та зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 10.08.2021 за № 1049/36671);

11. регламентації процедури акредитації освітньо-професійних програм, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти, як 
складової зовнішньої системи забезпечення якості вищої освіти, для 
створення умов щодо реалізації права здобувана фахової передвищої освіти 
на отримання диплома про фахову передвищу освіту встановленого зразка -  
проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 
Полож ення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової
передвищої освіти» (видано 01.07.2021 №> 749 та зареєстровано_в
Міністерстві юстиції України 13.12.2021 за № 1608/37230);

12. унормування процедур оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та 
обліку сертифікатів про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері 
фахової передвищої освіти (та їх дублікатів) -  проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Деякі питання оформлення, переоформлення та 
видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у  
сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)» (видано 02.07.2021 №> 762
та зареєстровано в Міністерстві юстиції України_28.10.2021__зсі
№ 1395/37017);

13. надання допомоги керівникам та іншим педагогічним працівникам закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти у створенні та функціонуванні 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти та проведенні 
самооцінювання освітніх і управлінських процесів - проект наказу 
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження М етодичних 
рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти у  закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 
(видано 06.05.2021 №> 509);
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14. удосконалення процедури проведення інституційного аудиту в закладах 
загальної середньої освіти та визначення механізму проведення 
позапланових перевірок закладів освіти, які забезпечують здобуття повної 
загальної середньої освіти, незалежно від їх підпорядкування, типів і форм 
власності, щодо додержання ними вимог законодавства у сфері загальної 
середньої освіти - проект наказу Міністерства освіти і науки України 
«Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у  сфері 
загальної середньої освіти» (видано 30.04.2021 № 493 та зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 17.06.2021 за Ж> НІ0/36432);

15. визначення механізму проведення позапланових перевірок суб’єктів 
освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної, позашкільної, 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, 
незалежно від їх типу, підпорядкування та форми власності (далі -  суб'єкти 
освітньої діяльності), щодо додержання ними вимог законодавства у 
відповідній сфері освіти -  проект наказу Міністерства освіти і науки 
України «Деякі пишання здійснення державного нагляду (контролю) г 
сфері дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) , 
фахової передвищої або вит ої освіти»;

16. врегулювання процедури проведення інституційного аудиту у сфері фахової 
передвищої освіти -  проект наказу Міністерства освіти і науки України 
«Про затвердження Порядку проведення інституиійного аудиту 
закладів (дахової передвищої освіти»;

17. врегулювання процедури проведення інституційного аудиту у сфері
позашкільної освіти -  проект наказу Міністерства освіти і науки України 
«Про затвердження Порядку проведення інституиійного аудиту зак.задів 
позашкільної освіти»;

18. врегулювання процедури проведення інституційного аудиту у сфері
дошкільної освіти — проект наказу Міністерства освіти і науки України 
«Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закіадів 
до ш кіл ьної о світи»;

19. визначення механізму проведення аналізу діяльності місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних 
підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується 
дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на 
відповідній території -  проект наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про затвердження Порядку здійснення аналізу
діяльності місцевих органів виконавчої влади , органів__місцевого
самоврядування, їх структурних підрозділів і питань освіти»;

20. визначення механізму здійснення акредитації громадських фахових 
об’єднань, інших юридичних осіб, які здійснюють незалежне оцінювання 
якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти під 
час громадської акредитації закладів освіти, а також ведення реєстру таких 
юридичних осіб -  проект наказу Міністерства освіти і науки України 
«Про затвердження Порядку акредитації та ведення реєстру 
громадських фахових об’єднань, інш их юридичних осіб, що здійснюють



незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів
освіти»;

21. визначення процедури проведення експертизи та затвердження освітніх 
програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на основі типових 
освітніх програм -  проект наказу Міністерства освіти і науки України 
«Про затвердження Порядку проведення експертизи та затвердження 
освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на 
основі т ипових освітніх програм»;

Водночас, з метою удосконалення законодавчої бази у сфері освіти 
Службою вносилися пропозиції до законів України «Про дошкільну освіту», 
«Про позашкільну освіту», «Про професійну освіту».

Розвиток зовнішньої системи забезпечення якості освіти

Відповідно до Закону України «Про освіту» зовнішня система забезпечення 
якості освіти включає наступні напрями, які є основними із завдань Державної 
служби якості освіти України:

- інституційний аудит;
-сертифікація педагогічних працівників;
- моніторинг якості освіти.

Інституційний аудит

З метою удосконалення процедури проведення інституційного аудиту в 
закладах загальної середньої освіти Службою розроблено проект наказу 
Міністерства освіти і науки України «Деякі питання здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти» (видано наказ МОН від 
30.04.2021 № 493, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2021 за 
№ 809/36431 (набрав чинності 06 липня 2021 р.), яким внесено зміни до Порядку 
проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти,
затвердженого наказом МОН від 09.01.2019 № 17, зареєстрованого__в
Міністерстві юстиції України 12.03.2019 за № 250/33221 (зі змінами).

Крім того, для врегулювання процедури проведення інституційного аудиту 
у сферах фахової передвищої, дошкільної та позашкільної освіти Службою 
розроблено проекти порядків проведення інституційного аудиту відповідних 
закладів освіти та подано їх на затвердження до МОН.

Для забезпечення проведення інституційних аудитів закладів загальної 
середньої освіти та, зважаючи на результати інституційних аудитів, проведених 
у 2020 році, оновлено Методику проведення інституційного аудиту закладів 
загальної середньої освіти та інструментарій для проведення інституційного



аудиту закладів загальної середньої освіти (накази Служби від 29.03.2021 № 01- 
11/25, 08.09.2021 № 01-11/58).

Упродовж грудня 2021 року Службою спільно з територіальними органами 
проведено апробацію орієнтовних критеріїв та індикаторів для самооцінювання 
освітніх й управлінських процесів, які будуть використовуватися під час 
інституційного аудиту в спеціальних закладах освіти та навчально- 
реабілітаційних центрах, на базі навчально-реабілітаційного центру № 17 та 
спеціальної школи № 9 міста Києва, Житомирської спеціальної школи 
Житомирської обласної ради, комунального загальноосвітнього навчального 
закладу «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр № 1». За 
результатами проведеної апробації будуть внесені зміни до орієнтовних критеріїв 
та індикаторів.

З метою забезпечення проведення перевірки додержання закладом освіти 
вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти під час інституційного 
аудиту Службою видано наказ від 06.09.2021 № 01-11/57 «Про затвердження 
переліку актів законодавства у сфері освіти, дотримання яких перевіряється під 
час проведення інституційного аудиту та позапланової перевірки закладу 
загальної середньої освіти», додатком до якого є План проведення перевірки 
додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої 
освіти під час інституційного аудиту.

У 2021 році проведено 290 інституційннх аудитів (план -  265), із них у 
плановому порядку в 21 закладі (високий ступінь ризику) та позапланово -  269 
(46 -  за ініціативою засновників, 223 -  керівників шкіл). Серед закладів загальної 
середньої освіти (далі -  ЗЗСО), що пройшли інституційний аудит: 137 закладів 
розташовані у сільській місцевості, 153 -  у містах.

Найбільше інституційннх аудитів відбулося у Львівській (26), 
Тернопільській (17), Вінницькій (16), Дніпропетровській, Чернігівській, 
Черкаській (по 15) областях. Найменше -  у Закарпатській (3), Київській (5), 
Запорізькій (8) областях та м. Києві (8).

Відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції» не проводилися інституційні аудити у Луганській 
та Донецькій областях.

Станом на 10 грудня 2021 року у ході інституційннх аудитів проведено 
анкетування 83 322 учасників освітнього процесу (у т. ч. 52 980 батьків учнів, 
19 878 здобувачів освіти, 10 464 педагогів).

Кожному закладу освіти, де проводився інституційний аудит, підготовлено 
Висновок про якість освітніх та управлінських процесів, внутрішню систему 
забезпечення якості освіти та Рекомендації щодо якості освітньої діяльності 
закладу освіти. За підсумками аудиту Висновок та Рекомендації надіслано 
засновнику, проте лише у 94 (32%) ЗЗСО із 292, де у 2021 році були проведені 
інституційні аудити, засновники розпочали виконання наданих рекомендацій.

6
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Станом на 29.12.2021 на сайті Служби розміщено 261 висновок про якість 
освітньої діяльності ЗЗСО та внутрішню систему забезпечення якості освіти. 
Варто зазначити, що за результатами інституційних аудитів у чотирьох закладах 
освіти (Прилуцька гімназія № 1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міської ради 
Чернігівської області, комунальному закладі освіти «Навчально-виховний 
комплекс № 61 «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  Техніко- 
економічний ліцей» Дніпровської міської ради, Початкова школа 
№ 322 Деснянського району міста Києва та Харківська гімназія №116 
Харківської міської ради Харківської області) всі напрями оцінені на першому 
(високому) рівні.

Рівні оцінювання за напрямами

261

заклад
освіти

О с в іт н є  
с е р е д о в и щ е  

з а к л а д у  о с в іт и

С и с т е м а  
о ц ін ю в а н н я  

р е з у л ь т а т ів  
н а в ч а н н я  у ч н ів

П е д а г о г іч н а  
д ія л ь н іс т ь  

п е д а г о г іч н и х  
п р а ц ів н и к ів  з а к л а д у  

о с в іт и

У п р а в л ін с ь к і  

п р о ц е с и  з а к л а д у  
о с в іт и

В и с о к и й 6 (2 % ) 9 (3 % ) 1 4 ( 5 % ) 2 0  (8 % )

Д о с т а т н ій 1 1 0 ( 4 2 % ) 106  (4 1 % ) 1 5 4  ( 5 9 % ) 171 (6 5 % )

В и м а г а є
п о к р а щ е н н я

1 4 0  (5 4 % ) 143 (5 5 % ) 93 ( 3 6 % ) 6 8  (2 6 % )

Н и з ь к и й 5 (2 % ) 3 ( 1 % ) - 2 ( 1 % )

Продовжено роботу щодо підготовки регіональних тренерів -  експертів із 
питань проведення інституційного аудиту, створення і розбудови внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти в закладах загальної середньої освіти. 
Станом на 09 грудня 2021 року зареєстровано 8880 освітян, які виявили бажання 
пройти навчання для участі у проведенні інституційних аудитів ЗЗСО, із них 
близько 2 тис. пройшли відповідне навчання.

