Курс «Ефективне шкільне управління»
Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак взяв
участь у відкритті курсу для новопризначених керівників
ЗЗСО «Академія ефективного шкільного управління Арі
Покки», метою якого є системні зміни в освіті на рівні
управління, розвиток навичок, щоб бути ефективними
лідерами.
Докладно:
https://www.facebook.com/SQEua/posts/1693645780844
499

Успішна громада
Державною службою якості освіти України до Дня
місцевого
самоврядування
розпочато
інформаційну
езультати досліджень,
проведених
Державною
службою якості
кампанію
«Успішна
громада
− якісна
школа».
Тематика
освіти,
вказали
на низку
викликів
на рівні
організації
публікацій: «Навіщо
засновнику
інституційний
інклюзивного
навчання,
кваліфікаціїініціювати
вчителів, методичного
аудит у школі»,
«Яку роль
засновник
відіграє
під час
забезпечення
освітнього
процесу,
розвитку
інфраструктури
та
інституційногофінансування,
аудиту школи»,
«Які документи
отримує
забезпечення
взаємодії
з інклюзивнозасновник після
проведення інституційного аудиту», «Який
ресурсними
центрами.
алгоритм дій засновника після інституційного аудиту в
Якісне
школі».інклюзивне навчання: to do list для директора школи👉
https://bit.ly/3fosUr7 езультати досліджень, проведених
Докладно:
Державною службою якості освіти, вказали на низку викликів
https://www.facebook.com/SQEua/posts/1693799800829
на рівні організації інклюзивного навчання, кваліфікації
097
вчителів, методичного забезпечення освітнього процесу,
розвитку інфраструктури та забезпечення фінансування,
взаємодії з інклюзивно-ресурсними центрами.

Доступність освіти

Якісне інклюзивне навчання: to do list для директора школи👉

До Міжнародного дня людей з інвалідністю Олена
https://bit.ly/3fosUr7
Самолюк, начальниця відділу дошкільної освіти Державної
служби
якості
освіти України,
у прямому
ефірі
езультати
досліджень,
проведених
Державною
службою якості
Українського
відповідала
нарівні
запитання
слухачів про
освіти, вказалирадіо
на низку
викликів на
організації
доступність
освіти.
інклюзивного навчання, кваліфікації вчителів, методичного
забезпечення освітнього процесу, розвитку інфраструктури та

Докладно: https://sqe.gov.ua/dostupnist-osviti-na-riznikhзабезпечення фінансування, взаємодії з інклюзивноrivnyakh-d/
ресурсними центрами.

Якісне інклюзивне навчання: to do list для директора школи👉
https://bit.ly/3fosUr7 езультати досліджень, проведених
Державною службою якості освіти, вказали на низку викликів
на рівні організації інклюзивного навчання, кваліфікації

Міжнародне співробітництво
Відбувся міжнародний семінар з питань діяльності
психологічної служби в чеських школах із залученням
керівників закладів освіти і громадськості.
Докладно: https://sqe.gov.ua/derzhavna-sluzhba-yakostiosviti-ukrain-10/?fbclid=IwAR1FkeUiq0I93Dghfnif_0ehEzSYnnWAHT_-oAF42akw1quqMPV2vuhcbc

Відповідальність громад
Докладно про напрями відповідальності громад — у
посібнику «Інституційний аудит школи: що варто знати
засновнику закладу загальної середньої освіти».
Докладно: https://sqe.gov.ua/wpcontent/uploads/2021/11/Instituciyniy_audit_gromadam_SU
RGe-SQE_2021.pdf?fbclid=IwAR1DbXNsDQrjvgDg56uWV2_tFv0Z7QqhIjTL7tJzk7BYdsoMUHNIscbk3w

Державній службі якості освіти
України — чотири роки
Протягом чотирьох років Служба провадить діяльність з
місією «Забезпечити спільне розуміння якості освіти для
успіху Людини та Країни».
Докладно:
https://www.facebook.com/SQEua/posts/16971177371639
70

