
Внутрішня система забезпечення 
якості освіти в ЗДО
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управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти, 
департамент інституційного аудиту Державної служби якості освіти України

Практичні поради керівнику

Сьогодення щодня кидає освітянам нові виклики. Часом це лякає і на-

сторожує, як усе невідоме. Але й мотивує до підкорення нових професій-

них вершин. Таким своєрідним викликом для педагогів дошкілля стала 

необхідність розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.  Відповіді 

на найактуальніші питання, пов’язані з її впровадженням, надає представниця 

 Державної служби якості освіти України.

✓	Що таке внутрішня система забез-
печення якості освіти, і чи обов’язково 
її організовувати?

✓	Які основні етапи роботи 
з налагодження  внутрішньої системи?

✓	У чому особливість підходу до оціню-
вання й самооцінювання якості освіти 
в ЗДО, який пропонує Державна служба 
якості освіти?
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Р обота над формуванням внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти (або коротко: вну-

трішньої системи) — це нові потенційні можливос-
ті для розвитку дошкільного закладу і водночас 
лейтмотив, що згуртовує педагогів, батьків, за-
сновника, громадськість навколо єдиної мети — 
розбудови дитсадка “нового покоління”. Закладу, 
де створено безпечні й комфортні умови як для 
всебічного розвитку, навчання і виховання кожної 
дитини, так і для роботи кожного працівника.  

Освітнє середовище дошкільного закладу 
обов’яз ково має відповідати потребам кожного 
учасника освітнього процесу, у ньому не повин-
но бути жодних бар’єрів. Дитсадок “нового поко-
ління” — це також територія, вільна від будь-яких 
форм насилля та дискримінації. Тут завжди панує 

Освіта — найвизначніше з усіх земних благ, 
але тільки тоді, коли вона найкращої якості. 
Інакше вона абсолютно марна.

Р. Кіплінг

сприятливий психологічний мікроклімат, атмос-
фера взаємоповаги, толерантності. Саме такий 
заклад освіти є підґрунтям для подальших успі-
хів кожного вихованця та професійного розвитку 
кожного фахівця.

Попри очевидні переваги, які надає закладу 
освіти сформована внутрішня система, у практи-
ків виникають численні питання. На найактуальні-
ші з них ми підготували відповіді.

Що таке “внутрішня система”?

Під внутрішньою системою забезпечення якос ті 
освіти слід розуміти сукупність у ЗДО умов, про-
цедур та заходів, що забезпечують ефективність 
освітньої й управлінської діяльності, безпосе-
редньо впливають на якість освітнього процесу 
і формування ключових компетентностей дітей 
раннього та дошкільного віку, сприяючи всебіч-
ному розвитку особистості.

Тобто сформована внутрішня система для 
закладу освіти є своєрідною “дорожньою кар-
тою”, путівником на шляху до підвищення якості 
освітньої діяльності. Для кожного дитсадка ця 
“дорожня карта” буде індивідуальною. Адже 
внутрішня система функціонуватиме залежно від 
специфіки кожного закладу та відображатиме 
його унікальність. ЗДО зможе не лише побачи-
ти, де він наразі перебуває, тобто визначити від-
правну точку маршруту, а й виявити свої сильні 
сторони і точки зростання. 
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Передплачуйте журнали:

До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”
та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль” 

ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріа ли:

✔ ПАМ’ЯТКИ
✔ ІНСТРУКЦІЇ
✔ КАРТКИ до дидактичних ігор
✔ КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ

тощо

 БОНУС: ФОНОГРАМИ
 до кожного сценарію! 

Приділяйте час дітям, 
а не пошукам матеріалів!

  на сайті jmil . com . ua / peredplata 
оберіть зручний варіант передплати

  у будь-якому відділенні Укрпошти 
індекс комплекту — 95989

Більше, ніж просто 
журнали…

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ — 
для дітей, батьків і педагогів

до кожного сценарію! 

“СТІНИ, СТЕЛЯ І ПІДЛОГА,
які говорять”

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧАСТІ 
в Конкурсі

Новий
конкурс!

С учасна педагогічна технологія облаштування освітнього простору “Стіни, стеля і підлога, які 

говорять”, яку презентувала на сторінках журналу докторка пед. наук, професорка  Катерина 

Крутій (“ДВ”, 2019, № 1, № 3, № 4), викликала потужну хвилю інтересу серед педагогів.

Запрошуємо поділитися успішним досвідом і цікавими знахідками всіх, хто взявся за втілення 

цих ідей і знає, як збагатити персональний простір ДИТИНИ і якнайповніше реалізувати можли-

вості її саморозвитку в умовах закладу дошкільної освіти. 

БЛАНК ЗАЯВКИ завантажте
за посиланням: dv.in.ua/konkurs

Як завжди, чекаємо ваших заявок 

на участь у Конкурсі разом із кон-

курсними матеріалами на електронну 

адресу редакції: dv@dvsvit.com.ua

✓ФОТОГРАФІЇ розвивального 

осе редку на стіні/стелі/підлозі. Світ-

лини мають чітко продемонструва-

ти загальний вигляд локації з усіма 

зображеннями, мотиваційними та 

інформаційними елементами, де-

талями, додатковими пристроями 

і пристосуваннями тощо. Окремі де-

талі та способи застосування лока-

ції в діяльності дітей бажано проілю-

струвати додатковими фото.

✓Короткий ОПИС розробки із 

зазначенням назви, вікової адре-

сації, призначення та ролі у візуалі-

зації інформації, змісту зображень 

і деталей (а також матеріалів, роз-

мірів тощо), місця розташування 

в інтер’єрі закладу, способів засто-

сування в системі розвивально-на-

вчально-виховних впливів на дітей 

(ігри, вправи, завдання, бесіди та ін.). 

✓ЗАЯВКА на участь.

Найкреативніші розробки публі-

куватимуться на шпальтах журналу 

впродовж року. Переможців визна-

чить читацьке голосування, а під-

сумки Конкурсу редакція оголосить 

у “ДВ”, 2021, № 3.
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Відскануйте Завантажте Роздрукуйте Працюйте!
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