З метою розбудови системи забезпечення якості освіти Службою спільно з 
проектом «Супровід урядових реформ в Україні» (ЗІЛШе) розроблено програми 
тренінгу -  навчання для директорів закладів загальної середньої освіти та 
експертів інституційного аудиту та проведено такі заходи, як:
У семінар-нарада з питань проведення інституційних аудитів, здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) закладів загальної середньої освіти 
для працівників територіальних органів Служби (взяли участь 75 осіб);

У навчання для майже 1500 директорів закладів загальної середньої освіти, які 
призначені на посаду вперше;

У підвищення кваліфікації для експертів інституційного аудиту (майже 100 
працівників закладів гііслядипломної педагогічної освіти, працівників 
територіальних органів Служби).



Автоматизація процесів іпспштуційпого аудиту

Процедури зовнішнього і внутрішнього оцінювання якості освітньої 
діяльності неможливі без сучасних технологій та цифровізації процесів.

Тому Службою, за сприяння Чеської агенції розвитку та Чеської шкільної 
інспекції, у 2021 році продовжено роботу щодо розроблення інформаційно- 
аналітичної системи ЕуаІиЕсІ (оцінювання задля розвитку) (далі -  Система), яка 
буде використовуватися для автоматизації процесів проведення інституційних 
аудитів, заходів державного нагляду (контролю), самооцінювання та 
дистанційного збору даних.

За допомогою Системи:
- формується експертна група;
- надсилаються повідомлення керівнику закладу освіти про терміни 

проведення інституційного аудиту та опитувальний аркуш, а також 
Висновок, Рекомендації за результатами інституційного аудиту;

- проводиться опитування: анкетування, інтерв’ювання;
- заповнюється акт за результатами перевірки додержання закладом освіти 

вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти;
- здійснюється обрахунок загальної кількості респондентів, які взяли участь в 

анкетуванні, та кількісний аналіз відповідей.

Відтак, впровадження Системи дає можливість автоматизувати пронеси 
інституційного аудиту, що у свою чергу призведе до мінімізації суб’єктивного 
впливу на його результат. Згодом у цій системі з ’явиться модуль, що 
допомагатиме закладам освіти здійснювати самоаналіз власної діяльності.

Упродовж року працівники Служби та її територіальних органів пройшли 
навчання, організоване Чеською шкільною інспекцією за підтримки Асоціації з 
міжнародних питань (шість навчальних курсів від розробника системи 
«ЕчаІиЕсІ»). Також працівниками Служби проведено 20 симуляцій (організація 
проведення інституційного аудиту) з використанням системи Емаїиесї.

Сертифікація педагогічних працівників

Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. 
№ 1190 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2.4 грудня 2019 р. 
№ 1094), до повноважень Служби належить організація самооцінювання 
учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності, вивчення 
практичного досвіду роботи учасників сертифікації та визначення порогового 
бала за результатами вивчення практичного досвіду роботи учасників 
сертифікації.
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СЕРТИФІКАЦІЯ 2021: ЕТАПИ

1 8 - 3 1  с іч н я  2021 Р е є с т р а ц ія

27  л ю т о го  2021 Н е з а л е ж н е  т е с т у в а н н я

31 б е р е зн я  — 15 к в іт н я  2021 С а м о о ц і н ю  в а н н я

20 в е р е с н я  — 26  л и с т о п а д а  2021 В и в ч е н н я  п р а к т и ч н о го  д о с в ід у  р о б о ти

09 гр у д н я  2021 В и з н а ч е н н я  р е з у л ь т а т ів

З метою організації самооцішовання учасниками сертифікації власної 
педагогічної майстерності Службою:
- розроблено нову редакцію форми анкети самооцішовання та Методичні 

рекомендації щодо її заповнення (наказ Служби від 29.03.2021 № 01-11/26 );
- розроблено програмний продукт для проведення самооцішовання;
- організовано вивчення результатів самооцінювання педагогічної 

майстерності учасників сертифікації (наказ Служби від 15.04,2021 № 01-
11/32).

За результатами роботи до участі у наступному етапі сертифікації допущено 
1 171 педагогічного працівника.

Для ефективної організації вивчення практичного досвіду роботи учасників 
сертифікації, з метою врахування вимог Професійною стандарту за професіями 
«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель 
закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти 
(з дипломом молодшого спеціаліста)», затвердженого наказом Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 
№ 2736-20), Службою розроблено:

- нову редакцію методики експертного оцінювання професійних 
компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення їхнього 
практичного досвіду роботи (наказ Служби від 1 <8.08.2021 №>01-1 1/55);

- форму експертного висновку та методичні рекомендації експертам щодо її 
заповнення (наказ Служби від 01.09.2021 № 01-11/56);

- анкети для інтерв’ю з директором закладу освіти, його заступником та 
керівником методичного об’єднання, до якого входить учасник сертифікації;

- орієнтовний перелік запитань для інтерв’ю з учасником сертифікації.

Службою організовано роботу з відбору і підготовки експертів з вивчення 
практичного досвіду роботи учасників сертифікації. З цією метою сформовано і 
затверджено (наказ Служби від 17.09.2021 № 0 1-11/62) загальний список 
експертів із 1352 осіб, а також розроблено програму підготовки експертів та
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організовано і проведено їх навчання (спільно з територіальними органами 
Служби та регіональними установами післядипломної педагогічної освіти).

У вересні-листопаді 2021 року Службою спільно з її територіальними 
органами сформовано експертні групи та організовано вивчення практичного 
досвіду роботи 1171 учасника сертифікації.

Всі процеси, передбачені процедурою вивчення практичного досвіду роботи 
учасників сертифікації, організовано Службою з використанням цифрових 
технологій. Так, спостереження за навчальними заняттями відбувалося в режимі 
онлайн-трансляції на платформі Zoom; анкетування керівництва закладів освіти 
та методичних об'єднань -  з використанням інформаційно-аналітичної системи 
зовнішнього оцінювання та самооцінювання освітніх та управлінських процесів 
в закладах освіти (EvaluEd).

У листопаді 2021 року Службою організовано збір і обробку експертних 
висновків всіх учасників сертифікації та їх передачу до Українського центру 
оцінювання якості освіти.

На виконання пункту 37 Положення про сертифікацію педагогічних 
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 
грудня 2018 р. № 1190 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 
грудня 2019 р. № 1094), Службою підготовлено пропозиції щодо утворення, 
організації роботи та персонального складу комісії з визначення порогового балу 
за результатами вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації 
(наказ Служби від 01.12.2021 № 01-11/46-а).

У грудні 2021 року відбулося засідання Комісії, за результатами якого 
визначено пороговий бал на рівні 94 балів, складено протокол засідання 
(протокол № 1 від 09.12.2021), копію якого передано до Українського центру 
оцінювання якості освіти.

СЕРТИФІКАЦІЯ 2021: СТАТИСТИКА
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СЕРТИФІКАЦІЯ 2021: розподіл учасників за діапазонами отриманих балів (у %)

251

Особливістю цьогорічної процедури визначення порогового бала стало 
залучення до складу Комісії вчителів-практиків, які в минулі роки успішно 
пройшли сертифікацію, а також брали участь у сертифікації в ролі експертів.

Таким чином, у 2021 році 1025 вчителів початкових класів успішно 
про й шли сертіїфі кац і по.

Моніторинг якості освіти

У

У
У

У

У

У 2021 році Службою організовано і проведено такі дослідження: 
вивчення стану організації дистанційного навчання у закладах загальної 
середньої освіти в 2020/2021 навчальному році;
опитування щодо ставлення освітян до епідемії СОУ1Р 2019 та вакцинації; 
опитування щодо стану фізичної культури і спорту в закладах загальної
середньої освіти:
опитування «Політика щодо підручників. Якість підручників та посібників 
Нової української школи»;
аналітичне дослідження (вивчення) організації та проведення вступної 
кампанії 2021 року закладами освіти, у тому числі відокремленими 
структурними підрозділами, які провадили вступ за окремими конкурсними 
пропозиціями.

З метою оцінки рівня задоволеності учасників освітнього процесу 
організацією та якістю дистанційного навчання у II семестрі 2020/2021 
навчального року, визначення проблемних питань якості освітніх послуг в період 
карантину, а також визначення динаміки процесів, що пов'язані із 
використанням технологій дистанційного навчання (2020-2021 рр.) в умовах 
загальнонаціонального карантину Службою у квітні
2021 року проведено анонімне онлайн-опитування здобувачів освіти,
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педагогічних та науково-педагогічних працівників, а також представників 
адміністрацій закладів фахової передвищої та вищої освіти всіх типів та форм 
власності.

В анкетуванні взяли участь 9184 респондентів: 3 784 представників сфери 
фахової передвищої освіти та 5400 -  вищої освіти.

Загалом, більшість респондентів (на рівні 65 %) позитивно оцінили як 
координацію (організацію) процесу навчання та якість надання освітніх послуг 
закладами, так і результати навчання здобувачів, що в цілому підтверджує 
лояльне ставлення учасників освітнього процесу до роботи в нинішніх умовах, а 
також розуміння ситуації. Також прослідковано якісну зміну думки респондентів 
про рівень організації освітнього процесу в закладах освіти у порівнянні з 
попереднім періодом: дві третини респондентів (більше 70 %) вважають рівень 
організації освітнього процесу у II семестрі 2020/2021 навчального року значно 
кращим від рівня, який було забезпечено у першому семестрі.

