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Система  забезпечення  якості  освіти 

 

 

Складовими системами забезпечення якості освіти є: 

 

 - система забезпечення якості в закладах освіти   

   (внутрішня система забезпечення якості освіти); 

 

 - система зовнішнього забезпечення якості освіти; 

 

 - система забезпечення якості в діяльності органів 

   управління та установ, що здійснюють зовнішнє 

   забезпечення якості освіти. 

 

     

 



 Внутрішня  система  забезпечення  якості освіти 
 

  - стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти; 

  - система та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

  - оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів 

    освіти; 

  - оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

    (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних 

    працівників; 

  - оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

    діяльності керівних працівників закладу освіти; 

  - забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

    процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 

  - забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

    управління закладом освіти; 

  

     

 







Система  зовнішнього  забезпечення  якості 

освіти 

 

 - стандартизація; 

 - ліцензування освітньої діяльності; 

 - акредитація освітніх програм; 

 - інституційна акредитація; 

 - громадська акредитація закладів освіти; 

 - зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання; 

 - інституційний аудит; 

 - моніторинг якості освіти; 

 - атестація педагогічних працівників; 

 - сертифікація педагогічних працівників; 

 - громадський нагляд; 

  

     

 



Ліцензування  освітньої  діяльності 
 

1. Ліцензування освітньої діяльності - це процедура визнання 

спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні 

освіти відповідно до ліцензійних умов. 

 

2. Освітня діяльність проводиться на підставі ліцензії, що видається органом 

ліцензування відповідно до законодавства: 
 

- для закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-

технічної) освіти - центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; 
 

- для закладів дошкільної та загальної середньої освіти - Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями. 

 

3. Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти. Ліцензійні умови 

формуються з урахуванням спеціальних вимог щодо доступності для осіб з особливими 

освітніми потребами. Вимоги до ліцензійних умов визначаються спеціальними 

законами. 

 

4. Ліцензування, контроль за дотриманням ліцензійних умов, видача та анулювання 

ліцензій на освітню діяльність здійснюються у порядку, визначеному законодавством. 

 

 

     

 



Інституційний  аудит 
 

1. Інституційний аудит - це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і 

управлінських процесів закладу освіти (крім закладів вищої освіти), які забезпечують його 

ефективну роботу та сталий розвиток. 

 

2. Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу 

освіти та вироблення рекомендацій щодо: 

підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти; 

приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та 

ліцензійними умовами. 

3. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти (за наявності), 

засновника (крім засновника приватного закладу освіти) та органу, що здійснив інституційний 

аудит. 

4. Інституційний аудит проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти. 

5. Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним 

законом. 

6. Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку 

якість освітньої діяльності. 

7. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої 

діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації 

щодо вдосконалення діяльності закладу освіти. 

     

 



Акредитація  освітньої  програми 

 
1. Акредитація освітньої програми - це оцінювання освітньої програми на 

предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти 

забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі 

результатів навчання. 

 

2. Акредитація освітньої програми є добровільною і проводиться за ініціативою 

закладу освіти. 

Освітня програма акредитується у разі, якщо це передбачено спеціальним законом. 

Засади акредитації освітніх програм визначаються спеціальними законами. 

 

3. Освітня програма відповідного рівня освіти акредитується органом із забезпечення 

якості освіти, визначеним спеціальним законом, та/або акредитованими громадськими 

фаховими об’єднаннями чи іншими акредитованими юридичними особами, що 

здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів 

освіти. 

 

     

 



Зовнішнє  незалежне  оцінювання 
 

1. Зовнішнє незалежне оцінювання - це оцінювання результатів навчання, здобутих 

особою на певному рівні освіти, що проводиться спеціально уповноваженою державою 

установою (організацією). 

 

2. Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на основі програм зовнішнього незалежного 

оцінювання, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у відповідній сфері. Зміст програм зовнішнього незалежного 

оцінювання має відповідати стандартам освіти відповідного рівня і бути доступним для 

ознайомлення не пізніше ніж за 18 місяців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

3. Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на таких принципах: 

валідності (обґрунтованості та придатності методів і технологій оцінювання для конкретних 

цілей); 

відкритості та прозорості; 

- об’єктивності;   - доступності; 

- надійності;   - відповідальності. 

