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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ» 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
 

НАКАЗ  
 

28 липня 2022 р. м. Житомир № 66-о 
 
 
Про затвердження результати  
самооцінювання забезпечення  
якості освіти в Науковому ліцеї 
Житомирської політехніки  
за 2021-2022 навчальний рік 
 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 30.11.2020 р. № 1418 «Про затвердження Методичних рекомендацій з 
питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти», Положення 
про  внутрішню систему забезпечення якості освіти Наукового ліцею 
Житомирської політехніки, схваленого рішенням педагогічної ради закладу 
(протокол від 10.09.2021 р. № 2), затвердженого наказом від 13.09.2021р. №28-О, з 
метою створення умов для підвищення якості освітньої діяльності, використання 
системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу, 
розроблення системи забезпечення якості освіти, відповідно до наказу від 
30.12.2021 р. № 91-О «Про здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності 
Наукового ліцею у 2021-2022 навчальному році» в Науковому ліцеї було 
проведено внутрішнє само оцінювання за напрямами «Освітнє середовище 
Наукового ліцею», «Система оцінювання здобувачів освіти Наукового ліцею». 
Враховуючи рішення педагогічної ради від 28 липня 2022 р. (протокол №29) 

 
НАКАЗУЮ: 
 



1. Затвердити Результати самооцінювання забезпечення якості освіти в 
Науковому ліцеї Житомирської політехніки за 2021-2022 навчальний рік (додаток 
1). 

2. Визнати рівні освітнього середовища Наукового ліцею та системи 
оцінювання здобувачів освіти Наукового ліцею як достатні. 

3. Врахувати результати проведення самооцінювання забезпечення якості 
освіти при внесенні пропозицій до Плану роботи Наукового ліцею на 2022-2023 
н.р., Стратегічного плану роботи Державного університету «Житомирська 
політехніка» та змін до Положення про  внутрішню систему забезпечення якості 
освіти Наукового ліцею Житомирської політехніки. 

4. Затвердити Рекомендації щодо підвищення якості освітньої діяльності 
Наукового ліцею (додаток 2). 

5. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 
 

Директор Наукового ліцею                                       Наталія ВЕНЦЕЛЬ 
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