Результати обрахунку індексу задоволеності споживачів освітніх послуг 
вказують на те, що проблеми практично усіх категорій учасників освітнього 
процесу, що з'явилися з переходом навесні 2020 року до дистанційного навчання 
та не були вирішені повною мірою наприкінці 2020 календарного року, у 2021 
році поступово врегульовуються, -- про це свідчить позитивний тренд індексу 
задоволеності станом організації дистанційного навчання в умовах карантину у 
весняному семестрі 2020/2021 навчального року, адже він суттєво зріс у 
порівнянні з попереднім періодом (осінь 2020 року).

Визначення загального рівня задоволеності споживачів освітніх послуг 
процесами, що пов'язані із нинішнім використанням технологій дистанційного 
навчання, є надзвичайно цінним фідбеком для пошуку конструктивних шляхів 
реалізації освітніх політик, а також подолання загроз та вирішення проблем, які 
стали спільними для міжнародної освітньої системи, та які вимагають більші 
практичного та усвідомленого підходу не лише в межах країни, а й світу.

Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами анкетування розміщено 
на сайті Служби та мережі ЕасеЬоок, а також направлено до заінтересованих 
установ та організацій.

Розвиток внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти в закладах освіти

Законом України «Про освіту» передбачено створення та функціонування 
системи забезпечення якості освіти, до яких належить системи забезпечення 
якості в закладах освіти (внутрішня) та зовнішнього забезпечення якості освіти.

Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 
забезпечує керівник закладу освіти (стаття 26 Закону України «Про освіту»).

системи забезпечення якості освіти та 
дам освіти у поточному році спільно з 

проектом «Супровід урядових рефорій в Україні» (SURGe) підготовлено другу 
редакцію Абетки для директора школи. Крім того, спільно із вищезазначеним 
проектом на платформі PROMETHEUS створено курс «Управління якістю освіти

З метою розбудови внутрішньої 
надання методичної допомоги закла,
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в школі». Для проходження цього онлайн-курсу у грудні 2021 року зареєстровано 
близько 11,8 тис. осіб.

Службою спільно з членами Всеукраїнської громадської організації 
«Асоціація працівників дошкільної освіти» розроблено електронний Порадник 
для директора закладу дошкільної освіти «Як створити внутрішню систему 
забезпечення якості освіти». Порадник складається з рекомендацій зі створення 
та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, проведення 
самооцішовання освітнього та управлінського процесів у дитячих садках, що 
допоможе їм стати кращими.

Порадник містить орієнтовні критерії та індикатори, а також інструментарій 
для самооцішовання освітніх і управлінських процесів у закладах дошкільної 
освіти (різноманітні зразки анкет для батьків та педагогів, форми спостереження 
за освітнім середовищем закладу, організацією життєдіяльності дітей, 
проведенням навчальних занять, вивчення документації).

У вересні 2021 року відбувся онлайн-марафон з питань розбудови 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, де 
було презентовано електронний Порадник.

Водночас, наказом Міністерства освіти і науки України від 06 травня 2021 р. 
№ 509 затверджено Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти.

З метою презентації зазначених рекомендацій та надання допомоги закладам 
професійної (професійно-технічної) освіти у формуванні внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти Службою взято участь у роботі Національної 
конференції «Освіта можливостей - нові горизонти професійної (професійно- 
технічної) освіти» (8-9 липня 2021) та двох розширених засіданнях Президії 
Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) 
(червень, грудень 2021).

Упродовж другого півріччя 2021 року у десятьох областях України 
проведено також регіональні семінари (вебінари, круглі столи) з питань 
формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, де взяли участь 
керівники закладів та їх заступники, методисти закладів та навчально- 
методичних центрів професійної (професійно-технічної) освіти в областях, 
працівники територіальних органів Служби та управлінь (департаментів) освіти 
і науки обласних державних адміністрацій (загальна кількість учасників сягає 
понад 600 осіб).

Спільно з Центральним інститутом післядипломної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» у листопаді п. р. організовано та проведено 
курси підвищення кваліфікації для керівників та педагогічних працівників 
закладів післядипломної педагогічної освіти з питань розбудови внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної, позашкільної та 
професійної (професійно-технічної) освіти. Крім того, за звітний період 
працівниками Служби проведено більше 10 вебінарів всеукраїнського рівня з
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питань розбудови у закладах освіти внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти.

З метою підготовки інструментарію для проведення самооцінювання 
освітніх і управлінських процесів, який у перспективі буде використовуватись під 
час інституційних аудитів, у поточному році організовано відповідну апробацію 
у закладах дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) 
освіти. Зокрема, відповідно до наказу Голови Служби 
від 22.10.2021 № 01-11/75 у жовтні-листопаді 2021 року у трьох закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти проведено апробацію процедури, 
методики та інструментарію зовнішнього оцінювання освітніх і управлінських 
процесів.

Апробація методики та інструментарію для проведення інституційного 
аудиту у закладах позашкільної освіти відбувалась у Національному еколого- 
натуралістичному центрі учнівської молоді, а у закладах дошкільної освіти -  у 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Теремок» Броварської міської ради 
Київської області.

Разом з тим, Службою організовано проведении аналізу на відповідність 
вимогам Державного стандарту початкової освіти таких освітніх програм 
загальної середньої освіти:

- освітня програма І циклу (1-2 класи) та II циклу (3-4 класи) для закладів 
загальної середньої освіти, що працюють за системою розвивавьного навчання;

- освітня програма, розроблена в рамках реалізації освітнього проекту 
всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення 
реалізації концептуальних засад реформування базової середньої освіти» (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 29.04.2021 № 484).

Для здійснення аналізу та належної організації роботи з освітніми 
програмами Державною службою якості освіти України:
- організовано попередній аналіз освітніх програм на відповідність 

формальним вимогам, встановленим чинним законодавством;
- здійснено відбір експертів, сформовано їх загальний список;
- сформовано комісію з формування експертних груп для проведення аналізу 

освітніх програм на відповідність вимогам Державного стандарту початкової 
освіти та організовано її діяльність;

- організовано збір експертних висновків та підготовку узагальнених 
матеріалів для керівництва Служби.

Здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти 
щодо дотримання ними вимог законодавства про освічу

Заходи державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог 
законодавства закладами освіти здійснювались відповідно до Річного плану, 
затвердженого наказом Служби від 01.12.2020 № 01-1 1/72, з урахуванням вимог 
підпункту 4 пункту 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню_і
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поширенню коронавірусної хвороби (СОУІР-19)». А саме, планові заходи 
проводилися лише у закладах освіти з високим ступенем ризику.

Так, у 2021 році Службою було здійснено 12 (із 233 за планом) планових
заходів державного нагляду (контролю) та 63 позапланових, а саме:

у сфері вищої освіти -  вісім (із 44 за планом) планових заходів державного 
нагляду (контролю) та 27 позапланових заходів державного нагляду (контролю) 
(1 -  на підставі подання суб’єктом господарювання письмової заяви про 
здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, 8 -  за 
зверненням фізичних осіб про порушення суб’єктом господарювання її законних 
прав, 18 -  за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів 
господарювання у відповідній сфері (з питань підготовки іноземних громадян);

у сфері дошкільної освіти -  чотири планові заходи державного нагляду 
(контролю) та чотири позапланових заходів державного нагляду (контролю); 

у сфері позашкільної освіти --два заходи державного нагляду (контролю); 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти -  чотири 

позапланових заходи державного нагляду (контролю);
у сфері загальної середньої освіти -  26 позапланових заходів державного 

нагляду (контролю) (2 -  щодо перевірки виконання суб’єктом господарювання 
приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення 
порушень вимог законодавства, 24 -  за зверненням фізичної особи про 
порушення суб’єктом господарювання її законних прав) та 271 позапланових 
інституційних аудитів за зверненнями керівників або засновників закладів 
загальної середньої освіти.

221 плановий захід державного нагляду (контролю) не було здійснено у 
зв’язку із дією мораторію на проведення органами державного нагляду 
(контролю) планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності, запровадженого Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки 
платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)» від 17.03.2020 
№ 533-1Х, оскільки планові перевірки було дозволено здійснювати лише для 
суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Розширена інформація щодо усіх заходів державного нагляду (контролю) 
своєчасно та у повному обсязі була внесена до модуля планування та збору 
інформації для Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 
(контролю) (inspections.gov.ua).

Створено та постійно оновлюється реєстр заходів державного нагляду 
(контролю), у тому числі інституційних аудитів закладів загальної середньої 
освіти для аналізу результатів перевірок.

Реєстр використовується для аналізу діяльності закладів освіти за 
кількісними та якісними показниками, зокрема, з метою визначення позитивної 
та негативної динаміки, наприклад, щодо порушень закладами вимог 
законодавства у сфері освіти.
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Для забезпечення відкритості 
оприлюднення плану заходів державной 
здійснено апробацію в Єдиній держави 
-  ЄДЕБО) модуля «Ступені ризик 
максимально автоматизувати процесу 
критеріями.

Доведено об’єктивність підходів 
(ручного, із формуванням запиту на не 
та автоматизованого, з використанням 
ступенями у 2020 році (ручний розра 
(24,1 %) заклади вищої освіти були від 
до середнього (69,4 %), 20 -  до незнань: 
підхід) -  305 ЗВО, 64 (21 %) з них 
середнім, 31 (10 %) -  незначним.

Службою у квітні 2021 року орга 
(онлайн-семінар) для керівників закладі 
щодо роботи з модулем «Ступені ризик;

Закладами вищої освіти до ЗО 
необхідної інформації до ЄДЕБО.

Сформовано перелік (рейтинг) закладів вищої освіти (305 позицій, з них 64 
-■ з високим, 210 -  середнім та 31 -  незначним ступенями ризику) з метою 
визначення підстав та періодичності проведення планових заходів державного 
нагляду (контролю) у 2022 році; рейтинг оприлюднено на офіційному веб-сайті 
Служби.

Забезпечено постійне консультування представників закладів вищої освіти 
щодо питань роботи з модулем «Ступені ризику» в ЄДЕБО (дзвінки на «гарячу» 
лінію Служби, звернення на електронну пошту департаменту, відділу).