Акредитація освітньо-професійних
програм
6 грудня 2021 року Державна служба якості освіти
України розпочала прийом заяв на переоформлення
сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних
програм фахової передвищої освіти.
Докладно: https://sqe.gov.ua/derzhavna-sluzhba-yakostiosviti-ukrain11/?fbclid=IwAR0fIVeHBIEb36t57W0TdbuhpqGjPJTP9J9_7
F6G1Vh6NFyf1Bt6ZnjTXu4

Пілотна сертифікація
Інтерв’ю Руслана Гурака, Голови Державної служби якості
освіти України, газеті "Освіта України" щодо результатів
пілотної сертифікації вчителів початкових класів.
Докладно: https://sqe.gov.ua/sertifikaciya-vchiteliv-chasocinyuvati/?fbclid=IwAR35L6dvrF4mqnVoRPJ6dlekPWoCK
nByF9HmLJ6ehcQtrXrOLA1Bdfi8H_U

Дистанційне навчання
Поради для директорів шкіл щодо діагностики можливих
втрат в якості освітнього процесу під час дистанційного
навчання та запобігання їх виникненню у майбутньому.
Докладно:
https://sqe.gov.ua/derzhavna-sluzhba-yakosti-osvitiporadi/?fbclid=IwAR2YkZjywAhSBoTvldGfE7ccJhQIhx4Cp
lSaWYYAtqHcpj3uEY0fow_l1-w

Пороговий бал
Рішенням комісії Державної служби якості освіти України
визначено пороговий бал за результатами вивчення
практичного досвіду роботи вчителів — 94 бали. Це
становить 67,14% від максимальної кількості балів (140
балів), які міг набрати учасник сертифікації.
Докладно:
https://www.facebook.com/SQEua/posts/1699970386878
705

Міжнародні семінари
Державна служба якості освіти України та її територіальні
органи продовжують поглиблювати співробітництво з
міжнародними партнерами, у межах якого 7 і 9 грудня
2021 року організовано два міжнародних семінари з
питань здійснення процедури самооцінювання в середніх
професійних школах Чехії.
Докладно:
https://sqe.gov.ua/ukraina-i-chekhiya-pogliblennyaspivprac/?fbclid=IwAR0BrjspXgQqLHI2BrxFDJKfu4gOvJf0
zeh-K9PJHCrkjs9wXoASStCSUxc

Співробітництво
Голова Державної служби якості освіти України в межах
робочої зустрічі з докторами педагогічних наук —
Ларисою Лук’яновою, директором Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України, та Ольгою
Матвієнко, членом-кореспондентом НАПН України,
членом бюро Відділення професійної освіти і освіти
дорослих НАПН України, обговорив підсумки
співробітництва та окреслив перспективи на 2022 рік.
Докладно:
https://www.facebook.com/SQEua/posts/17005961768161
26

Пілотні аудити
У 2022 році Державна служба якості освіти проведе
пілотні інституційні аудити в закладах дошкільної та
позашкільної освіти. Уже напрацьовані й апробовані
методи та інструменти для вивчення освітнього і
управлінського процесів, щоб допомогти педагогічним
колективам розробити стратегії розвитку закладів задля
підвищення якості освітньої діяльності.
Докладно: https://sqe.gov.ua/ruslan-gurak-u-2022-rocirozpochnutsya-pil/?fbclid=IwAR0IcfqK_TMZ56YhYPIOxgqlXQiEp8RNZVub74Z66tVLFvbEBysOhIeiuQ

Співпраця
Триває співпраця Державної служби якості освіти України
з Інститутом освітньої аналітики щодо розбудови системи
забезпечення якості освіти.
15 грудня 2021 року відбулася робоча зустріч, під час якої
фахівці обмінялися досвідом роботи з інформаційними
системами зі збору, оброблення, зберігання, поширення
статистичних та адміністративних даних в сфері освіти.
Докладно:
https://www.facebook.com/SQEua/posts/17047125930711
51

