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Управління 
Державної служби 
якості освіти 
у Вінницькій області

Освіта Вінниччини. 
Вектор руху до якості та успіху



Географія проведення інституційних аудитів  Вінниччини

м. Вінниця 2

Вінницький 
район

3

Тульчинський 
район

1

Хмільницький 
район

1

Гайсинський 
район

1

Всього 8

Вінницький район

Гайсинський район

Хмільницький район

Тульчинський район

м. Калинівка

с. Нападівка
Липовецька СГ

смтТурбів

м. Немирів

с. Кукули
Піщанська СГ

м. Бершадь

Жмеринський район

Могилів-Подільський
район



З питань розбудови внутрішньої
системи якості освіти ЗО

З питань функціонування
сайтів ЗО

З питання обговорення
забезпечення якісної освіти

Всього круглих столів, 
семінарів, вебінарів та онлайн-хабів (211) 

Заклади 
дошкільно

ї освіти

30

Заклади 
позашкільної 

освіти

12

Заклади 
загальної 
середньої 

освіти

169



Абетка для директора 



❖Цикл онлайн-курсів «30 кроків до Нової української школи:
навчаємо громадянина»:
«Стартуємо до успішної школи».
«Секрети успішних директора та директорки школи».
«Успішне вчителювання — прості рецепти на .
«Школа та громада для дитини».

❖«Управління якістю освіти в школі».



Порадник керівникам закладів дошкільної освіти з питань формування 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти 



Повноваження органів місцевого самоврядування 
щодо забезпечення якісної освіти

- ефективність системи управління у сфері

освіти;

- забезпечення територіальної доступності

освіти та формування мережі закладів освіти;

- утримання та розвитку закладів, установ

системи освіти;

- створення безпечного, здорового освітнього

середовища;

- кадрове забезпечення закладів освіти та

професійний розвиток педагогічних працівників;

- забезпечення прозорості та відкритості у

діяльності органів місцевого самоврядування,

співпраця з громадськістю.



Плани до кінця 2021 року
❖Упродовж серпня-вересня вивчити питання про

підготовку закладів загальної середньої освіти до
роботи в новому навчальному році, зокрема й
організацію харчування.

❖Узагальнити матеріали щодо організації харчування
в закладах освіти за результатами інституційних
аудитів та позапланових заходів державного нагляду
(контролю).



Плани в новому навчальному році

❖Провести апробацію та перші інституційні аудити з
використанням інформаційної системи EvaluEd.

❖У разі настання надзвичайних обставин (карантинних
обмежень) новим порядком проведення
інституційного аудиту передбачено запровадження (у
разі потреби) очно-дистанційного формату.



Дякуємо за 
увагу!

Управління 
Державної служби 
якості освіти 
у Вінницькій області

YouTube-канал Facebook-сторінка