і прозорості щодо підготовки та 
о нагляду (контролю) протягом 2021 року 
ій електронній базі з питань освіти (далі 

:у (для вищої освіти)», що дозволило 
розрахунку балів за встановленими

до розрахунку, незалежно від методів 
обхідну інформацію до ДП «Інфоресурс», 
модуля в ЄДЕБО): до переліку вишів за 
хунок) ввійшли 307 закладів, з яких 74 
несені до високого ступеня ризику, 213 -  
ого (6,5 %); у 2021 році (автоматизований 
високим ступенем ризику, 210 (69 %) -

нізовано та проведено навчальну нараду 
в вищої освіти та адміністраторів ЄДЕБО 
:у» в ЄДЕБО.
квітня 2021 року забезпечено внесення

Затри роки роботи з критеріями ризику прослідковано позитивну динаміку 
стану оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених 
законодавством документів та інформації (вдвічі зменшилась частка вишів, 
наповненість сайтів яких була оцінена незадовільно, та втричі зросла частка ЗВО 
з обсягом оприлюднених документів, матеріалів та інформації нарівні 91-100 %):

Критерій Опік 2019, 
% ЗВО

2020, 
% ЗВО

2021, 
% ЗВО

С т а н  о п р и л ю д н е н н я  
н а  о ф іц ій н о м у  в е б -  
с а й т і  з а к л а д у  в и щ о ї  

о с в іт и  в и з н а ч е н и х  
з а к о н о д а в с т в о м  
д о к у м е н т ів  т а  
ін ф о р м а ц і ї  
( в ід с о т к ів )

в ід с у т н ій  о ф іц ій н и й  в е б - с а й т  з а к л а д у  
в и щ о ї  о с в іт и  а б о  ч а с т к а  

о п р и л ю д н е н и х  д о к у м е н т ів ,  м а т е р іа л ів  

т а  ін ф о р м а ц і ї  не перевищує 50 від 
необхідної, 15 балів

4 0 ,7 25 10,5

ч а с т к а  о п р и л ю д н е н и х  
м а т е р іа л ів  т а  ін ф о р м г  
о ф іц ій н о м у  в е б -с а й т і  
о с в іт и  становить 51- 
необхідної, 5 балів

д о к у м е н т ів ,  
ц і ї  н а
з а к л а д у  в и щ о ї  
90 від

4 8 ,1 6 2 ,7 60,5
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ч а с т к а  о п р и л ю д н е н и х  д о к у м е н т ів ,  
м а т е р іа л ів  т а  ін ф о р м а ц і ї  н а  

о ф іц ій н о м у  в е б - с а й т і  з а к л а д у  в и щ о ї  

о с в іт и  становить 91-100, 0 балів

1 1 ,2 12 ,3 29

У цьому ж контексті варто відзначити, що уже три роки поспіль в межах 
вивчення стану організації вступної кампанії перевіряється й повнота інформації 
на сайтах закладів освіти для вступників.

За результатами перевірки показників наявності інформації на вебсайтах під 
час вступу 2021 року встановлено, що на належному рівні інформацію для 
вступників забезпечують майже 90 % закладів (і це значний прогрес у порівнянні 
з 2019 (60%) та 2020 (75%) роками).

Лише кожний десятий заклад вищої освіти у 2021 році не розміщує 
інформацію про перебіг вступної кампанії в достатньому обсязі, або такі веб- 
сторінки взагалі відсутні (у 2019 році -  кожний третій).

Побачити такі реальні кроки, результати та більш детально оцінити роботу 
закладів дозволяють перевірки дотримання вимог законодавства, зокрема щодо 
питань інформаційної відкритості.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України 
від 05.08.2021 № 1975/28/1-21 Службою здійснено 18 позапланових заходів 
державного нагляду (контролю) з питань підготовки закладами вищої освіти 
України здобувачів з числа іноземних громадян.

Згадані позапланові заходи державного нагляду (контролю), зважаючи на 
підставу їх здійснення -  абзац восьмий частини першої статті 6 Закону України 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності», проведені за вичерпним переліком питань, визначених уніфікованою 
формою акта, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 
22 лютого 2019 року № 239, зокрема щодо особливостей прийому на навчання до 
закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства та виконання ними 
навчальних планів.

З метою здійснення організаційних заходів з підготовки перевірок Службою 
ініційовано формування відповідної робочої групи із залученням представників 
МОЗ, Центру тестування при МОЗ, МЗС, СБУ, МВС (ДМС), ДП «Український 
державний центр міжнародної освіти», на засіданнях якої обговорено перелік 
додаткових питань, які доцільно було передбачити під час проведення перевірок, 
а також узгоджено план-графік заходів державного нагляду та можливість 
залучення відповідних фахівців до роботи у складі комісій.

З метою оцінки рівня задоволеності організацією та якістю освітнього 
процесу, визначення проблемних питань якості освітніх послуг, що надаються 
іноземцям у закладах вищої освіти України, в рамках здійснення позапланових 
заходів державного нагляду (контролю) у вересні-і рудні 2021 року Службою 
проведено анонімне опитування здобувачів вищої освіти з числа іноземних 
громадян та науково-педагогічних працівників, які забезпечують їхнє навчання.

В опитуванні взяли участь 6 456 осіб, з них:
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3755 здобувачів освіти з числа іноземних громадян (35 % -- студенти 
другого року навчання, 28,7 % -  третього та 36,3 % -  четвертого), дві третини з 
яких (2513 осіб, 66,9 %) -  студенти медичних спеціальностей. 354 респондентів- 
здобувачів обрали анкету українською мовою та 3401 -  англійською;

2701 науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній процес 
для іноземних громадян. Серед них 1815 осіб (67,2 %) викладають у галузі 
«Охорона здоров’я»; 60 % мають науковий ступінь та вчене звання.

Проведено також тестування іноземних громадян щодо знання мови 
навчання (англійська та українська), для здійснення якого було використано 
рецензовані контрольні матеріали з української та англійської мов, призначені 
для перевірки знань і комунікативних умінь з мови навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти відповідно до рівня В1 володіння іноземною мовою 
(пакети завдань рекомендовано на | засіданні кафедри мовної підготовки 
навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна).

Загалом тестуванням охоплено 4568 здобувачів вищої освіти, з них на 
знання української мови -  324 особи (158 здобувачів медичних спеціальностей, 
166 -  інших галузей освіти), на знання англійської -  4244 осіб (3912 -- у галузі 
охорони здоров’я, 332 -  в інших галузях).

За результатами здійснених перевірок в усіх (більшості) перевірених 
закладах вищої освіти мають місце типові тенденції щодо організації і 
проведення підготовки іноземних громадян.

Узагальнену інформацію про результати перевірок (інформаційна довідка) 
надіслано до МОН, а також оприлюднено на сайті Служби.

Так, у ході проведених заходів державного нагляду (контролю) виявлено 
факти недотримання вимог законодавства.

Зокрема, у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти виявлено порушення організації 
освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення, використанні 
педагогічного потенціалу та управлінській діяльності. Всього у ході перевірок 40 
закладів освіти, проведених у 2021 році, встановлено 404 порушення вимог 
законодавства, зокрема у закладах загальної середньої освіти -  211, закладах 
дошкільної освіти -  150, закладах позашкільної освіти -  4, закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти — 39.

Порушення, виявлені у закладах загальної середньої освіти, стосувалися:
- зарахування та відрахування учнів;
- поділу класів на групи при вивченні окремих предметів;
- затвердження та використання освітніх програм;
- організації освітнього процесу;
- організації інклюзивного навчання;
- ведення ділової документації;
- організації харчування учнів;
- атестації педагогічних працівників;
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- відповідності матеріально-технічної та навчально-методичної бази освіти 
вимогам, передбаченим освітніми стандартами;

- дотримання вимог щодо прозорості та інформаційної відкритості закладів 
загальної середньої освіти.

У закладах дошкільної освіти порушення вимог законодавства виявлені 
щодо:

- організації освітнього процесу;
- розробки та затвердження освітньої програми закладу дошкільної освіти
- зарахування та відрахування здобувачів дошкільної освіти;
- перевищення наповшованості дітей у групах;
- управлінської діяльності;
- створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та 

булінгу (цькування);
-вжиття заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькування);
- організації харчування;
- дотримання вимог щодо прозорості та інформаційної відкритості закладів 

дошкільної;
- перевищення гранично допустимого навантаження на дитину;
- недотримання педагогічними працівниками норм педагогічної етики.

У закладах позашкільної освіти порушення вимог законодавства виявлені 
щодо:

- формування контингенту здобувачів позашкільної освіти;
- змісту освітньої програми закладу позашкільної освіти;
- невідповідності навчального навантаження навчальним планам гуртків;
- управлінської діяльності.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти порушення вимог 
законодавства виявлені щодо:

- формування контингенту здобувачів професійної (професійно-технічної) 
освіти;

-забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці і виховання 
учасників освітнього процесу;

- управлінської діяльності;
- недотримання вимог порядку стипендіального забезпечення здобувачів 

освіти;
- недотримання вимог під час переведення здобувачів освіти на наступний 

курс;
- недотримання вимог під час відрахування здобувачів освіти;
- недотримання вимог при організації кваліфікаційної атестації та 

присвоєнні кваліфікації здобувачам;
- організації освітньої діяльності закладу освіти:



організації навчально-виробничої діяльності, вироОничого навчання та 
практики здобувані в;

- недотримання вимог державних
- неналежного матеріально-технічні' 

підготовки здобувані в;
- недотримання вимог охорони праці та порядку розслідування нещасних 

випадків;
- порушення у веденні ділової доі<5
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стандартів з професій;
юго забезпечення професійно-практичної

ументаци закладу освіти.

20За результатами проведених у 
загальної середньої, позашкільної, п 
ініційовано питання щодо усунення пс 
закладів освіти, захисту прав і законни

21 році перевірок закладів дошкільної, 
рофесійної (професійно-технічної) освіти 

рушень вимог законодавства у діяльності 
х інтересів учасників освітнього процесу.

