
Вид програми підвищення 

кваліфікації  

Освітньо-професійна програма 

Назва програми підвищення 

кваліфікації  

Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

Автор(-и) / розробник(-и) Тетяна ЛУКІНА, докторка наук з державного управління, професорка, професорка кафедри 

менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України 

Олена КОВРИГА, кандидатка наук з державного управління, доцентка, доцентка кафедри менеджменту 

освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

Категорія(-ї) слухачів Керівні, науково-педагогічні, педагогічні працівники ЗЗСО, науково-педагогічні працівники ЗВО 

Мета програми Мета навчання – підготувати педагогічних працівників до створення і розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в ЗЗСО та ознайомити з процедурою проведення інституційного аудиту в 

ЗЗСО 

Коротка анотація змісту 

програми 

Програма побудована на засадах компетентнісного підходу до організації навчання й сприяє 

формуванню компетентного проведення інституційного аудиту та інтерпретації його результатів на 

основі сформованих практичних навичок з питань оцінювання якості освіти в закладах загальної 

середньої освіти;  зміст програми побудовано на інформації про вимоги та критерії оцінювання якості 

освітньої діяльності, управлінських процесів, якості педагогічної діяльності й системи оцінювання 

здобувачів освіти, на використанні методики оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗЗСО під час 

інституційного аудиту;сформувати вміння щодо створення та розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти ЗЗСО та використання методики її самооцінювання; розкритті механізмів 

ефективного формування й розвитку зовнішньої системи забезпечення якості освіти з урахуванням 

запитів стейкхолдерів (учнів, батьків, суспільства, держави); у змісті програми увага приділена 

розкриттю сутності понять «якість освіти»; «якість надання освітніх послуг», «якість освітньої діяльності 

закладів загальної середньої освіти» та інструментів їх оцінювання; розкриваються шляхи цілісного 

бачення стану освітньої діяльності ЗЗСО, його оцінювання, використання результатів інституційного 

аудиту для підготовки висновку про якість освітньої діяльності ЗЗСО, у змісті розкрито сутність 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти за результатами проведення інституційного аудиту та 

надаються рекомендації та визначення оптимальних шляхів покращення стану якості освіти у ЗЗСО; 

особлива увага приділена технології проведенні інституційного аудиту та особистісному та 

професійному розвитку слухачів на основі активізації їхнього професійного досвіду та соціальних 

запитів держави. 

Обсяг програми 150 годин/ 5 кредитів ЄКТС 



 
 

Форма підвищення 

кваліфікації  

Очна, очно-дистанційна, дистанційна 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

Соціально-комунікативна компетентність; інноваційна, громадянська та соціально-партнерська 

компетентності; управлінська та педагогічна компетентності; професійна компетентність  педагогічного 

працівника; іт-компетентність роботи з автоматизованими системами; професійна компетентність 

педагогічного працівника, володіння PR-технологіями; професійно-педагогічна компетентність; 

соціально-психологічна компетентність педагогічного працівника; професійно-культурна компетентність 

педагогічного працівника. 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою  

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 


