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Абетка для директора та   
інституційний аудит: траєкторія успіху 

для кожної школи 

Управління Державної служби якості освіти у Сумській області 



Освіта – найвеличніше з усіх 

земних благ, але тільки тоді, коли 

вона найвищої якості.  

Інакше вона абсолютно даремна.          

                                 Редьярд Кіплінг  



ЯКІСТЬ ОСВІТИ = ЯКІСТЬ ЖИТТЯ!? 

Згідно з рейтингом Numbeo "Якість життя 
країн – 2019", життя в Україні виявилося 
найгіршим серед сусідів. 

На першій позиції опинилася Данія, у якої 
198,57 бала за 200-бальною шкалою.  

Україна посіла 62-ге місце у рейтингу зі 
102,34 бала (минулого року – 57-ме місце з 
95,96 бала). Перед нами розташувався 
Таїланд (103,26).   

Росія зайняла в рейтингу 59-те місце (104,94), 
а Білорусь – 37-ме (141,47).  

Польща опинилася на 35-му місці (147,98). 
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp  
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ОСВІТНІ  ВИМІРЮВАННЯ 

Приділяти більше уваги 
вимірюванню результатів 
навчання й підвищенню 
якості інших важливих 
даних у сфері освіти, та їх 
використанню для 
ухвалення рішень.  

Аналітична довідка з питань державної 
політики у галузі освіти: «Фінансово-
бюджетна сталість в процесі 
впровадження «Нової української 
школи», 2018 рік. 



ВИДИМЕ 

НАВЧАННЯ 
Джон Хетті(John Hattie) 

Visible Learning, 2009 

 



ОСВІТА ОЧИМА БАТЬКІВ: БАБА ФРУЗЯ СТУРБОВАНА 

Лише 12% батьків позитивно оцінюють 

якість освітніх послуг у державній школі, 

де зараз навчається їхня дитина. 
Соціологічне дослідження, проведене агенцією «Фама» у 2018 році.  

Есть у меня диплом, 

Только вот дело в том, 

Что всемогущий маг 

Лишь на бумаге я. 

слова песни Волшебник - недоучка (Алла Пугачева) 

 



 

 

 

 

 

 

ВІД КОНТРОЛЮ  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДО КУЛЬТУРИ ЯКОСТІ 



ЩО МАЄ З'ЯВИТИСЯ РАНІШЕ: КУРКА ЧИ ЯЙЦЕ? 

Культура якості  
Внутрішня система 
забезпечення якості 

Колективне неформальне 
розуміння якості: 

сукупність групових 
цінностей, норм, 

переконань, очікувань, 
ритуалів, традицій, 

символів та прийнятих як 
належних практик 

 

Розуміння якості на всіх 
рівнях управління закладу: 
стратегія  та процедури 

забезпечення якості освіти, 
оприлюднені критерії  та 

правила, механізми 
забезпечення тощо 

 

  



МОДЕЛЬ «АЙСБЕРГА» В ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ  ОСВІТИ 

 Надводна частина – це те, що 

може відстежити інституційний 

аудит закладів освіти 

(комплексна зовнішня 

перевірка та оцінювання освітніх 

і управлінських процесів 

закладу освіти). 

 Підводна частина – це те, що 
можна відстежити шляхом 

«глибинного» самооцінювання 

якості роботи закладу загальної 

середньої освіти. 

 



ЧОМУ НЕ ХОЧУТЬ ГЛИБОКО КОПАТИ? 

Бо звикли лише "замилювати очі" 
зовнішнім перевіряльникам…   

Самооцінюванням якості роботи 
школи у нас мало хто займався, а 
дехто й зараз боїться займатись, і не 
безпідставно, бо може виявитись, що 
"король голий". 

 

Не має сенсу наймати тямущих 
людей, а потім вказувати, що їм 
робити. Ми наймаємо тямущих 
людей, щоб вони говорили, що 
робити нам.  

