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ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 

5 грудня 2019 р. 11:30 – 13:00 
 

СПІКЕРИ 
• ЛЮБОМИРА МАНДЗІЙ 

Міністерство освіти і науки України 

• ВАЛЕРІЙ БОЙКО 
Український центр оцінювання якості освіти 

• ВАДИМ КАРАНДІЙ 
Український інститут розвитку освіти 

• РУСЛАН ГУРАК 
Державна служба якості освіти 

• СЕРГІЙ ЛОНДАР 
Інститут освітньої аналітики  

• СЕРГІЙ ГОРБАЧОВ 
Освітній омбудсмен 
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ПИТАННЯ ДО ДИСКУСІЇ 
• Досягнення високої якості освіти – 

багатокомпонентний процес.  
Які саме компоненти цього процесу 
забезпечує ваша установа? У чому 
саме полягає унікальність вашої 
роботи? Які напрями руху для 
досягнення більш високої якості 
освіти є для вас пріоритетними?  

• Чи вважаєте ви, що у діяльності вашої 
установи потрібні зміни після аналізу 
результатів PISA в Україні?  
Якщо «ні» – чому? Якщо «так» - які 
саме? 
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ЛЮБОМИРА 
МАНДЗІЙ 
Міністерство освіти  
і науки України 
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багатокомпонентний процес. Які саме компоненти 
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потрібні зміни після аналізу результатів PISA в 
Україні? Якщо «ні» – чому? Якщо «так» - які саме? 
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СЕРГІЙ ГОРБАЧОВ 
Освітній омбудсмен 
• Досягнення високої якості освіти – 

багатокомпонентний процес. Які саме компоненти 
цього процесу забезпечує ваша установа? У чому 
саме полягає унікальність вашої роботи? Які 
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ОСВІТНІЙ ОМБУДСМЕН  
СЕРГІЙ ГОРБАЧОВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ –МЕТА І КРИТИЧНО НЕОБХІДНА УМОВА 

ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 

05.12.2019  
КИЇВ 



ЗАХИСТ ПРАВ В ОСВІТІ 
Київ, 05.12.2019 

Якісна освіта = 
дотримання прав 
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Правова основа 
діяльності  

Право на освіту  

 Загальна Декларація прав 
людини. Стаття 26. 

 Конвенція про захист прав 
людини і основоположних 
свобод. Стаття 2. 

 Конституція України. Стаття 53. 

 Закон України «Про освіту».  
Розділ I. Загальні положення 
(зокрема, ст. 3, 4).  
Розділ VI. Учасники освітнього 
процесу (зокрема, статті  53-55). 11 
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Що може освітній 
омбудсмен 
 
Стаття 73  
Закону України 
«Про освіту»  
Інститут 
освітнього 
омбудсмена 

 розглядати звернення та 
скарги; 

 перевіряти факти викладені в 
них; 

 отримувати від закладів освіти  
та органів управління освітою 
інформацію; 

 надавати рекомендації органам 
місцевої влади та управління 
освітою щодо відновлення 
порушених прав учасників 
освітнього процесу; 
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Що може 
освітній 
омбудсмен 

 звертатися до правоохоронних 
органів; 

 представляти інтереси особи у 
суді; 

 пропонувати зміни до чинного 
законодавства; 

 брати участь у засіданнях уряду  
з правом дорадчого голосу; 

 інформувати про стан справ  
в освіті. 
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Напрями захисту прав учасників освітнього 
процесу 

Розгляд звернень  
та скарг 

Рекомендації щодо 
відновлення прав 

Пропозиції змін до НПА 

 

 

Відкрита 
комунікація 

Освітня аналітика 

Просвітництво 

Суспільна медіація 

Практики порозуміння 

Психолого-
методична підтримка 

Право Медіа Психологія  
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КУДИ 
ЗВЕРТАТИСЯ
? 

Education Ombudsman 

eo.gov.ua 

info@eo.gov.ua 