Самооцінювання
Співпраця України і Чехії щодо розвитку системи
оцінювання якості освіти в українських школах триває.
16 грудня 2021 року Державна служба якості освіти
України та її територіальні органи спільно з партнерами
провели черговий міжнародний семінар з питань
самооцінювання в школах Чехії.
Докладно:
https://www.facebook.com/SQEua/posts/1704766416399
102

Конкурс «Директор 2021:
найкраща практика»
Визначено переможців конкурсу «Директор 2021:
найкраща практика».
Докладно:
https://www.facebook.com/SQEua/posts/1705314839677
593

Важливість синергії
Руслан Гурак, голова Служби, взяв участь у новорічній TVстудії «Освітянський канал 2021».
Докладно:
https://www.facebook.com/SQEua/posts/1710090022533
408

Проєкт Порядку проведення
інституційного аудиту закладів
дошкільної освіти
На громадське обговорення запропоновано проєкт
Порядку проведення інституційного аудиту закладів
дошкільної освіти, розроблений Державною службою
якості освіти України.
Докладно: https://sqe.gov.ua/startuvalo-gromadskeobgovorennyap/?fbclid=IwAR3mCacwjBX28PUPZtXSw5G7wepCKUWLt
EjCLXkCuPdJlmmRP2UM05KeWFM

Акредитація освітньо-професійних
програм
24 грудня 2021 року набув чинності наказ Міністерства
освіти і науки України від 01 липня 2021 року №749 «Про
затвердження Положення про акредитацію освітньопрофесійних програм фахової передвищої освіти», згідно
з яким здійснення процедури акредитації покладено на
Державну службу якості освіти України.
Докладно: https://sqe.gov.ua/derzhavna-sluzhba-yakostiosviti-zdiysn2/?fbclid=IwAR3xGEEto8sQCU0fhyqFtql_OJa9YUrdkI3h4a
CSrvwyGoJ7gxpb-JjDlL0

Інклюзивне навчання
У 2022 році набирають чинності зміни до постанов
Кабінету Міністрів України, що регулюють організацію
інклюзивного навчання.
Докладно: https://sqe.gov.ua/inkluzyvne-navchannia2022/?fbclid=IwAR20Xww2kwDios2k7UcPmOWzYgn_cxP
K8XpZJ5xSxhWBjEEw30oDRGWIwIo

Якість освіти у сільських школах
Державна служба якості освіти презентує результати
дослідження про якість освіти у сільських школах.
Докладно: https://sqe.gov.ua/yakist-osvity-silski-shkoly2021/?fbclid=IwAR1VN95DLIw3ILYipZ2WZnB0tDZ6mpHO
Q6i4neisDE6e17ixJqGlN2oECGk

Абетка для директора
Інтерв’ю Голови Державної служби якості освіти України
Руслана ГУРАКА для журналу «Директор школи»
видавництва «Шкільний світ»
Докладно: https://sqe.gov.ua/druge-onovlene-vidannyaabetka-dlya-di/?fbclid=IwAR1Zg9JTMWNZxopGrPcaQdPb4VpkTwxaQhkXnbQBkea6MLe
vpYpEwBYBQE

Роль інституційного аудиту
Начальниця управління Державної служби якості освіти у
Харківській області Світлана Вольянська в програмі
«Інформаційний вечір» на телеканалі Simon розповіла про
роль інституційного аудиту в підвищенні якості освітнього
процесу школи.
Докладно: https://youtu.be/bYF6X6IlmWM

Самооцінювання
1 грудня відбулось онлайн-спілкування учасників другої
робочої групи директорів закладів загальної середньої
освіти з питань самооцінювання освітньої діяльності та
управлінських процесів.
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/64552161
6817377

Практичний посібник для засновників
Інформація про практичний посібник для засновників
закладів загальної середньої освіти «Інституційний аудит
школи: що варто знати засновнику закладу загальної
середньої освіти».
Докладно:
http://oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/27771dlya-zasnovnikiv-shkil-rozrobili-praktichnij-posibnikshchodo-institutsijnogo-auditu-zakladivosviti?fbclid=IwAR3iWta1ND49V0Ou8zvXj9b62xTFcTQ7rK6Qk7hM6e8t4EbeqIFWzR3Bs

