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НАКАЗ 
Від 31.08.2021 р.       № 228-о   

 

Про проведення  самооцінювання  

якості освітньої діяльності  в закладі 

освіти у 2021/2022 навчальному році 

 

 

Відповідно до законів України «Про освіту» (стаття 41, частини 3 ст.48), «Про 

повну загальну середню освіту» (стаття 42) «Порядку проведення моніторингу 

якості освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 16 

січня 2020 року № 54, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 

лютого 2020 року за № 154/34437, Методики оцінювання освітніх і 

управлінських процесів ЗЗСО, наказу МОНУ «Про затвердження методичних 

рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти у ЗЗСО» від 30.11.2020 №1480, Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освітньої діяльності в закладі освіти, схвалене 

педагогічною радою (протокол №1 від 30.08.2021), з метою  розбудови 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у 

закладі, постійного підвищення якості освітньої діяльності, використання 

системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього 

процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Провести у 2021/2022 навчальному році комплексне вивчення й 

самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямами: 

- освітнє середовище в закладі; 

- система оцінювання здобувачів освіти; 

- педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти; 

- управлінські процеси закладу освіти. 

2.  Для підготовки  та проведення самооцінювання освітніх  та 

управлінських процесів створити робочу групу у такому складі: 

Мисько Н.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи, 

голова робочої групи. 

Члени робочої групи: 

Мазур І.М. - заступник директора з виховної роботи; 
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Мандзик Т.Й. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Чайка І.Я., заступник директора з адміністративно - господарської  

роботи; 

Крамар М.І., голова ШМО вчителів математики, фізики та інформатики;  

Ткачук Л.В., педагог-організатор; 

Климко Я.М.,  соціальний педагог; 

Іванчук-Щур Анатолій, учень 11-го класу, керівник учнівського 

самоврядування. 

  

3. Голові робочої групи Мисько Н.І.: 

1) Координувати результативне запровадження внутрішньої системи 

забезпечення якості; 

2) Систематично проводити навчання з членами робочих груп щодо 

визначення і аналізу відповідного компоненту системи забезпечення якості; 

3) Узагальнити результати самооцінювання та визначити рівень освітньої 

діяльності закладу освіти; 

4) Підготувати висновки і визначити шляхи вдосконалення освітньої 

діяльності. 

4.  Членам робочої групи: 

1)  Використовувати такі методи збору інформації як вивчення документації, 

спостереження за навчальними заняттями, опитування та анкетування всіх 

учасників освітнього процесу; 

 2) самооцінювання освітніх та управлінських процесів провести відповідно до 

напрямів, вимог/правил, критеріїв, індикаторів що використовуються під час 

проведення інституційного аудиту закладу загальної середньої освіти 

відповідно Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 09 січня 2019 року № 17 «Про затвердження Порядку проведення 

інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за № 250/33221 (із 

змінами); 

3) збір та аналіз інформації під час проведення самооцінювання освітніх та 

управлінських процесів провести використовуючи методи збору інформації, 

інструменти та джерела отримання інформації, рекомендовані «Абеткою для 

директора»; 

4) оцінювання освітніх та управлінських процесів здійснювати за 

орієнтовними рівнями оцінювання якості освітньої діяльності та ефективності 

внутрішньої системи, що міститься у додатку 2 до Методики оцінювання 



освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти під час 

інституційного аудиту, затвердженої наказом Державної служби якості 

освіти України від 09 січня 2020 року № 01-11/1 (в редакції наказу від 27 

серпня 2020 року № 01-11/42). 

5)  Підготувати перелік запитань для проведення анкетування серед 

педагогічних працівників, батьків та учнів 5,8,9,10 класів, за напрямами 

відповідно до критеріїв оцінювання освітніх та управлінських процесів закладу 

та внутрішньої системи забезпечення якості освіти . 

6) Підготувати до 01.12.2021 року довідку за результатами самооцінювання за 

напрямами діяльності  з пропозиціями про удосконалення освітньої роботи. 

6. Оприлюднити довідку про результати самооцінювання за напрямами 

«Освітнє середовище», «Система оцінювання результатів навчання здобувачів 

освіти», «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти», 

«Управлінські процеси закладу освіти» на сайті закладу освіти. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                             О.Верхівська 

 

З наказом ознайомлені                                                      Н.І.Мисько                                                             

                                                                                        І.М.Мазур 

                                                                                        Т.Й.Мандзик 

                                                                                        І.Я.Чайка  

   М.І.Крамар 

           Л.В.Ткачук 

           Я.М.Климко   

             
              

 


