22 ЗАПИТАННЯ
ПРО АУДИТ
Інституційний аудит у запитаннях
і відповідях

Набув чинності Порядок проведення
інституційного аудиту закладів середньої
освіти, що фактично запускає
принципово новий підхід до оцінювання
якості освітньої діяльності в школах
України.
Про те, що таке інституційний аудит
та чого від нього очікувати, —
у запитаннях
та відповідях.
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Інституційний аудит — це зовнішнє оцінювання діяльності школи на основі
ґрунтовного вивчення освітніх та управлінських процесів.
Аудит покликаний допомогти школам стати більш якісними й надалі сформувати та підтримувати культуру якості освіти, що ґрунтується на прозорості,
інноваційності та партнерстві учасників освітнього процесу.

1. Що таке
інституційний
аудит?

Подібні системи оцінки якості освіти успішно працюють у більшості європейських країн — Австрії, Великій Британії, Норвегії, Данії, Бельгії, Швеції, Чехії, Литві.

Інституційний аудит — це цілком нова для України процедура оцінювання
якості освітньої діяльності шкіл.
Атестація, яку раніше проходили школи, була спрямована, здебільшого, на
формалізований контроль і перевірку. Головна ж місія аудиту — допомогти
школам підвищити якість їхньої діяльності та сприяти зростанню суспільної
довіри до освіти.

2. Чим аудит
відрізняється
від колишньої
атестації
шкіл?

Якщо атестація показувала школі «що не так», то інституційний аудит має показати «як зробити краще». Водночас школа має поле для вибору власної
стратегії розвитку і шляхів її реалізації.
Під час проведення аудиту освітні експерти звертатимуть увагу як на успішні
аспекти діяльності шкіл, так і на ті, у яких якість освітньої діяльності є низькою
та потребує вдосконалення.
За результатами аудиту заклад отримуватиме рекомендації, орієнтуючись
на які можна підвищити рівень освітньої діяльності. Ці рекомендації не є ультимативними та залишають школі право на власний розсуд вирішувати, як
будувати свою діяльність після проведення аудиту.
Окрім того, інституційний аудит також розглядатиме діяльність закладу в його взаємодії із засновником та місцевою громадою. Тобто, на
відміну від атестації, що була зосереджена лише на оцінці конкретного
закладу освіти місцевим органом управління освітою, аудит — це комплексне оцінювання незалежними освітніми експертами умов функціонування закладу (матеріально-технічне, кадрове забезпечення, створення
інклюзивного освітнього середовища тощо). Тому рекомендації будуть
надаватися й засновникам.

Процедура проведення інституційного аудиту має два складники:
•• оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
•• перевірку дотримання закладом вимог законодавства у сфері освіти.
Перевірка залишається одним зі складників інституційного аудиту, оскільки
держава здійснює обов’язковий нагляд за освітньою діяльністю шкіл.

3. Чи
залишається
контроль
у процедурі
інституційного
аудиту?
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Під час аудиту оцінюють:
•• освітнє середовище (наскільки безпечно та комфортно в школі, як організоване харчування, чи вистачає навчального обладнання, кабінетів тощо);
•• систему оцінювання здобувачів освіти (як оцінюють навчальні досягнення учнів, наскільки система оцінювання прозора та зрозуміла);
•• педагогічну діяльність (якість викладацької діяльності, професійний розвиток педагогів, налагодженість співпраці між учасниками освітнього процесу);
•• управлінські процеси (наскільки управлінські рішення сприяють забезпеченню та постійному вдосконаленню якості освітньої діяльності, наскільки
ефективна внутрішня система забезпечення якості освіти тощо).

4. Що охоплює
оцінювання
якості освітньої
діяльності
закладів
освіти?

Результати оцінювання всіх цих аспектів визначатимуть за 4 рівнями:
•• перший (високий);
•• другий (достатній);
•• третій (вимагає покращення);
•• четвертий (низький).

5. Хто
проводить
аудит?

Інституційний аудит здійснює Державна служба якості освіти та її територіальні органи. Для проведення аудитів формуватимуть експертні групи в складі
3—12 осіб (залежно від кількості педагогічних працівників закладу), до яких будуть входити співробітники Державної служби та освітні експерти.

Освітніми експертами можуть бути:
•• педагогічні працівники, які мають вищу кваліфікаційну категорію;
•• педагогічні працівники, які пройшли сертифікацію;
•• керівники, заступники керівників шкіл, що пройшли інституційний аудит;
•• інші фахівці.

6. Хто може
бути освітнім
експертом?