               Стів Джобс 



6 ГРУДНЯ 2017 РОКУ СТВОРЕНО ОРГАН, ЩО 

ВІДПОВІДАЄ ЗА ДОТРИМАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА 

ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ 

 
На Державну службу якості освіти України покладені повноваження щодо: 

 здійснення інституційного аудиту закладів освіти; 

 надання рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

 акредитації громадських фахових об’єднань та інших юридичних осіб, що 

здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та діяльності закладів освіти; 

 затвердження нетипових освітніх програм дошкільної та загальної середньої 

освіти; 

 проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти. 



ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЦЕ 

НЕ НОВА НАЗВА «ФРОНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ» 
 

 

Головний показник зміни старої «токсичної 

практики» на сучасну:  

більшість керівників і педагогів мріють, щоб 

скоріше у їхній школі пройшов Інституційний 

аудит.  

Адже це можливість отримати безкоштовне 

інтелектуальне підживлення власної 

роботи(консультації, цікаві ідеї, ефективні 

інструменти тощо). 

Чи буде так? Не знаю…  

Має так бути! 



ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ, - ЦЕ, ЯК КАЖУТЬ В ОДЕСІ, "ДВІ ВЕЛИКІ 

РІЗНИЦІ". 

 

Розроблення внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освіти – пріоритетне завдання. 

 

           Руслан Гурак, голова Держслужби якості 
освіти 

 

 



ЩОБ ЗМІНИТИ СВОЄ ЖИТТЯ, ЗМІНІТЬ СВОЇ ЗВИЧКИ.  

Треба створити нову звичку у 

всіх, хто працює в школі.  

Звичку самооцінювати власну 

роботу.  

Понад 40 % дій, які люди роблять 

щодня,  

– насправді не рішення, а звички. 



САМООЦІНЮВАННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

ПЕРЕДБАЧАЄ 

СИСТЕМНИЙ І 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД 

ДО АНАЛІЗУ СВОЄЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, А НЕ ЗВІТ 

ПРО НЕЇ.  

 . 



УСЕ ПІЗНАЄТЬСЯ У ПОРІВНЯННІ?! 

У шкільній освіті порівняння 

не завжди є доречним. 

Школи мають змагатися не 

одна з одною, а самі з 

собою, рухатись 

наввипередки із власною 

тінню. 





Що далі? 
Розроблення  
онлайн-курсу 

Проведення тренінгів 
 для керівників 
шкіл в регіонах 

Запровадження курсу  
в систему  

післядипломної освіти 

Отримати об'єктивну інформацію про стан справ у закладі освіти 

Допоможе керівнику  

Побачити сильні та слабкі сторони в організації освітнього 
та управлінського процесів 

Реалізувати заплановане та проаналізувати ефективність управлінських дій 

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

Потрібна для: 
зміни у підходах до забезпечення як якості 
освіти, так і якості освітньої діяльності 

підтримки керівників шкіл на етапі 
становлення внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти 

формування спільного розуміння якості 
освіти і відповідальності за неї 
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 Автономія закладу освіти 
 Узгодженість зі змістом інституційного аудиту 
 Нові підходи з урахуванням найпоширеніших практик 

забезпечення якості освіти 
 Адаптивність 
 Цілісність 
 Орієнтованість на внутрішні процеси 

Які принципи закладено? 

АБЕТКА ДЛЯ ДИРЕКТОРА 



Структура Абетки 

Розділ І. Розбудова 
внутрішньої  
системи забезпечення 
якості освіти у закладі 

Розділ ІІ. Методи  
збору інформації  

Розділ ІІІ. Напрями  
 самооцінювання 
 освітньої діяльності 

 Розроблення стратегій і 
процедур 

 Самооцінювання 
 Як планувати 

подальший розвиток 

 Освітнє середовище закладу освіти 
 Система оцінювання здобувачів 

освіти 
 Оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників 
 Управлінські процеси закладу освіти 

 анкети 
 форми спостереження  
 запитання для 

самоаналізу 

Хто може використовувати? 

