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Реформування системи української освіти призвело до нових викликів, 

процесів модернізації та актуалізувало питання покращення якості навчання. 

Потребують оцінки такі питання як: чи були застосовані нові підходи до 

методик навчання; на скільки оптимальними були обрані педагогічні 

технології; чи були сформовані у здобувачів освіти компетентності, які 

допоможуть їм успішно самореалізуватися в суспільстві? Проте, в умовах 

війни в Україні не можна забувати, що кожний заклад освіти будує власну, 

притаманну тільки йому, систему якості освіти. Враховуючи сьогоднішні 

реалії пропонуємо керівникам закладів освіти під час підготовки до нового 

навчального року звернути увагу на наступні аспекти. 

1. Організація освітнього процесу та розбудова внутрішньої системи 

забезпеченя якості освіти в ЗЗСО мають враховувати ситуацію, що 

склалася в Україні. 

 Як організувати освітній процес в умовах війни: поради Державної 

служби якості освіти. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q= 

cache:kfjyhSbxgt8J:https://sqe.gov.ua/yak-organizuvati-osvitniy-proces-v-

umo/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua 

 Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 

2021/2022 навчальному році в початковій школі в умовах воєнного часу. 

URL: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:94DdPSM_pIwJ:https://

mon.gov.ua/ua/news/rozrobleno-metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-

osvitnogo-procesu-u-20212022-navchalnomu-roci-v-pochatkovij-shkoli-v-

umovah-voyennogo-chasu+&cd=5&hl=ru&ct=clnk&gl=ua 

 Про якість освіти у часі війни. Розставляємо акценти 2022/2023 

навчального року. URL: https://znayshov.com/News/Details/pro_Yakist_osvity 

_u_chas_viiny_aktsenty_2022_2023_navchalnoho_roku 
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 Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності з 

питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану. 

URL: https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/dodatok_1_metodychni 

_rekomendacziyi.pdf 

 Воронова С.В. Внутрішня система забезпечення якості освіти в 

ЗЗСО: виклики та перспективні напрямки їх подолання. Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII Міжнар. наук.-

практ. конф. (Запоріжжя, 13-15 трав. 2021 р.). Запоріжжя: КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 2021. С. 16-20. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1n3rrfbIZd4LaI9yda1jvGKNQUHDYIF_1/view 

2. Внутрішня система забезпечення якості освіти в ЗЗСО має 

будуватися з урахування нормативно-правової бази. 

 Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

 Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 р. 

№ 463-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /463-20#Text  

 Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної 

середньої освіти»: наказ МОН України від 30.11.2020 р. № 148. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-z-pitan-

formuvannya-vnutrishnoyi-sistemi-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-zakladah-

zagalnoyi-serednoyi-osviti  

 Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту 

закладів загальної середньої освіти: наказ МОН від 09.01.2019 р. № 17. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19 

 Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року: розпорядження КМУ від 14.12.2016 р. № 988-р. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934  
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 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню): Закон України від 18.12.2018 р. № 2657-VІІІ. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text  

 Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» : 

розпорядження КМУ від 13.12.2017 р. № 903-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80 

 Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних 

працівників: постановою КМУ від 27.12.2018 р. № 1190. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1190-2018-%D0 %BF 

 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v 

0063588-01 

3. Самооцінювання діяльності закладу освіти має здійснюватися за 

напрямками: оцінювання освітнього середовища, діяльності здобувачів освіти 

та педагогічних працівників, управлінських процесів. 

 Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)»: наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 23.12.2020 р. № 2736-20. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text  

 Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О., Ліннік О. О. 

Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 

закладі загальної середньої освіти. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ, Державна 

служба якості освіти, 2021. 350 с. URL: https://nus.org.ua/wp-

content/uploads/2021/08/Abetka_dyrektora_2021_SQE_SURGe.pdf 
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 Воронова С.В. Самооцінювання педагогом власної діяльності як 

елемент забезпечення якості освітнього процесу. Молодь і ринок. 2022. № 2 

(200) С. 122-128. URL: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/256021/253110 

 Воронова С.В. Академічна доброчесність в системі загальної 

середньої освіти. Молодь і ринок. 2021. № 2. С. 95-100. URL: 

http://mir.dspu.edu.ua/issue/view/13965/7475 

 Мархлєвскі В., Процак О. Стратегія розвитку освіти в громаді : 

практичний порадник. Київ, 2018. 56 с. URL:https://storage.decentralization. 

gov.ua /uploads/library/file/186/strategy.pdf 

 Нечепорчук А. Новий освітній простір: інформаційний посібник. 

2019. 151 с. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/novij-osvitnij-prostir 

4. Надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього 

процесу. 

 Як організувати роботу з учнями та їх психологічну підтримку в 

умовах війни. URL: https://rayon.in.ua/news/508326-yak-organizuvati-robotu-z-

uchnyami-ta-ikh-psikhologichnu-pidtrimku-v-umovakh-viyni 

 Поперечна Д. 52 поради від психолога, як батьки школярів можуть 

впоратися зі стресом. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2020/09/8/242247/ 

 Костенко І. Психологічний супровід професійного розвитку 

педагогів. URL: http://kaniv.cprpp.org.ua/psihologichna-pidtrimka-pedagoga-13-

30-17-01-09-2021/ 

 Поуль В. С. Психолого-педагогічний супровід професійного 

розвитку особистості педагога: освіта, безпека, мир. URL:  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0I0rbRnub7sJ:https://ojs.

ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/article/download/7498/7479/+&cd=1&hl=ru

&ct=clnk&gl=ua 

 Шкала депресії Бека (тест-опитувальник). URL: https://cbt-

therapist.net/BDI 

 Lay C. H. Explaining lower-order traits through higher order factors: the 
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Завідувачка НМЛ розвитку та якості  

освіти КЗВО «Одеська академія неперервної    

освіти Одеської обласної ради»                                                 С. В. Воронова 
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