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Законом України «Про освіту» передбачено оновлення управлінського інструментарію,
зокрема, впровадження інституційного аудиту як елемента зовнішнього забезпечення якості
освітньої діяльності й освіти; створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Для керівника закладу освіти важливо створити систему внутрішнього освітнього
аудиту, яка забезпечить надходження релевантної інформації про освітній процес та його
результати, необхідної для прийняття раціональних управлінських рішень.
Зазначимо, що сучасний підхід до управління закладом освіти передбачає
відповідність системи управління вимогам сучасного менеджменту (раціональність, валідація
освітніх процесів, об’єктивність тощо). Отже, розвиток системи внутрішнього освітнього
аудиту в закладі загальної середньої освіти є суттєвим напрямом реформування освітньої
галузі.
Термін «аудит» традиційно використовувався в економіці відносно бухгалтерських
документів.
Проте останнім часом цей термін широко використовується в галузі освіти, що
пов’язано зі спробою створення системи управління якістю освіти, орієнтованої на міжнародні
стандарти серії ISO, TQM.
Ми визначаємо внутрішній аудит як адміністрування, що забезпечує оцінку освітньої
діяльності та якості освіти в цілому і за окремими структурними підрозділами, напрямами,
суб’єктами педагогічного процесу.
З організаційної точки зору аудит – це:
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 діяльність з надання незалежних та об’єктивних оцінок і консультацій, спрямованих
на вдосконалення діяльності закладу освіти;
 незалежне оцінювання результатів освітнього процесу;
 моніторинг освітньої діяльності та її результатів, установлення відповідності
нормативним вимогам.
Як відомо, аудит може бути операційним, фінансовим та на відповідність вимогам.
Зупинимось на останньому виді аудиту. При аудиті відповідності встановлюється ступінь, з
якою система якості зрозуміла, впроваджена і дотримується персоналом (фактичне
виконання персоналом вимог, встановлених в документації на відповідність якості освітньої
діяльності).
Мета аудиту на відповідність вимогам – перевірка дотримання персоналом правил і
процедур, визначених вищим керівництвом. Перевірки на відповідність призначені для
виявлення дотримання організацією конкретних правил, законів, пунктів договорів, які
впливають на результати діяльності.
Основними об’єктами внутрішнього аудиту є рішення окремих функціональних завдань
управління, розробка і перевірка інформаційних систем організації. Для здійснення
внутрішнього аудиту використовують різні організаційні форми. Формування власної служби
внутрішнього аудиту передбачає його здійснення власними силами організації, чому сприяє
хороша поінформованість співробітників про внутрішню структуру компанії і галузевих
особливостях діяльності. Ефективність внутрішнього аудиту, якість освітнього процесу
забезпечується створенням надійних організаційно-управлінських механізмом оцінювання.
Для цього в закладі освіти розробляється задокументована методика «внутрішній
аудит». Документами аудиту можуть бути: програма аудиту; план внутрішнього аудиту
системи якості; опитувальні листи; протоколи відповідності стандартам; звіти про аудит;
плани корекції та запобіжних дій.
Для проведення внутрішніх аудитів якості освіти може бути створений спеціальний
структурний підрозділ (наприклад центр аудиту якості освіти як адаптивна структура).
Центр аудиту якості освіти виконує комплекс функцій щодо забезпечення і контролю
якості освіти: сервісну, діагностичну, компенсаторну, прогностичну, навчальну, консалтингову
та консультативну.
Отже, заклади загальної середньої освіти потребують сучасної моделі внутрішнього
аудиту. Необхідно розробляння та створення центрів аудиту якості освіти (шкільної системи
управління якістю освіти тощо), які мають бути забезпечені необхідним методичним
матеріалом, інструментарієм для проведення дослідження якості освітньої діяльності й якості
освіти учнів. Потребує вирішення проблема навчання керівників закладів освіти технології
внутрішнього аудиту освітньої діяльності.
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