Керівники, заступники керівників закладів освіти 

Педагогічні працівники 
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Зразки інструментарію 

АБЕТКА ДЛЯ ДИРЕКТОРА 

Працівників органів управління освітою 

 Вивчення документації 
 Опитування 
 Спостереження 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ 

Інституційний 
аудит 

базується на ґрунтовному вивченні 
освітніх та управлінських процесів 

допомогти школам підвищити якість їхньої 
діяльності та сприяти зростанню суспільної 
довіри до освіти 

цілком нова для України процедура 
оцінювання якості освітньої діяльності 
шкіл 

найкращий доказ того, що школа прагне:  
задовольнити потреби здобувачів; 
удосконалити ефективність роботи; 
стати відкритою; 
встановити партнерство; 
побачити прогрес. 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ 

• 5 вимог 

• 17 критеріїв 

• 3 вимоги  

• 7 критеріїв 

• 4 вимоги 

• 13 критеріїв 

• 3 вимоги 

• 15 критеріїв 

Освітнє 
середовище 

закладу освіти 

Педагогічна 
діяльність 

педагогічних 
працівників 

закладу освіти 

Управлінські 
процеси 

закладу освіти   

Система 
оцінювання 
здобувачів 

освіти закладу 
освіти 

15 вимог 

52 критерія 

96 індикаторів 
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2. Система оцінювання здобувачів освіти  
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ВИМОГА2.1. 
 

 Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої 
для здобувачів освіти системи оцінювання 

їх навчальних досягнень  
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Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи 
оцінювання їх навчальних досягнень 

Критерій 2.2.1. 

Здобувачі освіти отримують від педагогічних 

працівників інформацію про критерії, правила та 
процедури оцінювання навчальних досягнень 



Підходи до оцінювання навчальних  

досягнень учнів: 
 вимоги до оцінювання результатів навчання 

мають визначатися з урахуванням 
компетентнісного підходу до навчання, в основу 
якого покладено ключові компетентності; 

 оцінювання має ґрунтуватися на позитивному 
підході, що, передусім, передбачає врахування 
рівня досягнень учня. 



Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна: 

 мати у своїй основі чіткі і зрозумілі вимоги до навчальних 
результатів; 

 дозволяти гарантовано досягти і перевищити ці результати; 

 заохочувати учнів апробувати різні моделі досягнення результату без 
ризику отримати за це негативну оцінку; 

 розвивати в учнів впевненість у своїх здібностях і можливостях; 

  використовувати самооцінювання і взаємооцінювання як важливий 
елемент навчальної діяльності. 



Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 
(вихованців) у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства 
освіти і науки України від 13.04.2011 року № 329 [Електронний 
ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11 

 

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних 
досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої 
освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року 
№ 1222 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru


Як оцінити виконання критерію? 

  Чи оприлюднена у закладі освіти інформація про критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів? 

 Чи систематично інформуються учні про критерії оцінювання 
навчальних досягнень при виконанні обов’язкових видів роботи, 
різних організаційних формах навчальних занять? 

 Чи розуміють учні пропоновані критерії оцінювання? 

 Чи вважають учні оцінювання навчальних досягнень у закладі освіти 
справедливим? 

 Чи поінформовані учні і батьки про правила і процедури оцінювання з 
предмету або курсу (спецкурсу, курсу за вибором)? 



Методи збору інформації 

Спостереження (за проведенням 
навчальних занять). 

Опитування (анкетування учнів). 

Вивчення документації (оприлюднені 
критерії оцінювання). 
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Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти 
системи оцінювання їх навчальних досягнень 

 Критерій 2.1.2.  

Система оцінювання в закладі освіти 

сприяє реалізації компетентнісного 

підходу до навчання 



Підходи до формування критеріїв 
оцінювання 

оцінювати не лише результат роботи, але й процес 
навчання, індивідуальний  поступ кожного учня; 

позитивно оцінювати досягнення учнів, незалежно 
від того, значні вони чи скромні, якщо вони є 
результатом справжніх зусиль дитини. В цьому є 
мотивуюча роль оцінювання; 

оцінювати рівень аргументації та уміння учнів 
висловлювати свою думку. 