4. Процедури, форми та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання визначаються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у відповідній сфері, з урахуванням можливостей осіб з особливими освітніми 

потребами та мають бути оприлюднені не менш як за шість місяців до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

5. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється за кошти державного 

бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

     

 



Атестація педагогічних працівників 
 

1. Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на 

всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. 
 

2. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. 

Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять 

років, крім випадків, передбачених законодавством. 
 

3. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника 

займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік 

категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом 

Міністрів України. 
 

4. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного 

працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством. 
 

5. Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 
 

6. Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття 

фахових компетентностей спеціалізованої освіти, затверджуються центральними 

органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну 

політику у відповідній сфері. 

 



Сертифікація  педагогічних  працівників 
 

1. Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних 

вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом 

незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. 
 

2. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його 

ініціативою. 
 

3. Формування та забезпечення функціонування системи сертифікації педагогічних працівників 

здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. 
 

4. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, 

який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження 

атестації педагогічним працівником. 
 

5. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 

відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного 

навантаження протягом строку дії сертифіката. 
 

6. Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують 

і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології. 

Педагогічні працівники, які мають сертифікат, можуть залучатися до проведення інституційного аудиту 

в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і 

заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і 

технологій у системі освіти. 



Моніторинг  якості  освіти 
 

1. Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних 

заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку 

якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах 

освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої 

діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин 

відхилень від цілей. 
 

2. Моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній. 

Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладами освіти (іншими суб’єктами 

освітньої діяльності). 

Зовнішній моніторинг якості освіти може проводитися будь-якими органами, 

підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами, що здійснюють 

незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності. Участь закладів освіти (інших 

суб’єктів освітньої діяльності) та учасників освітнього процесу у зовнішньому моніторингу 

якості освіти є добровільною, крім випадків, встановлених законодавством. 
 

3. Порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти затверджуються 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 
 

4. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки організовує участь закладів 

освіти у порівняльних міжнародних дослідженнях якості освіти.     

 



   - план роботи ВПУ № 17 на 2017-2018н.р. 
 

   - план педагогічної ради - 2 засідання 
 

   - план методичної ради 
 

   - комплексний план ІМЦ 
 

   - план роботи  "Школи молодого викладача" ;  - 6 засідань 
 

   - план роботи "Школи молодого класного керівника", - 2 засідання 
 

   - графіки відвідування навчальних занять(уроків) викладачів та 

     майстрів в/н, які  атестуються  в цьому навчальному році. 
 

На початку 2017- 2018 н.р. ІМЦ була 
складена плануюча документація нашого 

навчального закладу: 



Педагогічна рада 30.08.2017 р. 





Адаптація учнів нового набору 30.11.2017 р. 





Методична рада 



Школа молодого викладача 



Методична тема 2017 - 2018 н.р.  

"  Формування професійної мобільності 

майбутнього робітника засобами     

активізації педагогічної компетентності 

викладачів та майстрів виробничого 

навчання в навчально-виховному процесі " 



 

  

        Графіки відвідування навчальних занять(уроків) 

викладачів та майстрів в/н  адміністративно – 

управлінським складом училища на кожний місяць 

(наказ № 444-А від 27.09.2017 р. "Про організацію 

контролю за якістю здійснення педагогічними 

працівниками освітнього процесу у ВПУ № 17 " 





 в минулому 2016- 2017 н.р.  

98   уроків 

За I семестр 2017 - 2018 н.р. були 
відвідані адміністративно - 

управлінським складом училища 
 

110  уроків 
 теоретичного та виробничого навчання, 

виховні заходи 









За I семестр 2017 - 2018 н.р.  
в навчальному закладі  

були проведені 
 
  

відкриті  уроки  
 
 



Відкритий урок у групі 

С17-29/11  

на тему «Вуглецеві 

конструкційні сталі»  

Проводила: Козич М.М. 





Відео урок 

Проводили: Мотуз А.В., 

Бахтіаров С.В. 



VІІ учнівсько-викладацька науково-
практична конференція 

 
на тему: 

  
"Альтернативна енергетика – шлях до 

збереження планети та людства"  
 

 
Калманов М.Й. 









