
                                           

                                                             

Львівська міська рада 

Департамент гуманітарної політики 

Управління освіти 

Відділ освіти Галицького та Франківського районів 

                             ЛІЦЕЙ № 2 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

 

                                                                   Н А К А З  

  29 листопада 2021 р.                              м. Львів                                        № 273 

 

Про створення робочої групи  

та проведення комплексного 

самооцінювання освітніх 

та управлінських процесів у ліцеї 

 

 

 

         Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 41, ст.48) та Закону України «Про 

повну загальну середню освіту» (ст. 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, наказу 

МОН України «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 освіти в ліцеї № 2 ЛМР, з метою розбудови 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти, постійного підвищення якості освітньої 

діяльності, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах 

освітнього процесу; -    

        

Н А К А З У Ю : 

 

1. Провести комплексне самооцінювання діяльності закладу освіти за чотирма 

напрямками до 20 січня 2022 року: 

- освітнє середовище закладу освіти; 

- система оцінювання здобувачів освіти; 
- педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти; 
- управлінські процеси закладу освіти. 

2. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Ірину Бучму 

відповідальною особою із забезпечення оперативного керування процесом 

проведення самоаналізу. 

3. Затвердити склад робочої групи (додаток 1). 

4. Затвердити орієнтовний план роботи робочої групи (додаток 2). 

5. Членам робочої групи: 

5.1. Узагальнити результати самооцінювання та визначити рівень освітньої 

діяльності закладу освіти до 20 січня 2022 року; 

5.2. Підготувати висновки та пропозиції про удосконалення освітніх та 

управлінських процесів у ліцеї до 31 січня 2022 року; 

5.3. Для вивчення якості освітньої діяльності у закладі  використовувати  методи 

збору інформації та інструменти, рекомендовані Державною службою якості 

освіти. 

6. Заслухати звіт про результати самооцінювання діяльності закладу освіти на засіданні 

педагогічної ради. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

     Директор                                                            Нінель ПОСТОЛАТІЙ 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-monitoringu-yakosti-osviti-zareyestrovanij-u-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-vid-10-lyutogo-2020-roku-15434437


                                                                                      Додаток 1  

                                                                                              до наказу № 273 від 29.11.2021 

 

 

Склад  

робочої групи для проведення самооцінювання  

освітніх та управлінських прцесів у ліцеї №2 ЛМР 

 

№ 

зп 

Прізвище, ім’я Посада  Розподіл обов’язків за напрямками 

1. Бучма Ірина Заст. директора 

 з н/в роботи 

«Педагогічна діяльність» 

2. Савчук Лідія Заст. директора 

з н/в роботи 

«Освітнє середовище» 

3. Підляський 

Андрій 

Заст. директора 

з н/в роботи 

 «Управлінські процеси» 

4. Вента Наталія Заст. директора 

    з н/в роботи 

«Система оцінювання» 

5. Медвідь Ореста Заст. директора 

з н/в роботи 

«Освітнє середовище» 

6. Іванишин Петро Заст. директора 

з госп. роботи 

«Освітнє середовище» 

7. Гроховська 

Людмила 

Практичний 

психолог 

«Освітнє середовище», «Педагогічна 

діяльність»,  «Управлінські процеси» 

8. Когут Тетяна Соціальний 

педагог 

«Освітнє середовище», «Педагогічна 

діяльність»,  «Управлінські процеси» 

9. Бонк Ірина Голова ПК 

 

«Освітнє середовище», «Педагогічна 

діяльність»,  «Управлінські процеси» 

10. Бундз Лариса Керівник МО «Освітнє середовище», «Система 

оцінювання»,«Педагогічна діяльність» 

11. Панько Галина Керівник МО «Освітнє середовище», «Система 

оцінювання»,«Педагогічна діяльність» 

12. Шувар Вікторія Керівник МО «Освітнє середовище», «Система 

оцінювання»,«Педагогічна діяльність» 

13. Толочко Наталія Керівник МО «Освітнє середовище», «Система 

оцінювання»,«Педагогічна діяльність» 

14. Пука Наталія Керівник МО «Освітнє середовище», «Система 

оцінювання»,«Педагогічна діяльність» 

15. Павлюк Леся Керівник МО «Освітнє середовище», «Система 

оцінювання»,«Педагогічна діяльність» 

16. Крет Марія Керівник МО «Освітнє середовище», «Система 

оцінювання»,«Педагогічна діяльність» 

17. Сенишин Ірина Керівник МО «Освітнє середовище», «Система 

оцінювання»,«Педагогічна діяльність» 

18. Миськів Яромир Член учн. 

самоврядування 

«Освітнє середовище», «Система 

оцінювання»,  «Управлінські процеси» 
19. Старко Злата Член учн. 

самоврядування 

«Освітнє середовище», «Система 

оцінювання»,  «Управлінські процеси» 
20. Галянт Олена Член батьк. 

комітету 4-А кл. 

«Освітнє середовище», «Система 

оцінювання»,  «Управлінські процеси» 
21. Савчин Наталія Член батьк. 

комітету 10-А 

кл. 

«Освітнє середовище», «Система 

оцінювання»,  «Управлінські процеси» 

 

 

 

                                                                                          



            

                                                                                                         Додаток 2  

                                                                             до наказу №  273    від 29.11.2021 

Орієнтовний план  

роботи робочої групи  

з проведення самооцінювання 

 освітніх та управлінських процесів 

 

№з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний  

1. Розподіл обов’язків між членами 

робочої групи 

29.11.2021 Бучма І.Ю. 

2. Проведення анкетування 

учасників освітнього процесу 

До 03.12.2021 Заступники 

директора 

3. Спостереження за навчальними 

заняттями 

До 30.12.2021 Заступники 

директора 

4. Узагальнення результатів 

анкетування 

До 10.12.2021 Практичний 

психолог 

5.  Моніторинг освітнього 

середовища 

До 24.12.2021 Савчук Л.Я. 

6. Вивчення системи оцінювання 

здобувачів освіти 

До 24.12.2021 Вента Н.М. 

7. Вивчення педагогічної діяльності  

педагогічних працівників 

До 24.12.2021 Бучма І.Ю. 

8. Вивчення управлінських 

процесів 

До 24.12.2021 Підляський А.І. 

9. Інтерв’ю з практичним 

психологом 

До 24.12.2021 Бучма І.Ю. 

10. Інтерв’ю з представником 

учнівського самоврядування 

До 24.12.2021 Медвідь О.І. 

11. Вивчення документації До 24.12.2021 Підляський А.І. 

12. Підготовка аналітичних довідок 

членів робочої групи 

До 20.01.2022 Відповідальні 

за напрямки 

13. Підготовка висновків та 

рекомендацій  

До 31.01.2022 Відповідальні 

за напрямки  

14. Звіт про роботу робочої групи До 31.01.2022 Бучма І.Ю. 

 

 