Основні навчальні завдання: 

 розв’язання проблем і прийняття рішень; 

 розуміння, а не відтворення фрагментів інформації; 

 оцінювання умінь, які визначають здатність працювати в 

 команді; 

 уміння слухати, розв’язувати конфлікти, вирішувати 
дискусій- 

 ні питання і проблеми; 

 уміння застосовувати знання в реальних життєвих 
ситуаціях. 



Як оцінити виконання критерію? 

 Чи спрямована система оцінювання навчальних 
досягнень учнів на перевірку рівня оволодіння учнями 
ключовими компетентностями? 

 Чи оприлюднюються критерії оцінювання навчальних 
досягнень учнів у закладі освіти? 

 Чи присутній у системі методичної роботи закладу освіти 
напрям, який забезпечує вивчення питань 
компетентнісного підходу при оцінювання навчальних 
досягнень учнів? 



Методи збору інформації 
 

Спостереження (за проведенням 
навчального заняття). 

Вивчення документації (критерії 
оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів освіти). 
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Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти 
системи оцінювання їх навчальних досягнень 

 Критерій 2.1.3.  

Здобувачі освіти вважають оцінювання 

 результатів навчання справедливим і 

об’єктивним 



Що потрібно зробити у закладі 
освіти, щоб система оцінювання 

сприймалась учнями як об’єктивна 
і справедлива? 



1. На основі критеріїв, розроблених 
МОН, вчителі можуть розробляти 
критерії оцінювання для виконання 

обов’язкових видів роботи. 



2. Розроблення критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень учнів при 

використанні інших, крім класно-урочної, 
форм організації освітнього процесу та 
форм роботи з учнями: дистанційного, 
змішаного, кооперативного (групового) 

навчання. 



 

 

3. Обов’язкове оприлюднення 
критеріїв оцінювання. . 



 

 

4. Спільне з учнями розроблення 
критеріїв. 



 

 

5. Впровадження самооцінювання і 
взаємооцінювання учнів. 



 

 

6. Отримання постійного зворотного зв’язку 
від учнів у процесі оцінювання. 



7. Використання учнівського 

портфоліо як способу оцінювання 

навчальних досягнень. 



8. Впровадження формувального 
оцінювання. 



Як оцінити виконання критерію? 
 

 Чи оприлюднені критерії оцінювання навчальних 
досягнень учнів у закладі? 

 Чи використовується у закладі освіти формувальне 
оцінювання? 

  Чи вважають учні оцінювання їх навчальних досягнень у 
закладі освіти справедливим? 



 
Методи збору інформації 

 Опитування (анкетування учнів і батьків). 
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ВИМОГА 2.2. 
 

 Застосування внутрішнього моніторингу, 

що передбачає систематичне відстеження 

та коригування результатів навчання 

кожного здобувача освіти 
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Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 

 Критерій 2.2.1. 

 У закладі освіти здійснюється аналіз 

результатів навчання здобувачів освіти 



Які основні завдання можна вирішити 
за допомогою моніторингу навчальних 

досягнень учнів? 



 1. Вивчення якості освітнього процесу. 

 2. Корекція освітньої діяльності педагогів, методичних 
підходів у викладацькій діяльності. 

 3. Удосконалення оцінювання навчальних досягнень учнів 
з окремих предметів (курсів). 

 4. Простеження компетентнісного підходу у системі 
оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 5. Визначення необхідності індивідуальної освітньої 
траєкторії для окремих учнів. 



ДЖЕРЕЛА: 
 результати моніторингів навчальних досягнень учнів (зовнішніх або 

внутрішніх) у вигляді стандартизованих тестів або у інших формах 
завдань; 

 результати ДПА у початковій, базовій та старшій школі; 

  підсумкове оцінювання учнів у класному журналі. 



Способи отримання інформації 
 порівняльний аналіз між результатами ДПА та підсумковим 

оцінюванням учителя з предмету (курсу); 

 аналіз середнього балу класів за підсумками семестрового і 

річного оцінювання –порівняльний аналіз навчальних досягнень 

новоприбулих учнів із рівнем навчальних досягнень у попередніх 

закладах освіти;  

  порівняльний аналіз середнього балу навчальних досягнень 

учнів з окремих предметів; 

 порівняльний аналіз підсумкового оцінювання між класами на 

одній паралелі. 



