
 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

семінару-наради «Актуальні питання розбудови системи забезпечення 

якості освіти в Україні» для працівників Державної служби якості освіти 

України та її територіальних органів 

 

Дата: 21.07. – 22.07.2021 року 
 

Місце проведення: Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, вул. Січових стрільців, 52-А 

Загальна кількість учасників – 70 осіб. 

Модератор: Алла БОНДАР, заступник Голови  

                                                   Державної служби якості освіти України 

 

Середа, 21 липня 
09.45-10.30 

 

Реєстрація учасників  

10.30-10.50 
Відкриття семінару-наради 

(зал засідань, президія НАПН України) 

 

 

 

Актуальні питання проведення 

інституційних аудитів закладів 

загальної середньої освіти 

 

 

Микола КИРИЧЕНКО, ректор 

Державного закладу вищої світи 

«Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних наук 

 

Руслан ГУРАК, Голова  

Державної служби якості освіти України 

 
 

 

10.50-12.10 Діалоговий майданчик 

(зал засідань, президія НАПН України) 

Кроки до удосконалення:  

шукаємо разом 

Юрій ВЕРГУН, директор департаменту 

інституційного аудиту Державної служби 

якості освіти України 

 

12.10-12.25 Перерва  

12.25-13.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 група (жовті, зелені кольори) 

(зал засідань, президія НАПН України) 

Про підготовку висновків і 

рекомендацій за результатами роботи 

експертних груп під час проведення 

інституційних аудитів 

Про нову форму рекомендацій за 

підсумками інституційного аудиту 

 

 

 

Марк БОБРОВСЬКИЙ, заступник 

директора ліцею «Універсум», експерт 

проєкту із забезпечення якості освіти 

(SURGe) 

Анна ПУЦОВА, 

експерт проєкту із забезпечення якості 

освіти (SURGe) 



 

12.25-13.45 

 

2 група (помаранчевий, рожевий кольори) 

( корпус 3, ауд.3.3.)  

Про здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) закладів загальної 

середньої освіти 

 

 

 

Олена СВЯТЕНКО, начальник відділу 

базової освіти департаменту 

інституційного аудиту Державної служби 

якості освіти України 

13.45-14.45 Обід  

14.45-16.05 

 

 

 

 

 

14.45-16.05 

1 група 

(корпус 3, ауд.3.3.) 

Про здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) закладів загальної 

середньої освіти 

 

2 група 

(зал засідань, президія НАПН України) 

Про підготовку висновків і 

рекомендацій за результатами роботи 

експертних груп під час проведення 

інституційних аудитів 

Про нову форму рекомендацій за 

підсумками інституційного аудиту 

 

 

 

Олена СВЯТЕНКО,  

начальник відділу базової освіти 

департаменту інституційного аудиту 

 

 

 

Марк БОБРОВСЬКИЙ, заступник 

директора ліцею «Універсум», експерт 

проєкту із забезпечення якості освіти 

(SURGe) 

Анна ПУЦОВА, 

експерт проєкту із забезпечення якості 

освіти (SURGe) 

16.05-16.15 

 

Перерва 

 

 

16.15-17.15 Про підготовку освітніх експертів 

(зал засідань, президія НАПН України) 

 

Алла ЗАХАРОВА, начальник відділу 

позашкільної освіти департаменту 

інституційного аудиту 

Олена ЛІННІК, експерт проєкту із 

забезпечення якості освіти (SURGe) 

Денис ЧУПРИН, головний спеціаліст 

відділу інформаційних технологій та 

технічного захисту інформації 

17.25-18.00 Підведення підсумків. Вечірня кава. 

(конференц-зал, корпус 3, I поверх) 

 

 

 

Четвер, 22 липня 
09.00-10.20 1 група 

 (конференц-зал, корпус 3, I поверх) 

Практикум «Про використання 

інфомаційної системи EvaluEd під час 

проведення інституційних аудитів, 

заходів ДНК, самооцінювання та 

дистанційного збору даних».  
 

 

Валентина БОБИР, начальник 

відділу початкової освіти 

департаменту інституційного аудиту 

Олег ТКАЛІЧ, головний спеціаліст 

відділу збору, обробки, аналізу 

інформації департаменту 

акредитації та моніторингу 

Денис ЧУПРИН, головний спеціаліст 

відділу інформаційних технологій та 

технічного захисту інформації 

Наталія ЛЕСЬКО, головний 

спеціаліст відділу початкової освіти 

департаменту інституційного аудиту 



 

 2 група 

(зал засідань, президія НАПН України) 

Практикум 

 «Оцінювання навчальних досягнень 

учнів» 

 

 

 

Олена ЛІННІК,  експерт проєкту із 

забезпечення якості освіти (SURGe) 

 
10.20-10.30 

 

Перерва  

10.30-11.50 1 група  

(зал засідань, президія НАПН України) 

Практикум 

«Оцінювання навчальних досягнень 

учнів» 

Олена ЛІННІК,  експерт проєкту із 

забезпечення якості освіти (SURGe) 

 

 2 група  

(конференц-зал, корпус 3, I поверх) 

Практикум «Про використання 

інфомаційної системи EvaluEd під час 

проведення інституційних аудитів, 

заходів ДНК, самооцінювання та 

дистанційного збору даних».  

 

Валентина БОБИР, начальник 

відділу початкової освіти 

департаменту інституційного аудиту 

Олег ТКАЛІЧ, головний спеціаліст 

відділу збору, обробки, аналізу 

інформації департаменту 

акредитації та моніторингу 

Денис ЧУПРИН, головний спеціаліст 

відділу інформаційних технологій та 

технічного захисту інформації 

Наталія ЛЕСЬКО, головний 

спеціаліст відділу початкової освіти 

департаменту інституційного аудиту 
11.50-12.00 

 

Перерва 

 

 

12.00-13.20 Технопарк – інноваційний простір 

якості освіти. 

(зал засідань, президія НАПН України) 

Тамара СОРОЧАН, директор 

Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

 

13.20-14.00         Обід      

14.00-15.20 Проєктний консалтинг в системі 

забезпечення якості освіти 

(зал засідань, президія НАПН України) 

Зоя РЯБОВА, завідувач кафедри 

менеджменту освіти та права 

Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

 

15.25-15.45 Про проведення тестування працівників 

ТО Служби 

Надія ЖУГАН, начальник відділу 

спеціалізованої освіти департаменту 

інституційного аудиту 

 

 

15.45-16.15 

 

Підведення підсумків.  

 

Микола КИРИЧЕНКО, ректор  

Державного закладу вищої світи  

«Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних 

наук 

Алла БОНДАР, заступник Голови  

Державної служби якості освіти 

України 
 


