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Програма пiдвищення квалiфiкацi.I. педагогiчних та науково-педагогiчних
працiвникiв закладiв освiти

Курс «Управлiння якiстю освiти в школi»

Загальнi положення

Про що цей курс
Нова укра.і.нська школа потребу€ сучасного компетентного керiвника, який забезпечу€ якiсть
освiти та освiтнього процесу в закладi. Керiвники шкiл не завжди пiдготовленi до управлiння
якiстю освiти в школi. Сподiвасмось, що цей курс зможе це виправити.

Цей курс про розбудову якiсно.і. школи не на паперi, а в реальному життi.

Змiст згруповано навколо проблемних питань, якi виникають у керiвника пiд час розбудови
внутрiшньо.і. системи. Щоб розв'язати цi питання, необхiдно опрацювати навчальнi матерiали,
якi для зручностi структурованi за модулями.

На цьому курсi ви навчuтеся..
•
•
•

встановлювати взасмозалежностi якостi освiти та освiтньо.і. дiяльностi;
розробляти полiтики.i процедури забезпечення якостi освiти в закладi;
здiйснювати стратегiчне та рiчне планування освiтньо.і. дiяльностi на основi

щорiчного самооцiнювання;
•

враховувати у плануваннi роботи закладу чинники, що впливають на якiсть освiти в
закладі;

• добирати методи та iнструменти вивчення та оцiнювання освiтньо.і. дiяльностi

школи;
•

здiйснювати вивчення та оцiнювання освiтньо.і. дiяльностi в закладi за такими
напрямами: управлiнськi процеси, освiтнс середовище, педагогiчна дiяльнiсть,
система оцiнювання результатiв навчання учнiв.

цiльова аудиторiя
•

Керiвники закладiв загально.і. середньо.і. освiти та.і.хнi заступники

•

Магiстранти, що здобувають освiту за освiтнiми програмами «Менеджмент органiзацiй
та адмiнiстрування», «Управлiння закладом освiти»,

•

Усi, хто прагнуть стати керiвниками закладiв загально.і. середньо.і. освiти

Тематичний розподiл
Курс склада€ться з 11 модулiв. Модулi тематично розбитi на 4 тижнi, кожен з яких присвячено

одному з напрямiв розбудови якiсно.і. школи:
•

Як забезпечити якiсть освiти у школi?

•
•
•

Як не збитися з правильного курсу?
Як забезпечити якiсть управлiнських процесiв та середовища у закладi освiти?
Як педагогiчна дiяльнiсть та система оцiнювання впливають на якiсть освiти в закладi?

Мета курсу
пiдготовка директорiв шкiл до розбудови внутрiшньо.і. системи 3абезпечення якостi освiти в

школi

Перелiк компетентноGтей, що вдосконалюва"муться/набува"муть€я
Загальнi:
•

3датнiстьдiяти соцiально вiдповiдально та свiдомо; реалi3увати сво.і. права i Обов'язки як члена

суспiльства i громадянина держави, усвiдомлювати сво.I. обов'я3ки i вiдповiдальнiсть перед

суспiльством/громадою 3а ре3ультати професiйно.і. дiяльностi, усвiдомлювати цiнностi
громадянського (вiльного демократичного) суспiльства та необхiднiсть його сталого ро3витку,
верховенства права, прав i свобод людини i громадянина в Укра.і.нi.
•

3датнiсть до ефективно.і. комунiкацi.I. i мiжособистiсно.і. взаемодi.I., роботи в командi, спiлкування

з представниками iнших професiйних груп рi3ного рiвня.
•

Здатнiсть до усвiдомлення, цiнування й поваги багатоманiтностi та мультикультурностi у

•

суспiльствi, творчого самовираження.
3датнiстьдо впевненого i критичного використання цифровихтехнологiй i ресурсiв, цифрового

•

освiтнього середовища у професiйнiй дiяльностi, повсякденному жипi, комунiкацi.I..
3датнiстьдо генерування нових iдей, виявлення iнiцiативи та пiдприемливостi.

Фаховi:
•
•

Здатнiсть здiйснювати стратегiчне управлiння закладом загально.і. середньо.і. освiти
Здатнiсть здiйснювати монiторинг дiяльностi закладу загально.і. середньо.і. освiти

•

Здатнiсть розбудовувати внутрiшню систему забезпечення якостi освiти

®бсяг нуреу
30 годин (1 кредит €КТС)

ФОрма навчання
Онлайн-курс, опановуеться дистанцiйно

Форма пiдтвердження результатiв навчання

Сертифiкат про успiшне завершення навчання з вказання кiлькостi годин. Автентичнiсть
сертифiкату можна перевiрити за посиланням на ньому. Bci виданi сертифiкати внесено до

ресстру, з яким можна ознайомитись 3а посиланням.

Напрям навчання
Гlрофесiйний розвиток педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв з питань ефективного

планування освiтнього процесу, впровадження новiтнiх технологiй у навчаннi для подальшого
розвитку укра.I.нсько.I. освiти.

навчальна програма
Кiлькiсть годин
Назва р®3дiлiв i тем
Роздiл 1. Як забезпечити якість

у тому числi
l
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7

лекцi.!-

Тестування

4

1
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освiти у школi?
1 . Як якiсть освiти залежить вiд

|

1

1

1

2

1

1

7

4

ЯКОСТi ОСВiТНЬО.1. дiЯЛЬНОСТi ШКОЛИ?

2. Як функцiону€ внутрiшня система
забезпечення якостi освiти?

3. Чому важливо синхронiзувати

зовнiшнс оцiнювання та
самооцiнювання?
РОздiл 2. Як не збитися з

12

ПРаВИЛЬНОГО КУРСУ?
!

4. Як оцiнити себе об'€ктивно?

1!

1

5. Провели самооцiнювання -що

1

1

1

1

далi?

6. Як перейти вiд аналiзу до

i

конкретних дiй з покращення якостi
освiтньо.і. дiяльностi закладу?7.Якурольузабезпеченнiякостi

освiти вiдiграс освiтня програма?
РОздiл 3. Як забезпечити як1сть
управлiнських процесiв та
середовища у закладi освiти?8.Яккерiвникустатилiдерому
сво€му закладi освiти?
9. Як освiтнс середовище впливас на

1

1

8

5

2

i2

2

1
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37

34

якiсть освiти?
1

РОздiл 4. Як педагогічна
дiяльнiсть та система оцiнювання
вливають на якiсть освiти взакладi?10.Щозалежитьвiдучителя?

1 1 . Як створити систему оцiнювання
результатiв навчання учнiв в закладi

2

2

2

2

освiти?

Пiдсумкове тесг1ування

1i

2I

Всього годин
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Програму розроблено вiдповiднФ до сучасноii державнdi освiтньо.i полiтики,
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