У закладах вищої освіти встанош 
законодавства. Переважну частину пор

- організації прийому та випуску з,
- менеджменту (діяльності керіф 

закладів) (25%);
- змісту підготовки фахівців, наві 

забезпеченні освітнього процесу
- організації освітнього процесу (1
- ефективності використання наукф 

З огляду на наявність системних г
закладів вищої освіти, що свідчить 
ліцензійних умов відповідно до законо, 
управління таких закладів для прийняті 
щодо оптимізації мережі закладів вищо

Вивчення роботи органів місце 
освітньої політики в части

ієно більше 600 порушень вимог чинного 
ушень встановлено щодо питань: 
добувачів вищої освіти (близько 15 % і; 
шків та вищих колегіальних органів

лащ иномуіально-методичному та інс 
(15%);
*%);
ю-педагогічного потенціалу (10%) тощо, 

іррушень вимог законодавства в діяльності 
також про наявність порушень вимог 

давства, Службою поінформовано органи 
'я відповідних рішень (прийнято рішення 
ї освіти -- Маріуполь, Харків).

його самоврядування з реалізації ними 
ні забезпечення якості освіти

Згідно з підпунктом 9 пункту 4 Положення про Державну службу якості 
освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14
березня 2018 р. № 168, Служба здій 
виконавчої влади, органів місцевого са 
з питань освіти (за наявності) в частині 
з питань освіти і забезпечення якості о 

Упродовж 2021 року Службою зді 
у сфері загальної середньої освіти, т 
Так, відповідно до Плану роботи Слуя

сшоє аналіз діяльності місцевих органів 
моврядування, їх структурних підрозділів 
що стосується дотримання законодавства 

світи на відповідній території, 
ійснено десять вивчень окремих питань 
ри з яких проведено у плановому порядку, 
кби на 2021 рік проведено вивчення щодо:

стану підготовки закладів до 
безпечних умов для учасників об 
анкетування учасників осе

роботи у 2021/2022 н. р. та створення 
вітнього процесу, у ході якого проведено 
ітнього процесу, яким охоплено
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понад 273 тис. осіб (у т. ч. близько 160 тис. батьків, 60 тис. учнів, 
43 тис. педагогічних працівників, 10 тис. керівників ЗЗСО);

- функціонування сайтів закладів освіти;
- стану забезпечення закладів загальної середньої освіти доступом до мережі 

Інтернет.
У позаплановому порядку проведено вивчення питань щодо:

- створення у закладах загальної середньої освіти умов для забезпечення 
системи здорового харчування;

- стану організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої 
освіти;

- функціонування органів управління освітою в територіальних громадах;
- забезпечення контролю за веденням обліку дітей дошкільного та 

шкільного віку у Волинській та Вінницькій обласних державних 
адміністраціях.

Вивчення проводилися з виїздом до органів управління освітою, закладів 
освіти та шляхом аналізу документів й оприлюдненої інформації. Зокрема, під 
час вивчення питання щодо стану підготовки закладів освіти до роботи в 
2021/2022 н.р. відвідано 914 закладів освіти, з них 807 ЗЗСО та 107 З ДО.

У 3025 ЗЗСО вивчалося питання щодо формування та оприлюднення ними 
інформації про свою діяльність, а в 155 ЗЗСО з виїздом на місце вивчено питання 
щодо створення умов для забезпечення системи здорового харчування.

Проаналізовано також стан організації освітнього процесу у 233 ЗЗСО, де 
наявні відсторонені від роботи працівники, які відмовляються від проведення 
обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19.

У 1365 територіальних громадах яа 10 районах м. Києва вивчалося питання
та учнів нащодо організації ооліку дітей дошкільного, шкільного віку 

відповідній території, а у всіх територіальних громадах -  питання]створення та 
функціонування органів управління освітою.

іь, що надійшли до Служби, працівниками
діяльності органів уггравл

Крім того, у ході розгляду звернем 
Служби вивчалися окремі питання 
Рубіжанської міської ради Луганської області, Козівської се 
Тернопільської області та Солом'янської районної в м. Киє 
адміністрації.

Підсумки проведених вивчень с 
які потребують вирішення, зокрема,

- забезпечення безбар’єрності та 
приміщень закладів освіти;

- проведення ремонтних робіт 
харчоблоків;

- забезпечення технікою та обладнанням навчальних кабінетів
- організації дистанційного навчання;
- проведення органами місцевого 

дошкільного, шкільного віку т

відчать про наявність окремих питань, 
щодо:
архітектурної доступності будівель та 

та заміни технологічного обладнання

а забезпечення обласними
адміністраціями контролю за його організацією і веденням.

ння освітою 
іищної ради 
зі державної

самоврядування належного ооліку дітей
державними
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Розгляд звернень громадян

Державною службою якості освіти України забезпечувався комплекс заходів 
організаційного та інформаційно-анаїітичного характеру з метою виконання
Закону України «Про звернення гро надян». Указу Президента України_від
07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації 
та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України 
від 27 листопада 2019 р. № 976 «Деякі питання Єдиної системи опрацювання 
звернень».

Так, з метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян 
за рішенням Голови у Державній службі якості освіти України працюють 
телефонні «гарячі лінії».

Протягом 2021 року на телефонні «гарячі лінії» Служби звернулось біля 
7000 осіб (у 2020 році 1500). Серед най
громадяни, були питання щодо пору

іпоширеніших питань, з якими звертались 
диень прав здобувачів вищої освіти та 

науково-педагогічних працівників, неправомірних дій керівників закладів вищої 
освіти, неналежної організації освітнього процесу, зокрема, порушення 
закладами вищої освіти вимог щодо організації освітнього процесу в умовах 
карантину, порушень вимог при зайнятті вакантних посад науково-педагогічного 
складу, мови освітнього процесу тощо.

Усім заявникам надано інформацію стосовно норм законодавства, що 
регламентує діяльність закладів освіти, необхідні консультаційні послуги та 
відповідні роз’яснення, а також вжито заходів щодо сприяння у позитивному 
вирішенні порушених заявниками питань. Так, наприклад, щодо:

- дотримання вимог законодавства закладами освіти під час вступної 
кампанії;

- видачі здобувачам освіти, які завершили навчання, документів про освіту 
(диплом та/або академічна довідка);

- допуску здобувачів до підсумкової атестації;
- надання роз’яснень щодо підстав відрахування, поновлення здобувачів, 

апеляції на результати семестрових іспитів, попередження коругщійних 
ризиків під час проведення ліцензійного іспиту «КРОК»;

- недотримання безпечних умов освітнього процесу та порушення 
протиепідемічних вимог у закладах вищої та фахової передвищої освіти;

- виселення з гуртожитків у період дистанційної організації освітнього 
процесу;

- організації та проведення вступної кампанії;
- зміни фінансування (переведення на додаткові бюджетні місця осіб з 

п іл ьгови х категор і й).
Крім того, Службою надавались консультації щодо роз’яснення вимог Умов 

прийому та встановлених закладами освіти вимог в Правилах прийому.
Деякі питання та ситуації, які виникали під час перебігу вступної кампанії 

набули масового характеру:



1) Затримання видачі закладами освіти документів про здобуту вищу освіту 
(дипломи молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра). Більшість 
звернень від випускників зумовлена недостатньою організацією та 
підготовленістю закладів освіти до друку та видачі дипломів про здобуття вищої 
освіти з урахуванням оновлених форм таких документів та їх оформленням 
відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України методичних 
рекомендацій. Проте, до Служби надходили окремі скарги від випускників, які 
стверджували, що заклад освіти умисно затримує видачу документу про освіту 
задля обмеження права вступника на вибір закладу освіти для навчання на 
наступному рівні освіти;

2) Відмова вступникам закладами освіти (зокрема представниками 
консультаційних центрів) у створенні картки особи та внесенні інформації до 
реєстру осіб зі спеціальними умовами вступу. На початку основного етапу 
вступної кампанії 2021 року до Служби систематично надходили скарги від 
вступників щодо відмови закладами освіти у створенні карти особи та внесенні 
відомостей до реєстру осіб зі спеціальними умовами вступу. Службою було 
наголошено закладам освіти на неприпустимості порушення прав вступників та 
надано роз'яснення щодо дотримання вимог Умов прийому і Порядку подання та 
розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів 
вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році (зокрема, абзац сьомий 
підпункту 1 пункту 3 розділу II);

3) Здійснення закладами освіти безпідставного інформування вступників 
щодо «ймовірного» отримання рекомендації на місця державного замовлення та

до подання вступниками оригіналів 
ми строками. Такий підхід до комунікації 
місії та вступниками задля збереження 

викликає лише негативні наслідки. Про такі звернення від вступників Службою 
поінформовано керівників визначених закладів освіти щодо можливої

редставників Приймальних комісій. Та 
наголошено на неприпустимості порушення прав вступників на обрання місця 
навчання.

наполегливе закликання вступників 
документів поза встановленими Умова 
між представниками приймальної ко

Упродовж 2021 року до Служ1 
(у 2020 році -  336), у тому числі: чере 
Міністрів України -  17, в т.ч. через 
органів, установ, організацій -  20, безп 
-  211, з них колективних звернень за зі} 

Звернення, що надійшли до Слу 
сфері освіти, розглянуто в повному 
всебічного вивчення порушених ними 
громадян з найважливіших питань 
України та місцеві органи влади.

У 2021 році найбільша кількість 
Київської, Львівської, Одеської, Харкі

би надійшло 2135 звернень громадян 
з органи влади -  104 (з них від Кабінету 
«урядову гарячу лінію» -  4), від інших 
осередньо від громадян на адресу Служби 
ітний період надійшло 27. 
кби з питань надання освітніх послуг у 

рбсязі, заявникам надано відповіді після 
итань. Про результати розгляду звернень 

поінформовано Міністра освіти і науки

звернень надійшла із Дніпропетровської, 
ської областей та м. Києва.



Порушені у зверненнях питанн 
Служби, визначених підпунктом 2 пун 
якості освіти України, затвердженого гі 
14 березня 2018 року № 168.

У 2021 році до Служби надійшл 
(у 2020 році -  66). Найбільша кіл 
осіб -  51.

