Як Державна інспекція навчальних закладів України
розробляла систему забезпечення якості освіти за
допомогою інструменту TAIEX у 2018 році
Олена ГАРАЩУК,
завідувач сектору взаємодії з громадськістю, ЗМІ та міжнародного
співробітництва відділу організаційно-інформаційного забезпечення та
управління персоналом, Державна інспекція навчальних закладів України

07 червня 2018 року

Державна служба
якості освіти
України

2

Інституційна розбудова Державної служби
якості освіти України (результат*)
Виклики
Державної
служби
якості
України

Формування зовнішньої
системи забезпечення якості
освіти (процес**)
Внутрішня система забезпечення
якості освіти (основні
принципи***)

Державна служба
якості освіти
України
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Проектні заявки Державної інспекції навчальних закладів України, 2017
експертна місія
• Реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти за
стандартами країн ЄС в умовах децентралізації влади
Реалізація
інструменту
технічної
допомоги та
обміну
інформацією
TAIEX

навчальний семінар
• Вивчення досвіду країн Європейського союзу щодо правил, процедур і
регламенту інспектування в сфері освіти

навчальний візит
• Вивчення кращих практик країн ЄС у формуванні співпраці між організаціями
громадянського суспільства з метою забезпечення доступу до якісної освіти та
сприяння міжвідомчій співпраці

Вивчення досвіду чотирьох країн ЄС
Експертна
місія

• Португальська Республіка
• Румунія

Навчальний
візит

• Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії
(Шотландія)

Навчальний
семінар

• Королівство Нідерланди
• Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії
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Державна служба
якості освіти
України

Найменування
органу
Статус

Територіальні органи

Сутність діяльності

Форми заходів

Типи заходів
Періодичність
Рішення органу за
результатами заходів

Порівняльний аналіз інституцій із
забезпечення якості освіти, 2018
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Україна
Державна служба якості
освіти України

Нідерланди
Португалія
Нідерландська інспекція з Генеральна інспекція
освіти
освіти і науки

Румунія
Шотландія
Агентство із забезпечення Державне виконавче
якості доуніверситетської агентство освіти в
освіти Румунії
Шотландії

Центральний орган
виконавчої влади

Центральний орган
виконавчої влади

Незалежне агентство (без
державного
фінансування)
-

Державний орган
виконавчої влади

+

+

Центральна державна
служба
+

+

Забезпечення якості освіти
та освітньої діяльності,
здійснення державного
нагляду (контролю)

Оцінювання та
стимулювання якості
освіти, інспектування

Оцінювання законності
освітньої діяльності та
забезпечення її
об’єктивності

Забезпечення
зовнішнього оцінювання
для тимчасового дозволу;
для акредитації; для
планового оцінювання

Надання незалежних
зовнішніх оцінок
забезпечення якості
освіти

Інституційний аудит
Державний нагляд
(контроль)
Моніторинг

Перевірка з метою
виявлення, чи школи
відповідають законам,
правилам та нормам
(постановам)
Планові, позапланові
4 років
Публікація звіту,
рекомендації щодо
усунення недоліків

Аудит, Моніторинг
Нагляд, Оцінювання,
розслідування та
дисциплінарні дії

Перевірка шкіл
Аналіз звітів шкіл

Об’єднаний процес
інспектування та
самооцінки

Планові, позапланові
8 років
Рекомендації для
підготовки плану заходів
направлених на усунення
недоліків

Планові, позапланові
5 років
Рекомендації щодо
усунення недоліків,
Закриття школи

Планові
8 років
Оприлюднення
відкритого звіту про
результати інспектування

Планові, позапланові
10 років (ЗСО)
Рекомендації щодо
вдосконалення діяльності,
зміни керівника закладу
освіти, припинення

Державна служба
якості освіти
України

Практичний досвід для Служби якості освіти України

 Завершуємо розробку стандартів і рекомендацій щодо
системи забезпечення якості освіти в закладах загальної
середньої освіти (внутрішньої системи забезпечення якості
освіти)
 Підготовлено проект наказу МОН про затвердження
«Порядку інституційного аудиту» в рамках реалізації
плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік
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Державна служба
якості освіти
України

Переваги інструменту технічної допомоги - TAIEX

Кількість
працівників
ДІНЗ, %
Брали участь
у експертній
55%
місії

5%

Брали участь
навчальному
візиті

Кожний 2-й
працівник

3

Застосовано нові шотландські
підходи для підписання
меморандумів про співпрацю

100%

Брали участь у
навчальному
семінарі

7 заходів

Меморандума

88
агентів змін

Впроваджено європейський досвід
для розробки Комунікаційної
стратегії Служби

В 25 регіонах України отримано
агентів змін для територіальних
органів служби для проведення
інституційного аудиту закладів
освіти

100%
регіонів
України
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Державна служба
якості освіти
України

висновки
22-26 січня 2018
року

Проект
експертнoї
місії

Отримано новітній досвід
щодо механізмів
налагодження діалогу з
громадськістю.
Активізовано роботу з
освітніми учасниками та
профспілками

Проект
навчального
візиту

Вцілому попередньо
поставлені цілі досягнуто,
отримано європейський досвід
Рекомендації: працювати
меншим колом учасників у
форматі "Мозкового штурму"
та постійного діалогу.
Обмін не презентаціями, а
методиками, актами
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17 – 18 квітня
2018 року

Проект
навчального
семінару
Надано допомогу українським
інспекторам з питань
реформування системи освіти.

31 січня - 2 лютого
2018 року

Досліджено стан
функціонування європейських
інспекцій освіти

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

