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1.Нормативно-правові 
аспекти реформування 
освіти.

2.Державно-громадське 
управління.

3.Громадсько-активна 
школа



повага до національних символів (Герба, 
Прапора, Гімну України);

участь у громадсько-політичному житті 
країни;

повага до прав людини; верховенство права;
толерантне ставлення до цінностей і 

переконань представників іншої культури, а 
також до регіональних та національно-мовних 
особливостей;

рівність всіх перед законом;
готовність захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України.



Формула нової школи – 
9 ключових компетентностей

- Новий зміст
- Умотивований учитель
- Виховання на цінностях
- Децентралізація
- Соціальне партнерство
- Дитиноцентризм
- Нова структура
- Сучасне освітнє середовище



Пріоритети:
військово-патріотичне виховання; 

налагодження співпраці з військовими 
формуваннями України; залучення до виховання 
учасників бойових дій, громадських організацій;

сприяння волонтерським проектам, іншої 
громадської діяльності;

виховання на традиціях українського народу
Особливості:
реалізація через зміст освіти;
 зміна векторів виховної діяльності, структури 

системи виховної роботи



Знань, умінь, навичок
Способів мислення (наочно-образне –абстрактне 

, теоретичне-практичне, репродуктивне-
продуктивне чи творче, інтуїтивне-реалістичне, 
критичне (знання, цінності,інтереси, особистість, ситуація…)) 

Поглядів, ставлень і цінностей
Особистих якостей, необхідних для  

самореалізації

= 

здатність до професійної 
(подальшої навчальної) діяльності



Комунікативна (державна, рідна, іноземна)
Математична, природнича, технологічна
Комунікативна
 Інноваційна 
Екологічна
 Інформаційна
Самоосвітня
Громадянська
Культурна
Підприємницька
Загальні (читати-говорити-писати-мислити-

аргументувати-керувати емоціями-приймати рішення-
співрацювати)



Ст.1. Основні терміни і визначенння (ІОТ, ІПР, 
ІНП, інклюзивне навчання, компетентність, 
якість освіти тощо)

 якість освіти - відповідність результатів 
навчання відповідним стандартом освіти;

 якість освітньої діяльності - рівень 
організації, забезпечення та реалізації 
освітнього процесу, що забезпечує 
здобуття особами якісної освіти та 
відповідає вимогам, встановленим 
законодавством.



1. Засадами державної політики у сфері 
освіти та принципами освітньої діяльності 
є:…

державно-громадське управління;
державно-громадське партнерство;
державно-приватне партнерство…



1. Основним колегіальним органом 
управління закладу освіти є вчена або 
педагогічна рада, яка створюється у 
випадках і порядку, передбачених 
спеціальними законами.

2. Основні повноваження, відповідальність, 
порядок формування і діяльності 
колегіальних органів управління закладу 
освіти визначаються законодавством та 
установчими документами закладу освіти



Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:
планує роботу закладу;
схвалює освітню (освітні) програму (програми) 

закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
формує систему та затверджує процедури 

внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи 
систему та механізми забезпечення академічної 
доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і 
методичного забезпечення освітнього процесу;

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої 
освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.



1. У закладі освіти можуть діяти:
органи самоврядування працівників закладу освіти;
органи самоврядування здобувачів освіти;
органи батьківського самоврядування;
інші органи громадського самоврядування 

учасників освітнього процесу.
2. Вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування закладу освіти є загальні збори 
(конференція) колективу закладу освіти.

3. Повноваження, відповідальність, засади 
формування та діяльності органів громадського 
самоврядування визначаються спеціальними 
законами та установчими документами закладу 
освіти.



3. У закладі загальної середньої освіти можуть діяти:
органи самоврядування працівників закладу освіти;
органи самоврядування здобувачів освіти;
органи батьківського самоврядування;
інші органи громадського самоврядування 

учасників освітнього процесу.
Вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування закладу загальної середньої освіти 
є загальні збори (конференція) колективу закладу 
освіти.

4. У закладах загальної середньої освіти можуть 
функціонувати методичні об’єднання, що 
охоплюють учасників освітнього процесу та 
спеціалістів певного професійного спрямування.



1. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти створюється за 
рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. 
Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її 
відповідальність, перелік і строк повноважень, а також 
порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та 
установчими документами закладу освіти.

2. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє 
вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню 
фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності...

4. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не 
можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу 
освіти.

5. Наглядова (піклувальна) рада має право:
 брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та 

контролювати її виконання;
 сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
 аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його 

керівника…



 3. Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня 
система забезпечення якості освіти) може включати:

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання 
педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних 
та науково-педагогічних працівників;

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання 
управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи 
здобувачів освіти;

 забезпечення наявності інформаційних систем для 
ефективного управління закладом освіти..