Усі запити на публічну інфорг^ 
відповідь в установленому порядку ві 
до публічної інформації».

я розглядалися із застосуванням прав 
кту 6 Положення про Державну службу 

^становою Кабінету Міністрів України від

о 74 запити на публічну інформацію
ькість запитів надійшла від фізичних

ацію своєчасно розглянуто та надано 
дповідно до Закону України «Про доступ

Міжнародне співробітництво

.06

Протягом 2021 року Службою 
міжнародного співробітництва та в 
формування і розбудови системи забезп 

Третій рік поспіль Служба гіродо 
Пості й н ої м і ж н ар од н ої к о н ф е р єн ції 
освіти в Європі (S1CI). У 2021 році Слу 
до ряду заходів SICI, зокрема онлайн-с

- «Дистанційне викладання та навча
- «Шлях до шкільного успіху та 

(23.03.2021);
- «Системи управління якістю в 

Королівства Іспанії» (06.05.2021);
- «Формувальне оцінювання» (10.
- «Здоров’я й добробут під час та пі
- «Забезпечення якості освіти 

вдосконалення» (14-15.10.2021 ).
У листопада 2021 року за участі

органів відбулося засідання Генера^ 
змішаному, очно-дистанційному, форк 

Протягом звітного періоду вжит[ 
інструменту технічної допомоги та 
використання зовнішньої допомоги Єі̂  
Доопрацьовано та направлено дві п 
Комісії.

Підписано Меморандум про співи 
і науки України та Alinea Internatio 
канадського проекту «Супровід ур 
(29.11.2021).

Відповідно до підписаних мемоб 
міжнародні проекти з донорами та пар1 
Королівство Норвегія, Сполучені ЛІ: 
Чеська Республіка, Швейцарська Конфе,
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приділено значну увагу розвитку 
ивченню європейського досвіду щодо 
ечення якості освіти, 
вжила свій статус повноправного члена 

центральних та загальних інспекторатів 
жба та її територіальні органи долучилися 
емінарів та вебінарів: 
пня» (18.02.2021);
вплив пандемії на інспекційну роботу»

інспекціях під час пандемії: досвід

.2021);
сля пандемії» (20.09.2021);
ляхом оцінювання, орієнтованого наш

керівництва Служби та її територіальних 
ьної Асамблеї БІСІ, що проходило в 

)аті у м. Стокгольм (Королівство Швеція), 
о заходів щодо продовження реалізації 
обміну інформацією ТАІЕХ з метою 
ропейської Комісії в діяльності Служби, 

гіюєктні заявки на розгляд Європейської

эацю між Службою, Міністерством освіти 
па! Ідеї, в межах реалізації українсько- 
ядових реформ в Україні» (ЗСРОе)

андумів про співпрацю реалізовувалися 
тнерами з розвитку таких країн: Канада, 
гати Америки, Фінляндська Республіка, 
дерація.



У 2021 році продовжено виконання Меморандуму про порозуміння між 
Чеським агентством розвитку та Службою щодо впровадження проекту 
«Забезпечення інформаційної системи для Державної служби якості освіти 
України», метою якого є розроблення і впровадження інформаційної системи 
ЕуаІнЕсі для автоматизації окремих процедур інституційних аудитів закладів 
освіти. В межах реалізації проекту проведено дистанціинии зоїр даних
тестування процесів інституційного аудиту, державного нагляду (контролю) та 
оцінювання закладів освіти.

Службою за підтримки Асоціації 
інспекції та Чеської агенції розвитку

з міжнародних питань, Чеської шкільної 
у поточному році реалізовувався проект

організовано та проведено майже ЗО з 
підготовлено ряд інформаційних матер

«Розвиток системи оцінювання якості освіти у регіонах України», в межах якого
входів. Здійснено організаційні заходи та 
іалів щодо освітньої поїздки керівництва

територіальних органів Служби до Чеської Республіки з метою обміну досвідом 
щодо розвитку системи оцінювання якості освіти.

На виконання меморандуму про співробітництво між Службою та 
громадською організацією «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» 
щодо впровадження швейцарсько-українського проекту ДЕСАИД — 
«Децентралізація для розвитку демократичної освіти»:

• забезпечено презентацію і популяризацію порадника для голів та 
управлінців освітою територіальних громад «Повноваження органів 
місцевого самоврядування щодо забезпечення якісної освіти»;

• опубліковано на офіційному вебсайті три статті щодо повноважень органів 
місцевого самоврядування у сфері освіти (сумарно понад 700 переглядів);

• проведено 10-денну інформаційну кампанію до Дня місцевого 
самоврядування (у період з 29 листопада до 10 грудня п.р. тематичними 
дописами охоплено аудиторію понад 200 тис. користувачів Фейсбук).

Протягом звітного періоду Служба долучилася до розвитку ініціативи 
«Зовнішня система забезпечення якості освіти» в межах реалізації українсько- 
канадського проекту «Супровід урядових реформ в Україні» (ДІЖСе), метою 
якого є експертна підтримка Державної служби якості освіти та її територіальних 
органів у розбудові зовнішньої системи забезпечення якості. Реалізовано такі 
завдання:

• проведено інформаційну кампанію щодо системи забезпечення якості 
освіти «Якісна школа» з презентацією однойменного вебсайту;

• розроблено три відеоексплейнери («Що таке якісна школа», «Що таке
«Протокол роботи експертної трупи з
сумарно 12,5 тис. переглядів на каналі Служби

ін ститу ціи н и и ауди т»,
інституційного аудиту» - 
в Ютуб);
оприлюднено на офіційному вббсайті Служби результати дослідження 
«Що думають про якість роботі школи і якість освіти директори шкіл, 
учні, їхні батьки та освітні експерти» (6000 переглядів);
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* забезпечено інформаційний супровід презентації видання другої редакції 
«Абетка для директора» (понад 12,5 переглядів на офіційному вебсайті та 
100 тис. аудиторії охоплено на сторінці у Фейсбук);

* презентовано онлайн-курс «Управління якістю освіти в школі» (понад 
10 тис. реєстрацій на платформі «Prometheus» та 3000 отриманих 
сертифікатів);

* підготовлено 15 статей з питань організації дистанційного та інклюзивного 
навчання, стратегічного розвитку й планування роботи закладу освіти, які, 
окрім офіційного вебсайту Служби, опубліковано на Урядовому порталі та 
у загальноукраїнських і регіональних онлайн-медіа.

У межах виконання меморандум}' про співпрацю проведено ряд заходів з 
Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щодо друку у 2021 
році Порадника для директора закладу дошкільної освіти «Як створити 
внутрішню систему забезпечення якості освіти».

Розроблено понад 100 темплейтів у межах Всеукраїнської урядової 
інформаційної кампанії ЕУкраїна та опубліковано на сторінці Служби 
в соціальній мережі Фейсбук. Скоординовано роботу 25 територіальних органів 
Служби для залучення до інформаційної кампанії.

Служба долучена до реалізації проекту «Фінська підтримка реформи 
української школи», головними цілями якого є експертна оцінка критеріїв, 
індикаторів та інструментарію для проведення і петиту цій ного аудиту шкіл 
та проведення моніторингового дослідження впливу інституційного аудиту 
на поліпшення якості освітньої та управлінської діяльності шкіл. В межах 
проекту проведено ряд комунікаційних заходів за участі фінських освітніх 
експертів.

Протягом 2021 року забезпечено співробітництво з міжнародними донорами 
та партнерами з розвитку для реалізації завдань, покладених на Службу, зокрема 
з питань забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, створення 
методичних рекомендацій щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти, підготовки експертів для проведення інституційного аудиту, 
сертифікації педагогічних працівників.

Взято участь у ряді міжнародних онлайн-семінарів з чеськими партнерами.
У ході однієї із зустрічей досягнуто домовленості щодо організації чеською 

стороною восени 2021 року серії семінарів з питань діяльності мережі середніх 
промислових шкіл (аналоги закладів фахової передвищої освіти в Україні).

Проект «Фінська підтримка реформи українсько)' школи. Навчаємось 
разом» (Фінляндія).

В рамках співпраці з проектом Службою проведено опитування в рамках 
оціночного дослідження гіілотного проекту з добровільної сертифікації 
педагогічних працівників в 2020 році. За результатами дослідження видано звіт, 
який поширено між учасниками сертифікації та експертами з вивчення 
практичного досвіду роботи учасників сертифікації.
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Результати дослідження були враховані під час вдосконалення процедури 
сертифікації педагогічних працівників в частині вивчення їх практичного досвіду 
роботи у 2021 році.

Проект «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»
(Academic IQ) (Американські Ради з мілснародної освіти, СІЛА)

Службою підготовлено матеріали до спеціального випуску газети «Завуч», 
присвяченого питанням академічної доброчесності, працівниками управління 
Служби в Полтавській області підготовлено матеріали до Методичних 
рекомендацій «Академічна доброчесність у середній освіті».

Проект з впровадження інформаційної системи для ін стінну ці йн ого 
аудиту (Чехія).

Службою організовано роботу спільно з Чеською шкільною інспекцією в 
частині локалізації і впровадження інформаційно-аналітичної системи 
зовнішнього оцінювання і самооцішовання освітніх та управлінських процесів у 
закладах освіти (EvaluEd).

Забезпечення діяльності Служби

Робота з персоналом та керівними кадрами

Службою систематично проводяться комплексні заходи, спрямовані на 
реалізацію та неухильне дотримання законодавства України про державну 
службу. Робота з персоналом в апараті Служби та її територіальних органах 
проводиться відповідно до вимог законів України «Про державну службу», «Про 
запобігання корупції», Указів Президента України, законодавства про працю та 
інших законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють питання вступу 
та проходження державної служби, і направлена на постійне вдосконалення 
формування кадрового потенціалу, спроможного реалізовувати завдання, що 
стоять перед Службою.

Службою здійснено аналіз кількісного і якісного складу державних 
службовців.

