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Про створення робочої групи 
по впровадженню внутрішньої  
системи забезпечення  якості освіти 
 
 

 На реалізацію законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», Положення Раціонального стандарту ДСТУ ІБО 9000:2015 
(180 9000:2015, ЮТ) «Системи управління якістю. Основні положення та 
словник термінів», Наказу МОН від 06 травня  2021 року № 509 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти», з метою запровадження у закладі системи управління 
якістю, формування та функціонування внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти та підвищення рівня професійної компетентності педагогічних 
працівників; забезпечення якості реалізації освітніх програм, вдосконалення 
змісту, форм та методів освітньої діяльності  та підвищення рівня 
об’єктивності оцінювання 

 
НАКАЗУЮ: 

1. СТВОРИТИ робочу  групу   по впровадженню внутрішньої   системи 
забезпечення якості освіти в  ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище 
сфери послуг» у такому складі: 
-  Лариса МАТВІЙЧУК -  директор  ХВПУСП; 
-  Рита КАРПЕНКО -  заступник директора  з навчально-  методичної роботи; 
-  Надія СМОЛІНА  -  заступник директора  з навчально-  виробничої роботи ; 
-  Олена ЩЕРБАКОВА - заступник директора  з навчально-  виховної роботи; 
-  Ірина САМАРА – методист; 
-  Лариса ВИШНЕВЬКА -  практичний психолог; 
-  Тетяна КУРГАНСЬКА -  соціальний педагог; 
-  Ліліана  ВОДОП’ЯНОВА – інженер з охорони праці; 
-  Світлана ХМЕЛЕНКО  -  викладач; 
-  Вікторія СУБОТА  - викладач; 



-  Галина ВИНОГРАДЕНКО – майстер виробничого навчання ; 
-  Яна КОСТОРНА - представник батьківського комітету; 
-  Вікторія ДОНЦОВА – ФОП Салон краси. 

 
2. РОЗРОБИТИ робочій групі  інструментарій для  самооцінювання. 

3.ПРИЗНАЧИТИ відповідальним за впровадження  внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти та забезпечення оперативного керування процесом 
вивчення заступника  директора з навчально- методичної роботи  Риту 
КАРПЕНКО. 

4.Відповідальній особі: 
4.1. КООРДИНУВАТИ результативне запровадження внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності в закладі. 

Постійно 
4.2. ПРОВОДИТИ навчання з керівниками МК щодо визначення і аналізу 
відповідного компоненту системи забезпечення якості освіти. 
 

 5.      КОНТРОЛЬ за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
Директор                                               Лариса МАТВІЙЧУК 
 

Виконавець  Рита КАРПЕНКО  

 

ПОГОДЖЕНО: 
Юрисконсульт 
_______В.О. Козир
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