Усі експерти повинні мати вищу педагогічну освіту, практичний досвід роботи в закладі освіти не менше 5 років та пройти відповідне навчання, організоване Державною службою якості освіти.
У разі, коли аудит проводять у закладі спеціалізованої освіти, наприклад, у спортивній школі, обов’язковим є залучення представників цієї сфери до оцінювання закладу.
Працівників органів управління у сфері освіти залучають як експертів лише для
проведення перевірки дотримання вимог законодавства.

Законом України «Про освіту» передбачено громадську акредитацію — залучення громадських організацій до проведення зовнішньої оцінки якості
освіти в школах.

7. Чи може
громадськість
проводити
інституційний
аудит?
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Для цього громадські фахові об’єднання мають пройти відповідну акредитацію в Державній службі якості освіти. Заклади освіти, які отримають сертифікат про громадську акредитацію, вважатимуть такими, що успішно пройшли
інституційний аудит у плановому порядку.

МЕТОДИС
методист світ
радістьмир
щирістьжиття
крила
мир
кава
школа
успіх
добробут
задоволення
діяльність
шоколад
розум
дім
ранок
пісня
розвиток
професіоналізм
знанняперемога

українасамобутність
методичнаслужбасвіт
українасвітпрекрасний
власнагідністьлюдини
муза
крила
успіх
ранок
земля
легко
весна
квіти
місто
смак
дякую
зірка
книга
файно
розум

№ 5 (89), травень 2019

Управління

Навчання експертів буде проводити Державна служба якості освіти. До організації та проведення навчання можуть залучати інші установи, організації
та спеціалістів, участь яких є доцільною зважаючи на завдання інституційного
аудиту. Інформацію про початок навчання буде розміщено на сайті Державної служби якості освіти.

8. Як
навчатимуть
експертів?

Плановий інституційний аудит проводитимуть один раз на 10 років. Із річними
планами проведення аудитів можна буде ознайомитися на сайті Державної служби якості освіти.

9. Як часто
Державна
служба якості
освіти буде
оцінювати
заклади
освіти?

Підставою для проведення позапланового аудиту може стати низька якість
освітньої діяльності в закладі освіти, що була встановлена за результатами
незалежних зовнішніх моніторингів.
Позаплановий інституційний аудит також може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу, наглядової (піклувальної) ради та педагогічної ради.
Слід зазначити, що аудит у позаплановому порядку буде проводитися не
частіше одного разу на 2 роки, але не раніше ніж через 1 рік після проведення планового інституційного аудиту.

Робота експертів у закладі освіти триватиме до 10 робочих днів. Однак сам
аудит є більш тривалою процедурою, що має такі етапи:
1. Підготовка до аудиту:
•• формування експертної групи;
•• оформлення документації для проведення інституційного аудиту;
•• заповнення керівником закладу освіти опитувального аркуша;
•• ознайомлення експертної групи з усією доступною інформацією про
діяльність школи.

10. Скільки
триватиме
аудит?

2. Робота експертної групи в закладі освіти (не більше 10 робочих днів, а в закладах освіти, де середня чисельність працівників не перевищує 50 осіб —
до 5 днів).
3. Складання документації за результатами інституційного аудиту.

Так, незаперечно. Вимоги та критерії, за якими здійснюватимуть оцінювання
освітніх й управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, викладено в додатку до Порядку проведення інституційного аудиту.
Згодом документ буде доповнено індикаторами, які нині апробує Державна
служба якості освіти на базі 12 шкіл.

11. Чи знатимуть школи,
як їх оцінюватимуть?

До того ж Державна служба якості освіти та її територіальні органи надаватимуть школам консультації з питань проведення інституційного аудиту.
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12. Як пов’язані
інституційний
аудит та
внутрішня
система
забезпечення
якості освіти?

Внутрішня система забезпечення якості освіти є одним з об’єктів оцінювання
під час проведення аудиту. Цю систему формує заклад освіти з урахуванням
вимог Закону «Про освіту» та рекомендацій Державної служби якості освіти.
Вимоги й критерії, на яких ґрунтується інституційний аудит, рекомендовано
школам для щорічного самооцінювання освітньої діяльності. Тому до аудиту не
потрібно буде спеціально готуватися, адже створивши внутрішню систему забезпечення якості освіти, заклад уже підготувався до зовнішнього оцінювання.
Насамкінець, за результатами проведення аудиту Державна служба якості
освіти надаватиме закладам конкретні рекомендації щодо вдосконалення
внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

13. Чи
оцінюватиме
аудит освітню
діяльність
приватних шкіл?

Так, інституційний аудит проводитимуть у всіх закладах загальної середньої
освіти незалежно від форми власності.

14. Яка роль
батьків у процесі проведення аудиту?