Штатним розписом Служби передбачено 126 посад, в тому числі 113 
державних службовців. Станом на 28 грудня 2021 року в Службі працює 83 особи 
(чоловіків -  26, жінок -  57), з них державних службовців -  75 осіб, недержавних 
службовців -  8 осіб. У тому числі: керівництво -  3 особи, керівники структурних 
підрозділів -  27 осіб, головні спеціалісти -  44 особи та провідний спеціаліст. За 
категоріями посад державні службовці Служби розподіляються таким чином: 
категорія «А» -  3 особи, категорія «Б» -  27 осіб, категорія «В» -  45 осіб.

Віковий склад працівників Служби: до 35 років -  19 осіб, від 36 до 60 років 
-  60 осіб, від 61 і старші -  4 особи.

Всі державні службовці Служби мають вищу освіту. За кваліфікацією 
переважає педагогічна освіта -  45 осіб, економічна освіта -  16 осіб, гуманітарна
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-  13 осіб, юридична -  11 осіб, технічна -  7 осіб, магістр державного управління 
-2 1  особа.

Мають науковий ступінь кандидата наук -  15 осіб, доктора наук -  1 особа, 
вчене звання доцента -  7 осіб, професора -  1 особа.

Кількість державних службовців, які мають стаж державної служби 
до 1 року -  7 осіб, від 1 року до 3 років -  20 осіб, від 3 до 5 років -  2 особи, 
від 5 до 10 років -  11 осіб, від 10 до 17 років -  15 осіб, більше 17 років -  20 осіб.

Гранична чисельність працівників територіальних органів Служби складає 
605 штатних одиниць, фактично на посадах працює 423 особи.

Відповідно до Закону «Про державну службу» основою формування складу 
державних службовців всіх категорій посад державної служби є конкурсний 
відбір, за виключенням переведення на іншу рівнозначну або нижчу вакантну 
посаду. У 2021 році в зв’язку з пандемією, спричиненою вірусом СОУІ 1>19, на 
період дії карантину була продовжена процедура тимчасового добору на посади 
державної служби шляхом укладання строкового контракту.

Організовано та проведено 8 конкурсів та 4 добори на 85 вакантних посад 
державної служби в апараті Служби та її територіальних органах (взяли участь 
536 кандидатів на посади). У 88 відсотків конкурсу та доборів з призначення на 
посади державної служби взяли участь не менше трьох кандидатів на одну 
посаду. За результатами конкурсу та доборів визначено 43 переможця.

У 2021 році на посади в апараті Служби призначено 33 особи: за 
результатами конкурсу -  15 осіб; зайняли вищі посади за результатами конкурсу
-  2 особи; шляхом укладання контрактів про проходження державної служби на 
період дії карантину — 10 осіб; шляхом переведення з іншого державного органу 
на рівнозначну та нижчу посаду -  3 особи; прийняті па роботу 3 недержавних 
службовця. За результатами конкурсу призначено 6 керівників та 6 заступників 
керівників територіальних органів. Призначено керівника Державної освітньої 
установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

Звільнено з роботи у 2021 році 23 особи, у тому числі 1 особа - у зв’язку з 
переходом на іншу роботу, 1 особа -  у зв’язку з виходом на пенсію, 3 особи -  за 
власним бажанням, 6 осіб -  за угодою сторін, 12 осіб -  у зв’язку з припиненням 
строку дії контракту на період карантину. Також звільнено 3 керівника та 4 
заступника керівника територіального органу.

З метою залучення молодих та вмотивованих спеціалістів, ознайомлення їх 
зі специфікою діяльності Служби та набуття ними практичного досвіду роботи 
на державній службі, розроблено Порядок стажування громадян з числа молоді, 
які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби 
якості освіти України та її територіальних органах, затверджений наказом 
Міністерства освіти і науки України від 06.08.2021 
№ 892, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.09.2021 за
№ 1265/36887. У Службі пройшли) стажування п’ять молодих людей, які 
ознайомилися з особливостями державної служби, удосконалили професійні 
знання, практичні уміння та навички.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» та 
Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на
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зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального аоо особливо 
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком 
(посади, які належать до посад державної служби категорії “А” або “'Б”), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 
№ 171, призначення осіб, які претендують на зайняття таких посад, відбувається 
виключно за умови проходження кандидатом спеціальної перевірки. Упродовж 
2021 року здійснено проведення таких перевірок стосовно 10 осіб та 
підготовлено 94 запити до відповідних органів.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» та Порядку 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 № 563, протягом звітного періоду організовано проведення 
перевірок, передбачених цим Законом відносно 10 осіб, призначених на вакантні 
посади державної служби в апараті Служби та її територіальних органах, 
підготовлено 124 запити до відповідних органів.

Забезпечувався контроль за своєчасним присвоєнням рангів та 
встановленням надбавок за вислугу років державним службовцям, наданням 
відпусток працівникам Служби.

Створено умови та здійснено заходи щодо підвищення рівня професійної 
компетентності державних службовців Служби з дотриманням вимог статті 48 
Закону України «Про державну службу». Забезпечено реєстрацію державних 
службовців на створеному Національним агентством України з питань державної 
служби вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал 
управління знаннями» для індивідуального обрання відповідних програм 
підвищення кваліфікації. За звітний період 96% державних службовців 
підвищили кваліфікацію за професійними та загальними короткостроковими 
програмами підвищення кваліфікації.

За 2021 рік в цілому підготовлено 664 накази з питань управління 
персоналом а саме: про призначення, переведення, звільнення, присвоєння рангів 
державним службовцям, надання відпусток, щодо проведення функціонального 
обстеження, оцінювання тощо.

Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу» та Порядку 
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців 
у Службі проведено оцінювання результатів службової діяльності державних 
службовців у 2021 році та затверджено його результати. За результатами 
оцінювання державні службовці апарату Служби та її територіальних органів 
отримали відмінну (33 особи) та позитивну (71 особа) оцінки. Службою 
здійснюються заходи щодо визначення та затвердження в установленому порядку 
завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості 
службової діяльності на 2022 рік, складання індивідуальних програм підвищення 
рівня професійної компетентності державних службовців.

За сумлінне виконання службових обов’язків та професійні досягнення
органів, 
центр з

18 працівників апарату Служби, 9 працівників територіальних
2 працівника Державної освітньої установи «Навчально-методичний
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питань якості освіти» були нагороджені відомчими відзнаками Міністерства 
освіти і науки України. Один працівник Служби був нагороджений Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України.

Здійснювалася робота щодо ведення обліку військовозобов’язаних і 
призовників, проводилася звірка облікових даних військовозобов’язаних, 
підготовка та надання звітів до Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України, Шевченківського районного у місті Києві військового комісаріату. На 
обліку в Службі перебуває 23 військовозобов'язаних.

Службою ведеться контроль за розробленням посадових інструкцій 
працівників Служби, проводиться методично-консультативна роботуа. 
Актуалізовано посадові інструкції державних службовців Служби щодо 
відповідності фактичній роботі. Забезпечено здійснення контролю за розподілом 
завдань між державними службовцями Служби відповідно до положень про 
структурні підрозділи.

Проводилася підготовка встановленої звітно-облікової документації, 
державної статистичної звітності з питань управління персоналом.

Діяльність Громадської ради при 

Держ авній службі якості освіти Україна

У 2021 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» затверджено новий склад 
громадської ради при Службі (наказ Служби від 12.07.2021 № 01-11/46) та 
проведено чотири засідання, зокрема установчі збори. Відповідні протоколи 
засідань розміщено на офіційному вебсайті Служби (протоколи від 07.07.2021, 
30.09.202 П 14.12.2021).

Члени громадської ради при Службі обговорили питання про:
* проект Положення про громадську раду при Службі;
* проект плану роботи громадської ради при Службі на четвертий квартал 

2021 рік;
* проект Порядку проведення інституційного аудиту в позаплановому 

порядку закладів дошкільної та позашкільної освіти;
* результати проведених інституційних аудитів та вивчень питань у 

закладах загальної середньої освіти в 2021 році;
» результати сертифікації вчителів початкових класів у 2021 році 

та перспективи розвитку системи оцінювання професійних 
компетентностей педагогічних працівників у 2022 році;

* проект Порядку інституційного аудиту у закладах фахової гіередвищої 
освіти;
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• погодження калькуляції вартості послуг з переоформлення та видачі 
сертифіката про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері 
фахової передвищої освіти;

» погодження калькуляції вартості послуг з акредитаційної експертизи 
освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти.

Крім того, відповідно до пункту б Порядку проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 
2010 року № 996, з урахуванням пропозицій громадської ради у грудні 2021 р. 
схвалено орієнтовний план консультацій з громадськістю Служби на 2022 рік.

Задля висвітлення діяльності та забезпечення прозорості роботи дорадчого 
органу функціонує рубрика на офіційному вебсайті Служби: «Громадськості» — 
«Громадська рада» та «Консультації з громадськістю».

Протягом 2021 року члени громадської ради активно брали участь у заходах 
Служби та надавали консультаційну, експертну допомогу щодо вирішення 
питань із забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності на всіх рівнях.

Взаємодія з громадськістю

З метою створення належних умов для розвитку громадянського суспільства 
як гарантії демократичного розвитку держави, запровадження громадського 
контролю за діяльністю влади, посилення впливу зазначених інститутів на 
прийняття суспільно важливих рішень, вивчення соціальної думки з важливих 
питань життя суспільства та держави Службою у 2021 році проведено п'ять 
електронних консультацій з громадськістю.

Забезпечуючи партнерство та ефективну співпрацю фахівців у сферах 
освіти та інформації і комунікацій, розвитку громадянського суспільства, захисту 
прав та законних інтересів людини протягом 2021 року Служба підписала шість 
меморандумів про співпрацю з:

» громадською організацією «Міжнародна асоціація позашкільної освіти» 
(20.05.2021);

« громадською організацією «Спілка освітян України» (20.05.2021);
• видавничою групою «Шкільний світ» (20.05.2021);
<» всеукраїнською громадською організацією «Асоціація працівників 

дошкільної освіти» (14.07.2021);
• громадського організацією «Асоціація керівників шкіл України» 

та Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України (07.10.2021);

• Державним вищим навчальним закладом «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (11.11.2021).

