
 

  

ЧЕРКАСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

м. Черкаси 

1 вересня 2021 року        № 179-о 

 

Про призначення відповідальної  

особи із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості 

освіти ліцею на 2021-2022 

навчальний рік 

 

 

На реалізацію законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Концепції «Нової української школи», «Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки», наказу МОНУ від 09 

січня 2019 року № 17 «Про затвердження  порядку проведення 

інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» (зі змінами), 

наказу МОНУ від 30 квітня 2021 року № 493 «Деякі питання здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти», з метою 

оперативного керування процесом вивчення та функціонування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальним за забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти ліцею для забезпечення оперативного, тактичного та 

стратегічного керування освітнім процесом адміністрацією ліцею заступника 

директора з НВР, Зімніна Ю.Ф. 

2. Відповідальній особі: 

2.1. Координувати результативне запровадження внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в закладі. 

Постійно 

2.2. Забезпечити організацію проведення комплексної самооцінки якості 

освітнього процесу ліцею, відповідно до розроблених таблиць, плану та 





 

  

ЧЕРКАСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

м. Черкаси 

1 вересня 2021 року        № 180-о 

 

Про створення проксі-групи 

аудиторів (команди внутрішніх 

експертів) по впровадженню 

внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти на 2021-2022 

навальний рік 

 

Відповідно до розділу V Закону України «Про освіту» та розділу VІ 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», методичних 

рекомендацій щодо внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладів 

загальної середньої освіти («Абетки для директора»), наказу Міністерства 

освіти і науки України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку 

проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» (зі 

змінами), наказу МОНУ від 30 квітня 2021 року № 493 «Деякі питання 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої 

освіти», за рішенням педагогічної ради (протокол № 7 від 20.01.2020 року, 

протокол № 1 від 28.08.2020 року), з метою оперативного керування 

процесом вивчення та функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти та освітньої діяльності  

НАКАЗУЮ: 

1. Створити проксі-групу аудиторів (команду внутрішніх експертів) для 

проведення моніторингу та комплексного оцінювання якості освіти та 

освітньої діяльності ліцею у 2021-2022 навчальному році у складі: 

Керівник групи - практичний психолог ЧГПЛ  

О. О. Волошин; 

 





 

  

ЧЕРКАСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

м. Черкаси 

1 вересня 2021 року        № 178-о 

 

Про проведення самооцінювання  

внутрішньої системи забезпечення  

якості освітньої діяльності та 

якості освіти ЧГПЛ у 2021-2022 

навчальному році 

 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Концепції «Нової української школи», «Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки», на виконання наказів 

Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17 «Про 

затвердження  порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної 

середньої освіти», від 30 листопада 2020 року № 1480 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти», наказу 

МОНУ від 30 квітня 2021 року № 493 «Деякі питання здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти», за рішенням 

педагогічної ради (протокол № 7 від 20.01.2020 року, протокол № 1 від 

28.08.2020 року) з метою аналізу стану сформованості та функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

освіти  

 

НАКАЗУЮ 

 

1. Провести комплексне самооцінювання освітньої діяльності та 

управлінських процесів ліцею. 

До травня 2022 року 

2. Призначити відповідальним за проведення самооцінювання внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти заступника 

директора ліцею з НВР, Зімніна Ю.Ф. 



3. Відповідальному за проведення самооцінювання внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти: 

Вересень 2021 року 

3.1. Надавати консультації учасникам проксі групи (внутрішнім експертам) 

та учасникам освітнього процесу.  

У разі потреби 

3.2. Проінформувати учасників освітнього процесу ліцею про проведення у 

закладі самооцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти та про терміни проведення усіх етапів 

самооцінювання. 

Вересень 2021 року 

3.3. Організувати збір класними керівниками письмових згод батьків на 

проведення анкетування учнів 5-11 класів. 

До 20 вересня 2021 року 

4. Керівнику проксі групи: 

4.1. Провести навчання аудиторів проксі групи (внутрішніх експертів) щодо 

особливостей проведення самооцінювання внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у 2021-2022 

навчальному році. 

Вересень 2021 року 

4.2. Розподілити обов'язки по проведенню внутрішнього вивчення якості 

освіти та освітньої діяльності серед аудиторів проксі-групи (протокольно). 

Вересень 2021 року 

5. Аудиторам проксі-групи (внутрішнім експертам) по впровадженню 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 

5.1. Провести комплексне вивчення й оцінювання освітньої діяльності та 

управлінських процесів закладу освіти відповідно до визначеного механізму 

самооцінювання за допомогою: 

- спостереження за освітнім середовищем; 

Вересень-квітень 2021 року 

- відвідування навчальних занять; 

Протягом року 

- анкетування учнів, 

- анкетування батьків учнів; 

Протягом року 

- анкетування педагогічних працівників; 

Протягом року 

- інтерв’ю з представником учнівського самоврядування; 

9 листопада 2021 року 

- інтерв’ю з директором; заповнення опитувального аркуша керівника; 

10 листопада 2021 року 

- інтерв’ю із заступником директора з НВР; 

11 листопада 2021 року 

- інтерв’ю із соціальним педагогом; 

12 листопада 2021 року 



- заповнення адміністрацією закладу акту щодо дотримання вимог 

законодавства у сфері загальної середньої освіти; 

16 листопада 2021 року 

- вивчення шкільної документації (стратегії розвитку, річного плану, 

освітньої програми, наказів, протоколів засідань педагогічної ради, класних 

журналів, особових справ учнів, педагогічних працівників, розкладу занять, 

правил поведінки, штатного розпису, статзвітів, індивідуальних програм 

розвитку, положень та інших документів відповідно до номенклатури справ 

закладу). 

Січень-квітень 2022 року 

5.2. Під час спостереження за проведенням навчальних занять звернути увагу 

на: 

- формування та розвиток ключових компетентностей у здобувачів освіти; 

- спрямованість навчального заняття на формування в учнів ціннісних 

ставлень; 

- роботу учнів під час навчального заняття; 

- оцінювання діяльності учнів під час проведення навчального заняття, 

зокрема реалізацію засад формувального оцінювання; 

- використання інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, 

обладнання, засобів навчання; 

- комунікацію педагогічного працівника та учнів. 

5.3. Провести аналіз інформації, отриманої під час спостереження, 

опитування та вивчення документації закладу освіти. 

Квітень 2022 року 

5.4. Узагальнити результати самооцінювання освітніх і управлінських 

процесів закладу освіти, підготувати їх у формі комбінованого (описового та 

кількісного) звіту за визначеними напрямами, критеріями, вимогами та 

індикаторами. 

Травень 2022 року 

5.5. Визначити рівні оцінювання якості освітньої діяльності та ефективності 

внутрішньої системи для кожного напряму освітньої діяльності ліцею. 

До 14 травня 2021 року 

5.6. Розглянути результати самооцінювання освітніх і управлінських процесів 

ліцею на засіданні педагогічної ради, оприлюднити на офіційному сайті 

ліцею шляхом включення відповідного розділу до річного звіту директора. 

Червень 2022 року 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

НВР, Зімніна Ю.Ф. 

 

 

 

 

Директор ЧГПЛ         В.Г. Гайдук  

 

 




