Сертифікація
На сторінці Facebook Державної служби якості освіти
України розміщено досвід вчителів, які пройшли
сертифікацію.
Докладно:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=17175321
55122528&id=862826270593125
та забезпечення фінансування,

Організація навчання
іноземних студентів
Перевірено якість організації навчання іноземних
студентів в Україні. Станом на 1 жовтня 2021 року в
Україні здобували освіту понад 65 тис. іноземних
громадян зі 155 країн світу.
Докладно: https://sqe.gov.ua/perevireno-yakist-organizaciinavcha/?fbclid=IwAR2lOeASionAOMhGHANwSn-t5717AYn-kg4k94ukbB6y5rKZO95Tkydxx8

Громадське обговорення
Проведено громадське обговорення проєкту наказу
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження
Порядку проведення інституційного аудиту закладів
фахової передвищої освіти».
Докладно: https://sqe.gov.ua/law/proiekt-nakazu-ministerstvaosviti-i-n-2/?fbclid=IwAR3sAK3LEknXaSrDlBrhHitEnFG_PEONRBVuc

Безбар’єрний простір
Державна служба якості освіти долучена до
імплементації Національної стратегії зі створення
безбар’єрного простору в Україні на період до 2030
року. Дізнатися про основні принципи безбар’єрності
можна в «Довіднику безбар’єрності»
(https://bf.in.ua/?fbclid=IwAR0AIFfE0EBWmlZUVJRFyeH6yAb1jyeLAHQInIPUW90ydxQxKUIv
4rcJ1k) та проглянувши освітній серіал «Безбар’єрна
грамотність» (https://osvita.diia.gov.ua/courses/barrierfree-literacy?fbclid=IwAR0k6FKQRnw7Y3KzZ4MTnLu)

Переоформлення сертифікатів
про акредитацію
Поради Державної служби якості освіти України щодо
складання заяв на переоформлення сертифікатів
про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері
фахової передвищої освіти.
Докладно: https://sqe.gov.ua/na-shho-zvernuti-uvagu-pid-chaspereoform/?fbclid=IwAR2vtJbirfHKrtz_9YtgSiYs9fClCyFuH4P3KPI8f
yWMkbEkDqZW2_-M4eQ

Засновнику про
інституційний аудит
Державна служба якості освіти презентує анімований
ролик про роль засновника школи під час інституційного
аудиту.
Докладно: https://youtu.be/KrP2u7q15dg

Акредитація
освітньо-професійних програм
У березні 2022 року Державна служба якості освіти
розпочне акредитацію освітньо-професійних програм для
закладів, які планують випуск фахівців у червні цього року
за новими, вперше започаткованими, освітньопрофесійними програмами в межах спеціальностей або ж
неакредитованими за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст.
Докладно:
https://www.facebook.com/SQEua/posts/298930928927728

PISA-2022
З 4 квітня до 20 травня в Україні відбудеться основний
етап міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022,
призначеного виміряти компетентності 15-річних
школярів, які закінчують основну школу. Державна
служба якості освіти інформує про перебіг міжнародного
дослідження PISA-2022 на виконання меморандуму про
співпрацю та партнерство в межах реалізації окремих
заходів, пов’язаних з участю України в PISA.
Докладно: https://sqe.gov.ua/matematichna-gramotnist-cilmizhna/?fbclid=IwAR1z68pn8DbAZMlPvm7GGEts1ICnU8juhC3H8ix
DNoCWk3QEu5KFqoyjD9I

Акредитація
освітньо-професійних програм
Державна служба якості освіти розпочинає акредитацію
освітньо-професійних програм для закладів, які планують
випуск у грудні 2021 – лютому 2022 року.
Докладно: https://sqe.gov.ua/perelik-materialiv-yaki-podaiezaklad-f/?fbclid=IwAR0dPilOaEG7B_xrJ0GRlhiknCqd0ottoae2X5Uys

Акредитація
освітньо-професійних програм
Інтерв’ю першого заступника голови Державної служби
якості освіти України Олександра ЯКИМЕНКА газеті
«Освіта України», а також навчально-методичному
журналу «Фахова передвища освіта» щодо процедури
акредитації освітньо-професійних програм.
Докладно: https://sqe.gov.ua/pro-akreditaciyu-osvitnoprofesiyni/?fbclid=IwAR0OIuDBLUPuyQyeHuNw2RIs4FCXp9KXDek2hw5-Q170d8sk1RZQpBB88I
https://sqe.gov.ua/yak-derzhavna-sluzhba-yakosti-osvitizdiy/?fbclid=IwAR1Pl1LjUjelA00StMnu03aYXWotkHUkioF1t0v5KSMkwKZrAJi-UUc4Gk

Компетентнісне навчання
Державна служба якості освіти України пропонує педагогам
відповіді на найпоширеніші запитання про компетентнісне
навчання.

