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ВСТУП

Однією з обов’язкових умов успішного існування країни є якісна освіта. Сьогодні 
освіта України змінюється, модернізується. Інноваційні зміни потребують оновлення 
управління освітою, ефективної діяльності керівників закладів освіти, стратегічного 
планування, самоаналізу та самооцінювання освітньої діяльності. 

Підвищення ефективності управління закладом загальної середньої освіти можливе за 
умови впровадження у практику інновацій. Процес впровадження інновацій в управлінську 
діяльність керівників закладів освіти передбачає поступове оновлення і вдосконалення 
змісту, методів, засобів, технологій управління, що, в кінцевому підсумку, впливає на якість 
освітнього процесу. Інновації в управлінні спрямовані на підвищення рівня планування, 
організації діяльності закладу освіти, інші управлінські функції керівника, удосконалення
організаційної структури школи, створення сприятливих умов для професійного і творчого 
зростання педагогів, впливає на якість освітнього процесу. 

У Законі «Про освіту» якості освіти присвячений цілий розділ. Система забезпечення 
якості освіти включає зовнішню та внутрішню складові. Державна служба якості освіти 
України рекомендує такі компоненти внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 
стратегія та процедура забезпечення якості освіти закладу освіти; система та механізми 
забезпечення академічної доброчесності; оприлюднені критерії, правила і процедури 
оцінювання (діяльності учнів, педагогічних працівників, керівників закладу освіти);
забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та 
інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти; створення інклюзивного 
освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; інші 
процедури та заходи, визначені спеціальними законами або документами закладу освіти.

Під час інституційного аудиту (раз на 10 років) Державна служба якості освіти 
використовуватиме у своїй роботі критерії для внутрішнього самооцінювання освітньої 
діяльності закладу загальної середньої освіти. Щорічне самооцінювання керівники закладу 
загальної середньої освіти здійснюватимуть за напрямами: «Освітнє середовище», 
«Педагогічна діяльність педагогічних працівників», «Система оцінювання діяльності 
здобувачів освіти», «Управлінські процеси закладу освіти». Саме самооцінювання діяльності 
закладу освіти дозволить систематично аналізувати, корегувати, вдосконалювати освітній 
процес. Але для цього необхідно сформувати в учасників освітнього процесу спільне 
розуміння поняття «якість освіти», «освітня діяльність закладу освіти», створити умови для 
підвищення якості освіти у ЗЗСО, отримувати об’єктивну інформацію щодо якості освітньої 
діяльності закладів загальної середньої освіти та аналізувати і оцінювати власну діяльність.

Внутрішня система забезпечення якості освіти повинна враховувати освітні потреби та 
очікування учасників освітнього процесу, громади, суспільства, бути компонентом 
освітнього процесу, відкритим та прозорим (доступ до інформації про освітній процес 
відкритий для зацікавлених сторін), що базується на довірі, порядності, доброзичливості, 
системі цінностей та відповідальності усіх учасників освітнього процесу.

Децентралізація управління освітою та демократизація освіти зумовлюють перехід від 
внутрішньошкільного контролю до педагогічного нагляду. Відповідно до Концепції нової 
української школи вчитель має більш розширену автономію, а педагогічний нагляд є більш 
демократизованим. Він базується на моніторингових спостереженнях за освітнім процесом 
та не містить категоричних висновків. Основним завданням педагогічного нагляду є пошук 
позитивних тенденцій, сприяння їх розвитку та попередження помилок.
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