Графік проведення  відкритих уроків, 

конкурсів фахової майстерності і 

тижнів професій на поточний 

навчальний рік 





За I семестр 2017 - 2018 н.р.  
в навчальному закладі  

були проведені 
тижні професій та тижні ц/к 

- Тиждень історії – голова ЦК Гордєєва Н.М., 
       

 

- Циклова комісія  слюсарних  професій – голова ц/к 

      Калманов М.Й.; 
 

 

- Тиждень правознавства  – голова ц/к Гордєєва Н.М., 
       

 

- Тиждень бухгалтерського обліку – голова ц/к 

       Сагайдак О.М. 



Тиждень історії 



Тиждень слюсарних професій 







Тиждень правознавства 





Тиждень ц/к  бухгалтерського обліку 





У 2017 - 2018 н.р. в навчальному закладі  
продовжена робота над 

педагогічним проектом 

 
" Самоосвіта як основний фактор 

удосконалення педагогічної майстерності, 
розвитку професійної компетентності та 
підвищення якості навчально-виховного 

процесу в ПТНЗ " 

 



Задачі на ІІ семестр : 

 
1. Впроваджувати в освітній процес училища новий Закон України «Про освіту».  

 

2. Продовжити роботу щодо удосконалення науково – методичної роботи в училищі  

шляхом проведення у ІІ семестрі «Педагогічних читань». 

 

3. Продовжити роботу щодо створення електронних засобів навчання.  

 

4. Приймати активну участь у проведенні обласних конкурсів фахової майстерності 

з професій, олімпіад з загальноосвітніх предметів та спецтехнології, оглядах 

(згідно плану роботи НМЦ ПТО).  

 

5. Розпочати підготовку щодо проведення акредитаційної експертизи 

спеціальностей: 

 071 «Облік і оподаткування», 

 133 «Галузеве машинобудування», 

 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

 

6.     Провести ліцензування освітньої діяльності професії «Водій автотранспортних 

 засобів»  



7. Провести  атестацію   педагогічних 

працівників 

1. Бахтіаров С.В. 

2. Безугла Р.О. 

3. Волков Є.П. 

4. Грабар А.О. 

5. Клименко І.А. 

6. Косенко О.Ф. 

7. Кульбачко І.А. 

8. Лиска Ю.Є. 

9. Мішенкова Л.М. 

 

10. Павлова Г.В. 

11. Петраш Ю.С. 

12. Пікуль Н.В. 

13. Прудіус М.І. 

14. Сагайдак О.М. 

15. Чиньонова О.В. 

16. Шутова В.М. 

17. Щербина В.А. 

18. Ющенко О.В. 

 



 8. Пройти курси підвищення кваліфікації  

2018р. 

1. Бернєвек Г.В. 

2. Гордєєва Н.М. 

3. Іванова Г.А.  

4. Кузнецов В.М. 

5. Купріяненко М.О. 

6. Орлик А.Г. 

7. Псарьова Н.М. 

 

8. Прудіус М.І. 

9. П’ятковська О.С. 

10. Ситник Н.Ф. 

11. Старостенко А.Ф. 

12. Татаринцев Д.В. 

13. Терентьєв О.М. 

14. Чорна Ю.С. 

 

 



9. Продовжити проведення тижнів професій та 

тижнів ц/к та м/к у ІІ семестрі:     
                                                                                                                 

-     м/к природничо – математичної підготовки 

 голова Чорна Ю.С.      з 29.01 – 02.02.2018 р. 
 

- ц/к  електротехнічних професій 

        голова Бершадська Г.П.    з 12.02 – 16.02.2018 р. 
 

- м/к харчової промисловості 

        голова Галаницька О.О.    з 19.02 – 23.02.2018 р. 
 

- ц/к машинобудівного напрямку 

        голова Нікітенко Л.О.      з 26.02 – 02.03.2018р. 
 

- м/к гуманітарної підготовки 

        голова Бахтіаров С.В.       з 05.03 – 09.03.2018р. 
 

- тиждень економічних дисциплін 

        викладач П’ятковська О.С.    з 12.03 – 16.03.2018р. 
 

- м/к інформаційних технологій 

        голова Додух А.В.     з 23.04 – 27.04.2018р. 



Дякую за увагу 