Головне – визначитись, з якою метою заклад 
освіти проводить моніторинг навчальних 

досягнень. 



Учень Навчальні 

досягнення І 

семестр

Результат 

моніторингу 0,75
1 9 8

2 7 7

3 8 7

4 9 8

5 9 10

6 9 8

7 9 10

8 6 7

9 10 9

10 11 11

11 5 7

12 7 5

13 7 7

14 8 7

15 6 4

16 5 4

17 8 5

18 8 6

19 5 6

20 7 7

21

Кореляція Негативна Позитивна 

Відсутня −0.5 до 0.0 0.0 до 0.5 

Середня −0.7 до −0.5 0.5 до 7 

Висока −1.0 до −0.7 0.7 до 1.0 



Структура аналітичного 
документу  

• Мета дослідження.  

•  Методологічні основи проведення.  

• Результати аналізу за підсумками 
проведення моніторингу.  

• Висновки та рекомендації. 



Де розглядаються результати аналізу 

моніторингових досліджень? 
• засідання педагогічної ради;  

• наради при директорові; 

•  засідання методичної ради та методичних 
об’єднань закладу освіти;  

• засідання атестаційної комісії педагогічних 
працівників. 



Як можна використовувати результати 
моніторингових досліджень? 

• для самооцінювання освітньої діяльності закладу освіти;  

•  при складанні річного плану роботи;  

• у процесі розроблення стратегії розвитку закладу освіти;  

•  у процесі планування науково-методичної роботи закладу 
освіти;  

• для визначення напрямів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників;  

•  для визначення індивідуальної освітньої траєкторії учня. 
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Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 

 Критерій 2.2.2. У закладі освіти 

впроваджується система 

формувального оцінювання 



Особливості формувального 
оцінювання: 

• націлене на визначення індивідуальних досягнень кожного учня;  

•  не передбачає порівняння навчальних досягненнях різних учнів;  

• широко використовує описове оцінювання;  

• застосовує зрозумілі критерії оцінювання, за якими оцінюють учня, 
він стає свідомим учасником процесу оцінювання і навчання;  

• забезпечує зворотний зв’язок – отримання інформації про те, чого 
учні навчилися, а також про те, як учитель реалізував поставлені 
навчальні цілі;  

•  визначає вектор навчання: виконавши завдання, учні дізнаються 
про те, якого рівня вони наразі досягли і в якому напрямку їм 
потрібно рухатися далі. 













 









ПЕРЕРВА 

 



















































































• Що мають зробити педагогічні працівники 
для реалізації політики академічної 
доброчесності у закладі освіти: 















1. САМООЦІНЮВАННЯ 

це не разова подія, а 
процес, який має 
бути безперервним, 
стати постійною 
складовою 
професійного життя 
всіх співробітників на 
всіх рівнях. 



2. САМООЦІНЮВАННЯ -  

не є процедурою, яку 

спроможний самостійно 

здійснити лише керівники школи. 

Цей процес дасть вагомі 

результати лише у випадку, коли 

весь педагогічний персонал на 

всіх рівнях буде залучений і 

активно сприятиме його 

здійсненню. 

 



3. САМООЦІНЮВАННЯ 

Процес самооцінювання  має 
бути щорічним, але кожен річний 
раунд самооцінювання може 
зосередитися на тих чи інших 
аспектах освітнього процесу, а  
повний цикл самооцінювання 
закладу освіти може тривати 
кілька років.  



4. САМООЦІНЮВАННЯ 

Процес 

самооцінювання  як і 

всі організаційні 

процеси, повинен 

підлягати 

періодичному 

перегляду. 



5. САМООЦІНЮВАННЯ 

Слід заохочувати всіх співробітників 

до самооцінювання їх власної 

ефективності та визначення сфер, 

що потребують поліпшення. Вони 

повинні мати необхідний для 

виконання цієї роботи час, а 

опанування способів відстежування 

якості має бути  частиною їхнього 

професійного розвитку. 