Якісне інклюзивне навчання
Стаття у газеті «Слобідський край» «Якісне інклюзивне
навчання: які ресурси можна використати директору
школи».
Докладно:
Докладно:https://www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/akisneinkluzivne-navcanna-aki-resursi-mozna-vikoristati-direktoruskoli.html?fbclid=IwAR2QW3zEbiGKpJeugdp3RQJEnPrN90
O5vW4otJ7j-7TunHOKewhI9GF7cd0

Інституційний аудит. Думки вголос
Опубліковано серію меседжів «Інституційний аудит
«Думки вголос».
Докладно: https://www.facebook.com/KharkivSQEua

Успішна громада – якісна школа
Опубліковано серію меседжів «Успішна громада — якісна
школа».
Докладно: https://www.facebook.com/KharkivSQEua

Інституційний аудит
Проведено інституційний аудит Комунального закладу
«Харківський фізико-математичний ліцей №27
Харківської міської ради Харківської області».

Інституційний аудит
Проведено інституційний аудит Харківської гімназії №116.

Якість освіти
Управлінням Служби підготовлено відеоролик «Як
зберегти якість освіти під час дистанційного навчання:
поради директору школи».
Докладно: https://youtu.be/A5aOS7UKnNg

Результати сертифікації
69 учителів початкової школи Харківської області
успішно пройшли сертифікацію у 2021 році.
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/6543646392664
08

Круглий стіл
Управлінням Служби організовано проведення круглого
столу для органів місцевого самоврядування «Якісна
освіта – успішна громада».
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/650585
962977609

Якісна професійна освіта
Опубліковано серію меседжів «Розбудова внутрішньої
системи забезпечення якості освіти в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти».
Докладно: https://www.facebook.com/KharkivSQEua

Якісна дошкільна освіта
14 грудня спеціалісти управління взяли участь у нарадісемінарі спеціалістів місцевих органів управління у
сфері освіти, які супроводжують дошкільну освіту,
директорів (консультантів) центрів професійного
розвитку педагогічних працівників, заступників
директорів з навчально-виховної роботи закладів
загальної середньої освіти обласного підпорядкування
«Аналіз роботи закладів дошкільної освіти у 2021 році та
завдання на 2022 рік».
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/6543607726001
28

Законодавство у сфері
дошкільної освіти
Продовжено публікацію серії меседжів «Огляд
законодавства у сфері дошкільної освіти. Положення про
заклад дошкільної освіти». Меседжі опубліковано на
офіційній сторінці Facebook управління Служби.
Докладно: https://www.facebook.com/KharkivSQEua

Безпечне свято у закладі освіти
Управлінням Служби розроблено інфографіку для
директорів закладів дошкільної освіти «Якісна освіта – це
безпечне освітнє середовище».
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/6550742858621
10

Інституційний аудит
16 грудня Світлана Вольянська, начальниця управління
Державної служби якості освіти у Харківській області,
взяла участь у нараді директорів закладів загальної
середньої освіти м. Харкова.
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/6551020258593

Дистанційне навчання
Стаття у газеті «Слобідський край» «Шкільна
дистанційка»: як адаптувати колектив педагогів та учнів»
Докладно:
Докладно:
https://www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/skilna-distancijkaak-adaptuvati-kolektiv-pedagogiv-taucniv.html?fbclid=IwAR1n_qIsWECukR8h5MXBQQCB2eo9
AJ4gVlHA7Wk2bJ24etyC6GLCzzlzgVM

61002, м. Харків,
вул. Чернишевська, 60
+38 098 0623619

БІЛЬШЕ НОВИН НА
НАШІЙ СТОРІНЦІ

FACEBOOK

E-mail: kharkiv@sqe.gov.ua

facebook

Офіційний сайт Державної
служби якості освіти України

