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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА УСПІШНОГО ПРОХОДЖЕННЯ 

ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ» 

 
Найменування освітньої опції: Основні аспекти якісної підготовки та успішного 

проходження інституційного аудиту закладом освіти. 

 
Напрям: наскрізні навички керівника закладу освіти, робота закладу освіти, практичні 

прийоми, забезпечення якості освіти у 21 столітті, навчання впродовж життя. 
 
Мета:  
оволодіння знаннями для побудови дієвої внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти, зокрема доброчесності освітньої діяльності, ефективного управління колективом, 
планування заходів за основними напрямами діяльності закладу освіти, розвиток фахових 
компетентностей з самооцінювання, необхідних для ефективної діяльності в освітній галузі, 
мотивація до обміну досвідом між керівниками, допомога в побудові індивідуальної 
траєкторії професійного розвитку. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І МОЯ 

ШКОЛА».  
 
Розробниця програми:  
Аліна Архіпова, директорка Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №31, 

Заслужений працівник освіти, переможниця всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2021» в номінації «Керівник закладу освіти», членкиня 
консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної 
середньої освіти при Президентові. 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – міні-

лекція і воркшоп. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або 
змішаного навчання. 



 
 
 

 

Цільова аудиторія: керівники і адміністрація закладів загальної середньої освіти. 

 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 9 годин (або 0,3 кредиту ЄКТС). 

 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 

до 60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом 
програми.  

 
Мова навчання: українська. 
Строки і графік виконання програми: єдиноразовий тренінг. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 

 
Зміст: 
Перша частина програми курсу передбачає міні-лекцію та практичний кейс, які 

допоможуть поглибити знання про існуючі моделі самооцінювання, проаналізувати зміни, 
які увійшли до оновленої «Абетки директора» (2021 р.). За результатами цієї частини курсу 
учасниці та учасники зможуть вибудовувати власну дієву модель внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти. Отримають рекомендації для керівників закладів освіти, які 
готуються до державного інституційного аудиту та планують проводити самооцінювання, а 
також отримають корисні кейси з теми: 

1. Інституційний аудит. 
2. Розбудова внутрішньої системи якості освіти. 
3. Самооцінювання і їхні моделі. 
4. Інструмент демократичного розвитку школи. 
5. Тренажер. 
 
Друга частина програми курсу передбачає міні-лекцію та практичний кейс, які 

допоможуть поглибити знання про академічну доброчесність в закладі освіти. За 
результатами курсу учасниці та учасники зможуть вибудовувати ефективну систему та 
механізми забезпечення академічної доброчесності у школі: 

1. Розбудова ефективної системи та механізмів забезпечення академічної доброчесності 
у школі. 

2. Управлінські процеси, педагогічна діяльність, критерії. 
3. Порушення академічної доброчесності. 
4. Ліки від списування. 
5. Тренажер. 



 
 
 

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 

 
Фахові компетентності:  

- професійні; 

- навчання впродовж життя; 

- управлінська. 

 
Загальні компетентності:  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- здатність працювати у команді;  

- здатність діяти на основі етичних міркувань;  

- навички міжособистісної взаємодії;  

- навички ефективної комунікації;  

- навички аналітичної діяльності.  

 
Очікувані результати навчання: 

- оволодіння знаннями для побудови дієвої внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти, ефективного управління колективом, планування заходів за основними 
напрямами діяльності закладу освіти;  

- оволодіння знаннями для побудови ефективної системи та механізмів забезпечення 
академічної доброчесності у школі; 

- розвиток фахових компетентностей з самооцінювання, необхідних для ефективної 
діяльності в освітній галузі; 

- мотивація до обміну досвідом між керівниками, допомога в побудові індивідуальної 
траєкторії професійного розвитку. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 2 особи. 
Максимальна кількість осіб в групі: 50 осіб.  
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним номером 
(засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і 
розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення 
навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 



 
 
 

 

Вартість: 1200 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 

 
Записатися на курс:  
 
Google-форма: https://bit.ly/educationauditinnus. 

 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 

№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 
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