
 

Теоретичний семінар  для завідувачів ЗДО «Система зовнішнього 

забезпечення якості освіти» 

 

                            
 

22 квітня 2021 року відбувся плановий теоретичний семінар 

 для завідувачів ЗДО на тему «Система зовнішнього забезпечення якості 

освіти (інституційний аудит, сертифікація педпрацівників, акредитація освіт-

ніх програм, громадська акредитація, моніторинг)». Спілкування відбувалося 

через платформу ZOOM за підтримки КУ «Лисичанський методичний 

центр». Організатором  заходу виступив педагогічний колектив КЗ «Лиси-

чанський  дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №2 «Бірюза»  

Під час семінару керівники ґрунтовно розглянули систему забезпечення 

якості освіти, яка включає: 

 внутрішню систему забезпечення якості, що має функціонувати у кож-

ному закладі дошкільної освіти; 

 систему зовнішнього забезпечення якості освіти, до якої належить ін-

ституційний аудит. 

Особлива увага завідувачів ЗДО акцентувалася  на механізмах проведення 

інституційного аудиту, акредитації освітніх програм та питаннях громадської 

акредитації закладу освіти , сертифікації педагогічних працівників. 

Організатори семінару зупинилися на розгляді питання ECERS – міжна-

родної методики з оцінювання дошкільного освітнього середовища, яка опи-

сана у форматі шкали, що містить: 6 підшкал , 35 параметрів , 468 індикато-

рів. Дану систему дослідження за методикою ECERS-3 в Україні впроваджує  

Український інститут розвитку освіти у партнерстві з Командою підтримки 

реформ МОН, Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” та за підтримки 

ЮНІСЕФ в Україні. 

Оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти  про-

водять сертифіковані експерти ECERS., які обрані з кожної області України – 

по 3 особи, діяльність яких погоджена з МОЗ України. 

З нашої області це:  

 Косенко Наталія Миколаївна (ЗДО№8 “Світлячок”) 

 Лисицька Наталія Олексіївна (ЗДО №7 “Іскорка”). 



 

Початок навчання відбувся 06.04.2021 року та буде тривати до червня 

2021 року в режимі он-лайн. Будуть підготовлені 80 експертів, які відвідають 

200 пілотних закладів.  

Керівникам ЗДО було рекомендовано розробити       «ПОЛОЖЕННЯ 

про систему внутрішнього забезпечення якості освіти» та «Стратегію розвит-

ку ЗДО»,  із урахуванням критеріїв ECERS-3. 

Сподіваємось, що отримана під час семінару інформація допоможе ке-

рівникам якісно організувати освітню діяльність в закладах дошкільної осві-

ти міста. 
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