 4. Система зовнішнього забезпечення якості освіти може 
включати: 

 … громадську акредитацію закладів освіти;
 громадський нагляд;…



1. Громадська акредитація закладу освіти - це 
оцінювання закладу освіти щодо ефективності 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти та 
забезпечення досягнення здобувачами освіти 
результатів навчання, передбачених освітніми 
програмами і стандартами освіти.

2. Громадська акредитація закладу освіти здійснюється 
на добровільних засадах за запитом закладу освіти.

3. Громадська акредитація закладу освіти здійснюється 
акредитованими в установленому порядку фаховими 
громадськими об’єднаннями, іншими акредитованими 
юридичними особами, що здійснюють незалежне 
оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.



2. Батьки здобувачів освіти мають право:
 обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму 

здобуття дітьми відповідної освіти;
 брати участь у громадському самоврядуванні закладу 

освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів 
громадського самоврядування закладу освіти;

 завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у 
закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, 
медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, 
педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них 
дитини;

 брати участь у розробленні індивідуальної програми 
розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

 отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, 
результати навчання своїх дітей (дітей, законними 
представниками яких вони є) і результати оцінювання якості 
освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.



 3. Органи громадського самоврядування у сфері освіти створюються:
 у закладі освіти - за ініціативою учасників освітнього процесу;
 4. Органи громадського самоврядування мають права 

(повноваження), визначені спеціальними законами та/або 
установчими документами закладів освіти,…

 5. Державно-громадське управління у сфері освіти - це 
взаємодія органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами 
громадянського суспільства з метою прийняття ефективних 
управлінських рішень та задоволення суспільних інтересів у сфері 
освіти.

 6. Для забезпечення державно-громадського управління у сфері 
освіти можуть утворюватися репрезентативні громадські об’єднання 
…

 7…Органи державно-громадського управління у сфері освіти мають 
повноваження, передбачені актами про їх утворення.

  



1. Громадський нагляд (контроль) у системі 
освіти здійснюється суб’єктами громадського 
нагляду (контролю) - громадськими 
об’єднаннями та іншими інститутами 
громадянського суспільства, установчими 
документами яких передбачено діяльність у 
сфері освіти …

3. Безпосередньо в закладі освіти громадський 
нагляд (контроль) може проводитися 
виключно з дозволу керівника закладу освіти, 
крім випадків, встановлених законодавством



Конференція, Рада НЗ
Педагогічна рада
Методична рада, методичні об`єднання, 

творчі групи тощо
Батьківський комітет, піклувальна рада
Учнівське самоврядування
Школа – центр громадських ініціатив



Нормативне забезпечення ДГУ (положення, 
інсї, критерії)

Мотивація учасників освітнього процесу 
(делегування повноважень, оцінка 
процесів і результатів)

Організація діяльності (створення 
організаційної структури)

Моніторинг, внутрішній аудит
Розвиток системи управління (умови)



1. Демократизація діяльності органів 
державної влади та управління освітою.

2. Розвиток асоціацій учасників освітньої 
діяльності (професійні асоціації педагогів, 
органи учнівського та батьківського 
самоврядування всіх рівнів).

3. Організація діяльності громадських 
органів управління освітою.



Модель структурно-
громадського супроводу

Модель інформаційно-
громадського супроводу

Модель субординаційно-
проміжного партнерства

(за Єльниковою Г. В.)



Громадсько-активна школа – це заклад 
освіти, в якому велика увага 
приділяється налагодженню 
партнерських стосунків між школою та 
всіма ресурсами, що існують в громаді



Демократизація школи
Волонтерство
Партнерство школи і 
місцевої громади.



зміст і форми правової освіти;
уклад школи, особливе внутрішкільне 

середовище, традиції та норми взаємодії і 
взаємин всіх учасників освітнього процесу;

зміст позакласної та позашкільної роботи 
(співробітництво);

відкритість освітньої системи школи (доступ 
до інформації, співпраці, контролю)

комплексність: освітній процес, виховна 
робота, управління



Ознаки: відсутність 
грошової винагороди, 
соціальна значимість 
роботи, самореалізація

Генерування ідей розвитку
Додаткові послуги та 
ресурсне забезпечення



Влада
Громада
Цільова аудиторія
Учасники НВП
Внутрішнє партнерство (освітні округи, 

об`єднання)



Внутрішні проекти 
(удосконалення освітнього 
процесу , МТБ, системи 
методичної роботи тощо)

Соціальні проекти (громада)
Співпраця з іншими установами
Участь в регіональних проектах



Створення власних (авторських) програм
Розробляння ІОТ, ІОП для окремих учнів 

(обдарованих, особливих)
Е-освіта:
- електронні версії всіх педагогічних документів 

(програми, плани, підручники, тести тощо);
- розробляння власного сайту (Google-диску);
- розробляння програм дистанційного навчання.

Дякую за увагу!
vickhar1962@gmail.com



Дякую за увагу!
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