6. САМООЦІНЮВАННЯ – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ І НЕ СТІЛЬКИ 

ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 Воно стане ознакою ефективної 

школи лише у випадку, якщо 

регулярне відстеження результатів 

матиме наслідком подальшу 

корекцію педагогічної діяльності, 

стане підставою для ефективного 

планування розвитку школи. 



 ХИБНІ УЯВЛЕННЯ, ЯКІ  ЗАВАЖАЮТЬ РОБИТИ 

АДЕКВАТНУ САМООЦІНКУ ЯКОСТІ РОБОТИ 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

1. Показники ЗНО не є базовими для 

самооцінки роботи школи. ЗНО не 

проводиться для оцінки якості освіти, воно 

має завдання оцінити персональні 

досягнення випускника і на основі цього 

забезпечити справедливий доступ до 

подальшого навчання.  



НЕ МОЖНА ОЦІНЮВАТИ ШКОЛИ 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО, 

 Я КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ, ЦЕ 

НАША ОФІЦІЙНА ПОЗИЦІЯ.  



 ХИБНІ УЯВЛЕННЯ 

2. Кількість переможців предметних олімпіад, 
наукових робіт у МАН чи різноманітних конкурсів та 
інші «знаки уваги» з боку високих начальників не є 
валідними показниками якості освіти в тому чи 
іншому закладі освіти 

(не звертайте увагу на місце, де в школі вивішують 
дипломи та грамоти, яке в народі називають «Стіна 
плачу»).  



 ХИБНІ УЯВЛЕННЯ 

3. Вступ випускників до ВНЗ лише 

опосередковано віддзеркалює 

ефективність педагогічної 

системи школи і в умовах, коли 

близько 80%  від їх загального 

контингенту стає студентами, 

цей показник нівелюється. 



ХИБНІ УЯВЛЕННЯ 

4. «Престижність» школи і 

фактори, які із неї 

випливають(конкурс тощо) 

можуть бути лише 

відображенням уявлень 

місцевої громади про 

комфортність навчання, 

бажане соціальне оточення 

тощо. 



ХИБНІ УЯВЛЕННЯ 

5. Бездоганно 

оформлена 

документація 

школи(вчасно 

подані звіти «про 

проведені заходи» 

як і самі «заходи») 

аж ніяк не є 

індикатором якості 

її роботи. 



            НАЧХАТИ НА БЮРОКРАТІЮ.  

ЗА СПРАВДІ  ДИТИНОЦЕНТРОВАНУ ОСВІТУ! 

«Моє керівництво — 460 учнів, і 

якщо я розумію, що можу зробити 

їхнє шкільне життя кращим і 

зручнішим — зроблю все. А якщо 

розумію, що мене змушують 

валандатись із папірцями, а моїм 

учням це не дасть нічого — мені на 

ту паперову бюрократію начхати». 

Ніколь Рейд (Nicole Reid), директорка школи 

ShackLewell Primary School, Великобританія 



ПРОБЛЕМИ САМООЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

1. На сьогоднішній день 

відсутні критерії оцінювання 

діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів, які б були 

затверджені на державному 

рівні. 



ПРОБЛЕМИ САМООЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

2. В  українському 
освітньому 
просторі існує 
яскраво 
виражений 
дефіцит культури 
забезпечення 
якості освіти. 



ПРОБЛЕМИ САМООЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

3. Реальні результати роботи 

шкільного колективу і 

окремого вчителя можна 

відстежити лише на віддалі 

часу. Коли хочеться наочно 

побачити цей результат «тут і 

зараз», його демонструють у 

вигляді «поробок», ефектних 

фотозвітів папочок із 

методичними розробками, 

грамот та дипломів усіляких 

конкурсів тощо.  



ПРОБЛЕМИ САМООЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

4. Реальна якість освіти на рівні 

окремого закладу залежить від 

неформальної категорії – 

внутрішньої культури якості. 

Культура якості – це не лише 

прийняті способи перевірки 

здобутків, а і перш за все 

ментальний конструкт(«склад 

ума» учасників освітнього 

процесу, внутрішня норма 

регуляції їхньої поведінки). 



