


Освітня агенція 
супроводжує 

та забезпечує 

реалізацію 
концепції Нової 

української 

школи  

Сучасна 

платформа якості 

освіти, майданчик 
для спілкування 

однодумців, 

незалежна спілка 
експертів  

Забезпечення 

діяльності  

 

Освітній аудит та 

інформування 

Управління 

якістю 



 Кадрове, юридичне, фінансове забезпечення 

 Надання освітніх послуг (організація та 

проведення тренінгів, семінарів, конференцій, 

форумів, освітніх обмінів, тощо) 

 Інформаційна діяльність 

 Пошук та залучення інвестицій 

 Налагодження зв'язків з міжнародними 

організаціями та громадським сектором 

 

 

 

Забезпечення 

діяльності  

 



Аналіз виявлених проблем 

Створення карти дій, встановлення реперних 

точок 

Залучення спеціалістів та експертів різних галузей 

Розроблення інструментарію і методики оцінки 

якості для проведення освітнього (зовнішнього та 

внутрішнього) моніторингу 

Висновки і рекомендації 

Консультація та аутсорсинг 

Участь у міжнародних дослідженнях (PISA, TIMSS, 

PIRLS, CIVIC, ICILS)  

 

 

 

 

 

Освітній аудит 

та інформування 



 Планування системи освіти 

регіонального рівня 

 Систематизація і документальне 

оформлення діяльності у вигляді 

методик, протоколів, інструкцій 

 Профілактика порушень фінансово-

господарської діяльності, справедливе 

фінансування 

 Використання стандартизації, у тому 

числі і міжнародних стандартів 

управління якістю 

 Реорганізація освітнього простору  

Управління 

якістю 
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• Розвинена система освіти та інфраструктури 

навчальних закладів з урахуванням потреб населення, 
запитів громади та державних вимог 

• Достатня якість освіти учнів 
• Механізм проведення моніторингових досліджень 

системи освіти Києва 
• Кадрове забезпечення  

• Збільшення фінансування галузі «Освіта»  
 

• Недостатність ресурсів системи освіти  
• Відсутність вичерпних оцінок якості освіти та участі в 

міжнародних моніторингових дослідженнях TIMSS, CIVICS, 
PISA, IAEP, PIRLS, CITES 

• Незадовільний соціальний статус педагогічних 

працівників 
• Нераціональне використання потужностей навчальних 

закладів 
• Не виконанння соціальних зобов’язань забудовниками 

• Реалізація концепції Нової української школи 

• Наявність освітнього банку даних 
• Організація та проведення тренінгів, семінарів, 

конференцій, форумів, освітніх обмінів, тощо) 
• Здійснення функцій технічного нагляду замовника з 

будівництва, реконструкції та ремонту будівель 
закладів освіти 

• Надання освітніх, допоміжних, інформаційно-
консультаційних послуг у сфері освіти 

• Здійснення профілактичних заходів одо порушення 
фінансово-господарської діяльності у закладах освіти 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

МОЖЛИВОСТІ РИЗИКИ 
• Зріст народжуваності та міграційні процеси створять 

проблему нестачі місць у навчальних закладах 
• Неякісне виконання реконструкції та ремонту будівель 

закладів освіти 

• Недостатнє фінансування регіональних освітніх 
програм 



План першочергового  реформування  

Інспекція закладів освіти 

Група технічного нагляду 

Відділ по наданню методичної допомоги 

Адміністративно-управлінський персонал 

Відділ змісту та розбудови тестових 

матеріалів 

Видавничо-інформаційний відділ 

Відділ аналітики  

  

Поліпшення матеріально-технічної бази 

(поліграфічне обладнання) + 
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