Батьки є рівноправними учасниками освітнього процесу. Тому під час
аудиту освітні експерти будуть проводити опитування батьків для отримання
інформації про діяльність закладу.

15. Чи можуть
батьки
ініціювати
проведення
аудиту?

Батьки можуть звертатися до засновника, керівника або наглядової (піклувальної) чи педагогічної ради школи із запитом про проведення інституційного аудиту. Останні можуть ініціювати проведенням позапланового аудиту,
звернувшись до Державної служби якості освіти.

16. Яка роль
учнів у процесі
проведення
аудиту?

Учні, як і батьки, є рівноправними учасниками освітнього процесу. Їхня думка
важлива для оцінювання освітнього середовища, організації освітнього процесу та системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Саме тому під час
аудиту проводитимуть опитування учнів.

17. Чи будуть
освітні експерти
відвідувати
уроки?

Так, будуть. Спостереження за навчальними заняттями — одна із форм вивчення якості освітньої діяльності. Відвідування навчальних занять у жодному
разі не порушуватиме творчу свободу вчителя. Спостереження відбуватиметься з дотриманням чітко встановлених правил та критеріїв.
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18. Де
дізнатися про
результати
проведеного
аудиту?

Керівник школи має право подати до органу, що проводив аудит, обґрунтовані заперечення до проекту висновку. Такі заперечення надсилають електронною поштою та розглядають протягом 5 днів. За результатами розгляду
висновки та рекомендації можуть бути відкориговані з урахуванням заперечень.

19. Чи можуть
школи
оскаржити
результати
аудиту?

Якщо під час інституційного аудиту було встановлено, що школа порушує
норми законодавства й у встановлений строк такі порушення не було усунено, Державна служба якості освіти може звернутися до засновника закладу
із рекомендаціями щодо зміни керівництва, реорганізації або припинення
діяльності закладу.

20. Що буде,
якщо школа не
усуває порушень, виявлених
під час аудиту?

Жодних звітів школа не готує. Усю документацію для проведення інституційного аудиту готує Державна служба якості освіти. Єдиний документ, який заповнює заклад за результатами аудиту, — анкета, за якою оцінюють роботу
експертної групи.

21. Чи потрібно
школі писати
звіти до або
після проведення аудиту?

Ні, оцінка роботи експертної групи надається керівником школи після завершення аудиту й ніяк не може вплинути на його результати. Така оцінка забезпечує діалог між школою і Державною службою якості освіти та допомагає
вдосконалити процедуру проведення інституційного аудиту.

22. Чи може
оцінка роботи
експертної
групи позначитись на результатах аудиту?

Зображення з: freepik.com

За результатами аудиту складатимуть висновки та рекомендації, які надсилатимуть керівництву закладу та його засновнику для обов’язкового ознайомлення. Ці документи будуть публікуватися на офіційних сайтах закладу освіти
та його засновника, а також сайтах органів, що проводили аудити.
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Управління

Інституційний аудит
Оцінювання якості
освітньої діяльності
за напрямами
Освітнє середовище
Система оцінювання
учнів
Педагогічна діяльність

Перевірка

Додержання
законодавства у сфері
загальної середньої освіти

Управлінські процеси

Як відбувається аудит?
Підготовка та вивчення інформації про школу

•

•
Директор отримує опитувальний аркуш та
заповнює його
Робота експертної групи у школі (5—10 днів):

•

Спостереження за навчальними заняттями

Опитування учнів, учителів, батьків

Освітнє середовище:



Безпечне



Комфортне



Інклюзивне



Мотивувальне до навчання



Вільне від будь-яких форм
насильства та дискримінації

Що школа отримає
за результатами
аудиту?
Висновки й рекомендації
ВИСНОВКИ:
Результати оцінювання якості освітньої діяльності закладу за рівнями:
•• перший (високий)
•• другий (достатній)

Зображення з: freepik.com

•• третій (вимагає покращення)
Вивчення документів

•• четвертий (низький)
РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Огляд приміщень та території

10
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Пропозиції щодо вдосконалення якості освітньої
діяльності

Управління

Інфографіка

Що оцінюватимуть під час аудиту?