ПРОБЛЕМИ САМООЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

5. Проблематичність  

перенесення найкращих 

практик самооцінювання роботи 

закладу загальної середньої 

освіти з одного контексту до 

іншого. Тому неповторна 

система самооцінювання має 

бути вибудувана/спроектована з 

урахування контексту, у якому 

вона буде функціонувати, 

унікальності кожного закладу 

освіти. 



ПРОБЛЕМИ САМООЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

6. На рівні закладу освіти у 

нас практично не 

відстежуються загальноприйняті 

у світі показники(обсяг 

фінансування на одного учня, 

співвідношення кількість вчителів 

та учнів, площа приміщень на 

одного учня тощо), які дають 

змогу оцінити ефективність 

використання матеріальних і 

людських ресурсів. 



ПРОБЛЕМИ САМООЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

7. Не відстежується так 

званий «шкільний фактор» 

впливу на стан здоров’я дітей 

попри те, що збереження, 

підтримка і відновлення 

здоров’я дітей є одним із 

найважливіших показників 

якості шкільного 

середовища.  



ПРОБЛЕМИ САМООЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

8. Оцінити  роль школи в 

досягненні запланованого рівня 

якісних параметрів академічних 

досягнень учнів досить складно в 

умовах масового поширення 

репетиторства та дії інших 

нешкільних факторів(впливу сім’ї, 

самостійного он-лайн навчання 

тощо).  



ПРОБЛЕМИ САМООЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

9. Переважає традиційний 

підхід до оцінки якості 

«виховної роботи», який 

базується на кількісних, в 

основному, формальних 

показниках  



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І РИЗИКИ 

 1. Результати 

самооцінювання не можна 

використовувати для 

зовнішнього контролю 

функціонування школи.  

Однією із причин цього є те, 

що частина аналітики може 

носити непублічний характер, 

тобто призначатись винятково 

для внутрішнього споживання.  



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І РИЗИКИ 

2. Вимоги «зверху» щодо 
негайного проведення 
самооцінки якості роботи 
закладу загальної 
середньої освіти можуть 
призвести до профанації 
ідеї, адже створення 
внутрішньої системи 
забезпечення якості не 
може бути 
одномоментним актом.  



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І РИЗИКИ 

3. Треба навчитись 

уникати звичної практики  

видавання бажаного за 

дійсне, конструювання 

удаваної шкільної 

реальності чи 

гіперболізованої  

"паралельної реальності".  



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І РИЗИКИ 

4. Самооцінювання в школі 

повинне мати комплексний 

характер, тож слід відмовитись від 

однобокої самооцінки роботи 

школи, не концентруватись лише 

на тих аспектах, які дозволять 

продемонструвати прогнозовано 

високі результати, а оцінювати 

школу як динамічну 

поліфункціональну педагогічну 

систему.  



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І РИЗИКИ 

5. Побудова ефективної 

системи самооцінювання 

вимагає виходу за рамки 

традиційних форм 

«внутрішкільного контролю», 

а її функціонування не 

можливе без відповідного 

ресурсного забезпечення. 



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І РИЗИКИ 

6. Запуск систем 

самооцінювання має 

призвести до утвердження 

підходу: школи мають 

змагатися не одна з одною, 

а самі з собою з тим, щоб 

рухатись навипередки з 

«власною тінню». 



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І 

РИЗИКИ 

7. Самооцінка роботи школи може мати дисонанс із 

зовнішнім оцінюванням її діяльності у випадку, якщо відсутні 

єдині показники або використовуються різний інструментарій 

для їх вимірювання.  



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І РИЗИКИ. НЕ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ 

«ЛІНІЙКИ», ЯКІ РОЗТЯГУЮТЬСЯ? 

 

Це якийсь жіночий сажень 

вигадала Мотря, що стягується 

й розтягується, як кому треба…  

Свою половину міряла, то 

натягувала, аж пояс лущав, а 

Лаврінову половину міряла, то 

аж пояс бгався.  

«Кайдашева сім’я». 



ДАЛІ БУДЕ ПРО 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ 



 