Джерелом публічної інформації Служби є її офіційний вебсайт 
(https://sqe.oov.ua). У липні 2021 року Служба та її територіальні органи оновили

https://sqe.oov.ua
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офіційний вебсайт, враховуючи принципи доступності, інтереси користувачів 
мережі Інтернет та вимоги щодо створення офіційних вебсайтів органів 
виконавчої влади. Офіційний вебсайт Служби став адаптивним, сумісним, 
зрозумілим, простим і сприйнятливим. Створено окремі сторінки «Інституційний 
аудит», «Сертифікація вчителів», «Рекомендації закладам освіти», на яких 
доступно і вичерпно подано інформацію про ключові завдання, процедури та 
повноваження Служби. Розроблено інтерактивну магіу «Результати оцінювання, 
перевірок, вивчень» із фільтрами, що дають змогу відвідувачам вебсайту 
переглянути результати оцінювання закладів освіти області, району, громади чи 
міста. Звернення громадян до Служби та подання запитів на отримання публічної 
інформації доступні через електронну форму зворотного зв’язку вебсайту.

У 2021 році на офіційний вебсайт Служби здійснено 419 550 відвідувань 
(зростання становить 27% відносно попереднього періоду: 
331 143 відвідування у 2020 році), охоплено аудиторію 144 710 користувачів 
Інтернету. Найбільш відвідуваними на оновленому вебсайті є сторінки 
«Результати оцінювання, перевірок, вивчень» (10 500), «Інституційний аудит» (10 
100), «Діяльність» (6500), «Вакансії» (5000) та новина про друге видання 
рекомендацій «Абетка для директора» (4800).

З метою забезпечення прозорості та відкритості на оновленому офіційному 
вебсайті Служби розміщено понад 200 публікацій, зокрема:

«новин і пострелізів—  105 од.;
• анонсів — 57 од.;
• статей — 75.

Задля збільшення поінформованості цільової аудиторії постійно 
наповнюються сторінки Служби у соціальних мережах «Фейсбук», «Твіттер» і 
канал «ІОтуб».

Найбільша динаміка охоплення цільової аудиторії — на сторінці Служби у 
соціальній мережі «Фейсбук», кількість підписників якої збільшилася на 80% (20 
860 осіб, у 2020 році — 11 597). Інтерес цільової аудиторії викликають 
інформаційні кампанії. Приміром, за результатами проведення Тижня якості 
освіти до Всесвітнього дня якості у період 08-12 листопада тематичними 
дописами па сторінці Фейсбук Служби охоплено 250 тис. аудиторії.

На каналі Служби «ІОтуб» протягом 2021 року завантажено 56 відео, 
кількість підписників становить 2911 од. (на 1939 більше порівняно з попереднім 
періодом, зростання 199%). Традиційно найбільше переглядів отримують 
навчальні вебінари, які Служба проводить у партнерстві з Цифровим 
видавництвом МЦФЕР.

Службою забезпечено взаємодію з громадськістю з дотриманням належного 
рівня публічності та відкритості. Найбільший інтерес серед громадськості 
викликають матеріали, у яких Службою роз’яснено із застосуванням ілюстрацій, 
інфографік та відео ключові новації в державній політиці у сфері освіти, зокрема 
щодо забезпечення якості освіти та освітньої діяльності.
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Спільно з представниками інститутів громадянського суспільства 
розроблено Стратегію розвитку Служби на 2022-2024 роки, мета якої — 
посилити роль громадськості у здійсненні забезпечення якості освіти в закладах 
освіти, подоланні викликів, спричинених пандемією, та створенні нових 
можливостей для цифрової трансформації у діяльності Служби.

Взаємодія з засобами масової інформації

З метою роз’яснення представникам засобів масової інформації, надання їм 
консультацій щодо своїх завдань і напрямів діяльності Служба в межах 
компетенції розміщувала відповідні матеріали, коментарі, інтерв’ю посадових 
осіб на офіційному вебсайті, сторінках Служби у соціальних мережах 
«Фейсбук», «Твіттер», на каналі «ІОтуб», а також поширювала їх через Урядовий 
портал, загальноукраїнські та регіональні медіа.

У 2021 році Службою своєчасно інформовано представників ЗМІ про 
важливі події щодо своєї діяльності. Організовано понад 100 зовнішніх 
комунікаційних заходів, зокрема інтерв’ю, коментарі, телеефіри, брифінги, 
конференції керівництва Служби, підготовлено та опубліковано більше 200 
статей.

Важливою складовою інформування ЗМІ про діяльність Служби є співпраця 
з комунікаційними підрозділами Кабінету Міністрів України і Міністерства 
освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади.

У співпраці з інформаційними партнерами:
• Цифровим видавництвом «МЦФЕР» (журнали «Практика управління 

закладом освіти», «Заступник директора школи», Портал освітян України 
«Педрада»):

- організовано десять вебінарів з питань забезпечення якості освіти та 
сертифікації педагогічних працівників;

- проведено II Всеукраїнський конкурс «Директор 2021: найкраща 
практика»;

- опубліковано близько 50 статей працівників Служби та її 
територіальних органів;

• Видавництвом «Шкільний світ» (журнали «Управління освітою», «Дитячий 
садок») опубліковано три інтерв’ю Голови Служби;

• Видавництвом «Педагогічна преса» (щотижнева газета «Освіта», Освітній 
портал «Педагогічна преса») опубліковано десятки інформаційних 
матеріалів щодо діяльності Служби;

• вебпорталами Освіта.ГІА та «Нова українська школа» забезпечено 
інформування суспільства про ключові результати діяльності Служби. 
Організовано близько 20 інтерв’ю керівництва і співробітників Служби на

ЦА: Суспільне, Українське радіо, телеканалах «Київ», «Україна» (м. Київ), 
«Канал 402» (м. Івано-Франківськ).
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Забезпечено участь Голови Служби у двох сесіях Всеукраїнського форуму 
«Україна ЗО. Освіта і наука» (31.05.2021,02.06.2021) з питань забезпечення якості 
освіти у громадах та врахування європейського досвіду в цьому напрямі.

У 2021 році Служба активно й широко інформувала суспільство про ключові 
завдання і результати реалізації державної політики у сфері освіти, зокрема з 
питань забезпечення якості освіти та якості освітнього процесу. В умовах 
пандемії та карантинних обмежень Служба адаптувала комунікацію з 
суспільством, проводячи більшість заходів в онлайн-форматі.

Претензійна та позвана діяльність

З набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва 
в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від 
порядку їх створення» (29.12.2019 р.), почали діяти відповідні положення 
процесуальних кодексів, якими врегульовано питання самопредставництва 
юридичної особи в суді. Так відповідно до частини третьої статті 55 КАС України 
юридична особа незалежно від порядку її створення, суб’єкт владних 
повноважень, який не є юридичною особою, беруть участь у справі через свого 
керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її (його) 
імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту)

Враховуючи вищезазначене, протягом 2021 року працівники Служби діяли 
в судах України від імені Служби та її посадових, службових осіб з усіма 
правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій 
особі, іншим учасникам справи, в тому числі з правом підписання та подання 
позову, відзиву, заперечення, відповіді на відзив, пояснення третьої особи щодо 
позову чи відзиву, будь-якого клопотання. Безпосередньо приймали участь у 
дев’яти справах.

Робота щодо запобігання та протидії корупції у  Службі

Службою у 2021 році здійснено перевірку факту подання суб’єктами 
декларування, які працюють у Службі (працювали або входять чи входили до 
складу утвореної у Службі конкурсної комісії) декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлено 
Національне агентство з питань запобігання корупції про 2 випадки 
несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.

Проведено для працівників апарату Служби 4 навчальних заходів з основних 
положень антикорупційного законодавств, надано 17 роз’яснень, консультацій 
стосовно дотримання антикорупційного законодавства, проведено 70 
інструктажів працівникам Служби з питань дотримання вимог антикорупційного 
законодавства перед здійсненням заходів державного нагляду (контролю).



35

Фішиїсово-го епод арська діял ь н і сіп ь

В межах асигнувань затверджених Законом України "Про Державний 
бюджет України" на 2021 рік та для забезпечення стратегічних цілей та 
забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти з питань забезпечення 
якості освіти, освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за 
діяльністю закладів освіти здійснюється фінансування Державної служби якості 
освіти України із загального фонду державного бюджету за бюджетними 
програмами:

- 2203010 «Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти" у 
сумі 141 357,0 тис. гри.

- 2203020 «Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи 
освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти» у сумі 3 068,8 тис.

За бюджетною програмою 2203010 «Керівництво та управління у сфері 
забезпечення якості освіти» головним розпорядником коштів було 
профінансовано протягом 2021 року у сумі 141 357,0 тис. гри., а саме:

- на забезпечення апарату Служби якості освіти у сумі 36 182,7 тис. грн.;
- на забезпечення територіальних органів Служби якості освіти в сумі 

105 174,3 тис. грн.

Напрямок видатків

1

Заробітна плата та нарахування на оплату 
праці

Оплата витрат на відрядження

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Інші видатки для забезпечення діяльності та 
функціонування Служби

Поточні трансферти урядом іноземних 
держав та міжнародним організаціям
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54 496,8 116 173,0 129 307,

3 440,0 3 282,8 2 284,3

1 567,8 1 621,4 І 771,5

27 417,4 8 409,3 7 894,0

120,0 100,0 100,1



36

Придбання обладнання і предметів 3 318,0 199,5
довгострокового користування

0

Газом 90 360,0 129 786,0 141 357,0

Порівняльна таблиця виділених асигнувань із загального фонду державного 
бюджету 2019-2021 роки.

У 2021 році збільшилися видатки на виплату заробітної плати та 
нарахування на оплату праці на суму 13 134,1 тис. гри.

Профінансовано видатків на відрядження у звітному році на суму 
2 284,3 тис. грн., що на 998,5 тис. грн. менше, ніж у попередньому році. А також 
фінансування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
збільшилося на 150,1 тис. гри.

Голова Державної служби 
якості освіти України