Система оцінювання учнів: Педагогічна діяльність:

Управлінська діяльність:



Відкрита



Сучасні освітні технології



Ефективне планування



Прозора



Компетентнісний підхід



Довіра й прозорість



Зрозуміла учням
і батькам



Професійний розвиток



Кадрова політика



Партнерство й діалог



Людиноцентризм



Націлена на розвиток учня



Академічна доброчесність



Конструктивна співпраця

Хто проводить аудит?
Представники Державної служби якості освіти та залучені освітні експерти
(3—12 осіб)

Коли чекати аудиту?
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Зображення з: freepik.com
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За ініціативою засновника, керівника,
колегіального органу управління, наглядової (піклувальної) ради школи

з на 2 р
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За результатами моніторингів установлено, що заклад має низьку якість освітньої діяльності
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Плановий		
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1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних
умов навчання та праці

2

1

1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі — керівництво) закладу освіти, педагогічні
працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на
їх прояви

1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам
дискримінації, булінгу в закладі

1.1.7. У закладі освіти застосовують підходи для адаптації та інтеграції здобувачів
освіти в освітній процес, професійної адаптації працівників

1.1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті

1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників

1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях

1.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці,
безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних
ситуацій і дотримуються їх

1.1.2. Заклад освіти забезпечено навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, необхідним для реалізації освітньої програми

1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання
та праці

3

Критерії оцінювання

(до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти (пункт 6)

Вимога/правило організації освітніх та
управлінських процесів закладу освіти та
внутрішньої системи забезпечення якості
освіти

1. Освітнє
середовище закладу
освіти

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 березня 2019 р. за № 250/33221

КРИТЕРІЇ
Оцінювання освітніх та управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Напрям
оцінювання

1

Наказ Міністерства освіти і науки України
09 січня 2019 року № 17

Дод аток
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1.3.1. Приміщення та територію закладу освіти облаштовують відповідно до принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування

1.3. Формування інклюзивного, розвивального
та мотивувального освітнього простору

3. Педагогічна діяльність
педагогічних працівників
закладу
освіти

3.1. Ефективність планування педагогічними
працівниками своєї діяльності, використання
сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

2.3. Спрямованість системи оцінювання на
формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності
до самооцінювання

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу,
що передбачає систематичне відстеження
та коригування результатів навчання кожного
здобувача освіти

Прод овження

3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо)

3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (у разі потреби)

3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування
ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти

3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

2.3.3. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

2.3.2. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до
результатів навчання

2.2.2. У закладі освіти впроваджують систему формувального оцінювання

2.2.1. У закладі освіти здійснюють аналіз результатів навчання здобувачів освіти

2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним

2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до
навчання

2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії,
правила та процедури оцінювання навчальних досягнень

1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр
тощо)

1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, до здорового способу життя

1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до підтримки дітей під час здобуття
освіти

1.3.2. У закладі освіти застосовують методики та технології роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами

Критерії оцінювання

Вимога/правило організації освітніх та
управлінських процесів закладу освіти та
внутрішньої системи забезпечення якості
освіти

2. Система 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої
оцінювання для здобувачів освіти системи оцінювання наздобувачів
вчальних досягнень
освіти

Напрям
оцінювання

14
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4. Управлінські
процеси
закладу
освіти

Напрям
оцінювання

4.2. Формування відносин довіри, прозорості,
дотримання етичних норм

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи
планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами
освіти, їх батьками, працівниками закладу
освіти

3.2. Постійне підвищення професійного
рівня і педагогічної майстерності педагогічних
працівників

Вимога/правило організації освітніх та
управлінських процесів закладу освіти та
внутрішньої системи забезпечення якості
освіти

4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

4.2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та
інших працівників закладу та взаємну довіру

4.1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання в належному стані будівель, приміщень, обладнання

4.1.3. У закладі освіти здійснюють самооцінювання якості освітньої діяльності на основі
стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти

4.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюють
відповідно до стратегії його розвитку та освітньої програми

4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію розвитку, якою передбачено підвищення якості освітньої діяльності

3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти

3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності

3.3.3. У закладі освіти провадять практику педагогічного наставництва, взаємонавчання та
інші форми професійної співпраці

3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок

3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

3.2.2. Педагогічні працівники провадать інноваційну освітню діяльність, беруть участь в освітніх проектах, їх залучають до роботи як освітніх експертів

3.2.1. Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний
розвиток і підвищення кваліфікації, зокрема щодо методик роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами

3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі

3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів
освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку
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4.5. Формування та забезпечення реалізації
політики академічної доброчесності

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної
співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Вимога/правило організації освітніх та
управлінських процесів закладу освіти та
внутрішньої системи забезпечення якості
освіти

З а к і нчення

А. О. Осмоловський

4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності

4.4.6. У закладі освіти створюють умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій
здобувачів освіти

4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять сформовані відповідно до вікових
особливостей здобувачів освіти та відповідають їх освітнім потребам

4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи
учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади

4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

4.4.2. Управлінські рішення приймають, беручи до уваги пропозиції учасників освітнього
процесу

4.4.1. У закладі освіти створюють умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього
процесу

4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

4.3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та морального
заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми
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