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Мета  

 

 Забезпечення 

конкурентноспороможного 

підприємства та здійснення 

ефективної співпраці установ освіти 

міста Києва на основі спільних 

стандартів і вимог у рамках єдиного 

інформаційного освітнього 

простору. 



 Діяльність Освітньої Агенції сьогодні 

  

 
• Базові компетенції учнів (виявляються 

сильні та слабкі ланки кожного 
навчального закладу Києва) 

 
• Діяльність учителя та робота 

навчального закладу: стан матеріально-
технічного, кадрового, ресурсного 
забезпечення освітньої галузі м. Києва. 

 
 

• Проводяться соціологічні, психолого-
соціологічні дослідження: стан 
здоров’язбереження, якість харчування, 
правова освіта і виховання учнів, соціальні 
запити батьків учнів, вихованців дитсадків.  



 Першочергові завдання реформування 

Агенції: 

 

  

 

• Моніторинг предмету 
діяльності Агенції відповідно 
до статутної діяльності та 
визначення  стратегічних 
завдань для  реформування 
роботи Агенції - термін 1 
місяць 

 



 

Стратегічний план розвитку Агенції на 

середньострокову перспективу 

 

  

• створення єдиного освітнього 
електронного середовища                        
м. Києва на основі хмаро-
орієнтованих технологій 

 

• створення системи сайтів закладів 
освіти, орієнтованих на публікацію 

найкращих освітніх практик; 
формування мережевих професійних 

спільнот 

 
• організація проведення семінарів, 

тренінгів, круглих столів, практичних 
конференцій, конкурсів щодо 
використання та інтеграції 

інформаційних ресурсів 



 Стратегічний план розвитку Агенції 

на середньострокову перспективу 

  

• розробка та запровадження проекту 
"Мережева модель профілізації 
старшої школи в умовах 
інноваційного розвитку сучасної 
освіти" 

 

• оптимізація роботи комунальних 
підприємств міста Києва у сфері 
освіти  

 

• участь у міжнародних порівняльних 
дослідженнях якості освіти (ТІМSS, 
РІSА, РІRLS тощо); 



 Пропозиції щодо очікуваної динаміки 
поліпшення основних показників фінансово-

господарської діяльності Агенції 

  

 
• відсутність розроблених нормативів 

щодо аналізу ефективності 
використання бюджетних коштів на 

утримання комунального 
підприємства, що займається 

моніторингом освіти 

• розробка та запровадження системи 
показників про ефективність 

використання бюджетних коштів 
шляхом оприлюднення інформації на 

веб-сайті Агенції.   



 Пропозиції щодо залучення інвестицій 

для розвитку Агенції 

  
•участь у грантових конкурсах 
 

 

• надання допоміжних додаткових послуг 
у сфері освіти, консультативних, 
організаційних, рекламних  
маркентингових, транспортних та 
інформаційно-консультаційних послуг 
юридичним і фізичним особам у сфері 
освіти 

 
 



 Очікуваний результат 

  

• Створення єдиної освітньої політики 
столиці, яка окреслить бачення 

трансформації освіти;  

 

• шляхи вирішення системних 
стратегічних завдань освіти в 

сучасному глобалізованому світі;  

• вибудувати синергетичні рішення 
для досягнення мети всіма 

учасниками навчального процесу, а 
також батьками, партнерами та 

ін.;  

• визначення показників ефективності 
і якості трансформації освіти. 



Дякую за ВАШ час! 

 


