
ЯКІСТЬ ОСВІТИ В УМОВАХ
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО 
КАРАНТИНУ

Руслан ГУРАК, Голова Державної служби якості освіти України



Участь в опитуванні щодо готовності шкіл до нового 
навчального року взяли 238 277 респондентів

114 256

анкет надійшло 

від батьків учнів

4151

анкета надійшла

від директорів шкіл

84 056

анкет надійшло 

від учнів

733

анкети надійшло

від засновників шкіл

35 031

анкета надійшла 

від учителів



Що є визначальним для якості освіти

Респонденти визначили ТОП-3 чинники якісної освіти:

Взаємодія учасників освітнього процесу

Висококваліфіковані педагогічні кадри

Ефективне управління закладом освіти



Організація освітнього процесу

33%

Поєднали б очне та дистанційне навчання

батьків

67%
директорів

шкіл

26%
учнів

Готові до навчання у дві зміни

40%
батьків

9%
директорів

шкіл

36%
учнів



Засновники

не забезпечують

основні потреби шкіл

Забезпечення безпечних
та комфортних умов у закладі освіти*

73%
Вживали заходів

для забезпечення дотримання 

правил епідемічної безпеки

13%

23%

Частково

ДИРЕКТОРИ ШКІЛ

71%

ЗАСНОВНИКИ

4%
Заходи

не вживали

16%
Потреби шкіл засновниками 

задовольняються сповна

*на початок серпня 2020 року

УЧНІ

93%
Знають правила безпеки

в умовах поширення 

коронавірусної інфекції

6%
Не знають відповідних 

правил безпеки



ОЧНО
(зменшено кількість експертів

та час роботи у закладі)

Спостереження за освітнім 
середовищем

Спостереження за навчальними 
заняттями (якщо проводяться
на момент роботи експертів
у закладі)

Перевірка дотримання вимог 
законодавства

ДИСТАНЦІЙНО

Нарада з керівництвом та засновником 
(Zoom)

Вивчення документації на сайті закладу 
освіти

Аналіз опитувального аркуша керівника 
школи та надісланої документації

Проведення опитування (анкетування 
(Google Форми), інтерв'ю (Zoom, інші засоби 
електронного зв’язку) учасників освітнього 
процесу

Спостереження за дистанційними 
навчальними заняттями за допомогою 
електронних засобів зв’язку

Модель дистанційно-очного
інституційного аудиту

*Апробація процедури проведення інституційного аудиту з використанням
дистанційних технологій проходитиме у Волинській, Одеській та Чернівецькій областях



Сертифікація педагогічних працівників: 
«сценарій» проведення ІІІ етапу 

Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації-2020

ОЧНО

спостереження перед навчальним заняттям

відвідування 2-х і більше навчальних занять
відповідно до форми, розробленої Службою

ДИСТАНЦІЙНО

перед навчальним заняттям розмова експертів з вчителем 
про його підготовку до навчального заняття 

відвідування в онлайн-режимі за 2-ма і більше навчальними 
заняттями відповідно до форми, розробленої Службою

Спостереження за діяльністю вчителя впродовж його робочого дня

Інтерв’ювання директора закладу загальної середньої освіти, його заступника
та керівника методичного об’єднання

інтерв’ю проводиться відповідно до анкети,
розробленої Службою, з обов’язковою фіксацією 
відповідей

інтерв'ю проводиться через ZOOM відповідно до анкети, 
розробленої Службою, з обов’язковою фіксацією відповідей

Спостереження за освітнім середовищем (клас, наявність освітніх осередків)

інтерв’ю проводиться відповідно до орієнтовного 
переліку питань, розробленого Службою

надсилаються фото/відео приміщення, де відбувається 
навчальне заняття

Інтерв’ювання учасника сертифікації

спостереження відбувається відповідно
до Концепції Нової української школи

інтерв'ю проводиться через ZOOM відповідно до 
орієнтовного переліку питань, розробленого Службою



Дякую за увагу!

Офіційний
вебсайт Служби

Сторінка
Facebook

Канал
YouTube


