
 
Нововодолазький ліцей №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області 

 

НАКАЗ  

 

03.09.2018                                                                                                 № 271 

 

Про організацію та проведення  

моніторингових досліджень 

 у 2018/2019 навчальному році  
 

На виконання Національної  стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 

25.06.2013 № 344/2013, Постанови Кабінету Міністрів України від 

14.12.2011 № 1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та 

оцінки якості освіти», обласної  програми  розвитку освіти «Новий освітній 

простір Харківщини» на 2014-2018 роки,  відповідно до плану роботи 

ліцею на 2018/2019 навчальний рік,  з метою підвищення якості загальної 

середньої освіти, оцінювання її результативності, визначення ефективності 

управлінських рішень, вивчення умов, що впливають на результативність 

діяльності  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести  моніторингові дослідження якості освіти  за напрямами:  

- управлінська діяльність; 

- організація освітнього процесу; 

- результативність освітнього процесу; 

- організація методичної роботи; 

- організація виховної роботи. 

2. Створити моніторингову групу для проведення досліджень у складі: 

Тиндик О.О.  – заступника директора з НР; 

 Коваль О.В.  – заступника директора з ВР; 



Ляшенко В.М.  – практичного психолога; 

Груба В.В.         – педагог-організатор; 

Боровик І.М. –  керівника   методичного об’єднання класних 

керівників; 

Собакарь Н.О.  – керівника  циклового методичного вчителів 

філологічних та суспільно-гуманітарних предметів; 

Шиленко О.М. – керівника циклового методичного об’єднання 

вчителів природничо-математичних предметів; 

Карбань О.Я.  – керівника   методичного об’єднання вчителів  

початкових класів. 

3. Членам моніторингової групи: 

3.1. Скласти програму моніторингових досліджень на                       

2018/2019 навчальний рік відповідно до напрямів. 

До 14. 09.2018 

3.2. Створити умови для ефективної організації та проведення  

моніторингових     досліджень в ліцеї. 

                                            Протягом 2018/2019 навчального  року 

3.3.  Матеріали досліджень оприлюднити  на педагогічних радах та 

нарадах при директорові  

     Протягом 2018/2019  навчального  року 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

Директор ліцею                                                                     О.В.Коваленко 

 

З наказом  від 03.09 2018   № 271 ознайомлені: 

1. Тиндик О.О.                ________ 

2. Коваль О.В.   ________ 

3. Ляшенко В.М.   ________ 

4. Груба В.В. ________ 

5. Собакарь Н.О.      ________ 

6. Шиленко О.М.     ________ 

7. Карбань О.Я. ________ 

8. Боровик І.М. ________ 

 