Докладно: https://sqe.gov.ua/kompetentnisny-pidhidnavchannia/?fbclid=IwAR1FncqGlJLoGpla1vcjTjgf2uvYdu0LbjtAzfBjT
UPXLt5_IQOOsROb0II

Стратегія розвитку
Державна служба якості освіти України пропонує
інформаційний матеріал «Роль засновника у розробленні
стратегії розвитку закладів освіти в громаді».
Докладно: https://sqe.gov.ua/strategia-shkoly-zasnovnykgromada/?fbclid=IwAR05mieocz3R91XxI7CJmfBro9kEJapLpMH9HH
j1e6bnqbFPHxt9OyAH6w8

Інституційний аудит. Досвід
Інформація «Рік після інституційного аудиту»
Комунальний заклад «Пісочинський ліцей «Мобіль»
Пісочинської селищної ради Харківського району
Харківської області».
Докладно:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=670342224
335316&id=107768753926002

Освіта в громаді
Стаття у газеті «Слобідський край» «Що діється в школі:
як громаді отримати об’єктивну та повну інформацію».
Докладно: https://www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/sodietsa-v-skoli-ak-gromadi-otrimati-obektivnu-ta-povnuinformaciu.html?fbclid=IwAR13vdSKQ22ggw2Yan0U20V5eEGlUiDoco6hDbGVrc_4Qie8N72mfD_vrI

Сертифікація - 2022
Реєстрація вчителів, які виявили бажання пройти
сертифікацію у 2022 році, розпочнеться 04 квітня та
триватиме по 17 квітня.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.01.2022
№ 3 «Деякі питання проведення сертифікації у 2022
році»: https://testportal.gov.ua//wpcontent/uploads/2022/01/nakaz-MON-vid-04.01.2022_na-

Сертифікація вчителів: історія успіху
12 січня 2022 року управлінням Державної служби якості
освіти у Харківській області за участі Департаменту науки
і освіти Харківської обласної державної адміністрації,
Харківського регіонального центру оцінювання якості
освіти, Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди, Комунального
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, Комунального вищого
навчального закладу «Харківська академія неперервної
освіти» проведено круглий стіл «Сертифікація вчителів:
історія успіху».
Докладно: https://youtu.be/-CxzifsdDdQ
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/2323760324006
28

Проєкт Порядку проведення
інституційного аудиту ЗДО
Управлінням Державної служби якості освіти у
Харківській області організовано онлайн-зустріч із
спеціалістами органів управління у сфері освіти, які
супроводжують дошкільну освіту, директорами закладів
дошкільної освіти з метою обговорення проєкту Порядку
проведення інституційного аудиту закладів дошкільної
освіти та напрацювання спільних пропозицій.
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/2325198190529
16

Історія успіху
Враженнями успішного проходження сертифікації – 2021
ділиться Гонтар Надія, вчителька початкових класів
Комунального закладу «Харківська спеціалізована школа
І ступеня № 33 Харківської міської ради Харківської
області».
Докладно:
https://www.facebook.com/watch/?v=374380671162932

Історія успіху
Враженнями успішного проходження сертифікації – 2021
ділиться Радченко Оксана, вчителька початкових класів
Комунального закладу «Петропавлівський ліцей
Петропавлівської сільської ради».
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/videos/308563655834

Історія успіху
Враженнями успішного проходження сертифікації – 2021
ділиться Бикова Ірина, вчителька початкових класів
Комунального закладу «Першотравнева загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Зміївської міської ради Чугуївського
району Харківської області.
Докладно: https://fb.watch/aN555IVT3s/

Інституційний аудит
Проведено інституційний аудит Комунального закладу
«Пісочинська початкова школа «Надія» Пісочинської
селищної ради» Харківської області.

Інституційний аудит
Проведено інституційний аудит Харківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Харківської
міської ради Харківської області.

Сертифікація вчителів
Стаття у газеті «Слобідський край» «Сертифікація
вчителів: як на Харківщині педагоги підтверджують
професійний рівень».
Докладно:
https://www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/sertifikacia-vciteliv-akna-harkivsini-pedagogi-pidtverdzuut-profesijnij-riven.html

Сайт закладу освіти
Управлінням Державної служби якості освіти у
Харківській області проведено онлайн-навчання для
директорів закладів дошкільної освіти Первомайської
міської ради «Прозорість та інформаційна відкритість
закладу дошкільної освіти».
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/2369222719
46004

Інституційний аудит. Думки вголос
Опубліковано серію меседжів «Інституційний аудит
«Думки вголос».
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/2349675188081
46

Акредитація
освітньо-професійних програм
Управлінням Державної служби якості освіти у
Харківській області розроблено інфографіку
«Акредитація освітньо-професійних програм фахової
передвищої освіти»
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/23692764
8612133

Інформаційна відкритість діяльності
закладу дошкільної освіти
Управлінням Державної служби якості освіти у Харківській
області проведено онлайн-семінар для директорів закладів
дошкільної освіти Московського району м. Харкова «Сайт
– індикатор прозорості та інформаційної відкритості
діяльності закладу дошкільної освіти».

Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/240003794
971185

Захист персональних даних
Управлінням Державної служби якості освіти у
Харківській області розроблено інфографіку «Захист
персональних даних у сфері освіти».
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/2416895514692
76

Акредитація
освітньо-професійних програм
Управлінням Державної служби якості освіти у
Харківській області за участі в.о директора департаменту
контролю у сфері вищої освіти, фахової передвищої
освіти та освіти дорослих Державної служби якості
освіти України Наталії ВІТРАНЮК проведено онлайнсемінар з питань акредитації освітньо-професійних
програм фахової передвищої освіти.
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/2442363745479
27

Якісна освіта у громаді
Управлінням Державної служби якості освіти у
Харківській області за сприяння Красноградської
районної державної адміністрації проведено семінар
«Забезпечення якісної освіти в громаді в умовах
децентралізації» для голів та керівників органів
управління освітою Красноградської міської,
Зачепилівської, Кегичівської, Сахновщинської
селищних, Наталинської, Стровірівської сільських
територіальних громад.
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/2417122948
00335

Управління закладом дошкільної
освіти
Управління Державної служби якості освіти у
Харківській області розпочинає онлайн-курс
«Управління закладом дошкільної освіти» в рамках
роботи з директорами закладів дошкільної освіти, які
призначені на посаду вперше.
Докладно:
https://www.facebook.com/KharkivSQEua/posts/243627867
942111
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