
 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ  

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
69005, м. Зaпopiжжя, вул. Олександра Матросова,  6, тел.: +38 (095)172-73-86,   

E-mail: zaporizhzhia@sqe.gov.ua,  Код ЄДРПОУ 43227548 
 

  

15.06.2020 № 03-24/263  На  №___________від___________ 

 

Керівникам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

 

 

Про проведення семінару 
 
 

    Управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області 

листами від 12.06.2020 за № 03-24/260 та № 03-24/261 «Про проведення 

семінару – практикуму» повідомляло про проведення семінарів-практикумів 

за темою: «Дотримання вимог законодавства при здійсненні освітньої 

діяльності закладами  професійної (професійно-технічної) освіти. Розбудова 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти». У зв’язку зі збільшенням 

показників захворюваності на COVID-19, заплановані  заходи будуть 

проведені в режимі онлайн за посиланням:  
http://email.mg.pruffme.com/c/eJxNjjsOwyAQRE9jSrS7wIILCseJ74HwV

zLG8u_8IV2kKd4UbzS9J9Z2DGLxBATAaBANGJQoXdtxqzrTms-
r4TdWGtIk9-
MexzTImJOYfQzI2jmnlOZYjxFUsBgBowscAUisfr6u_axUU1FX8qeXtoatX7ap
0E3MUNtCV9rR1ESEVqM4fP_kYctnfoLcUiwnphSW9TfwBRWDNqY 

 

 

18.06.2020 (перша сесія) о 13.00: 

 1. Напрями  співпраці  управління  Державної  служби  якості освіти у 

Запорізькій області (далі - Управління) та Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Запорізькій області (далі - НМЦ ПТО у ЗО). 

Меморандум про співпрацю.  

Паржницький О.В – директор НМЦ ПТО у ЗО, к.п.н. 

2. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Україні. 

Виклики та перспективи - Іванова В.В., т.в.о. начальника управління 

Державної служби якості освіти у Запорізькій області. 

3. Самооцінювання якості освітньої діяльності, як основа розбудови 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Лагода Н.А., заступник начальника відділу інституційного аудиту управління 

Державної служби якості освіти у Запорізькій області. 

http://email.mg.pruffme.com/c/eJxNjjsOwyAQRE9jSrS7wIILCseJ74HwVzLG8u_8IV2kKd4UbzS9J9Z2DGLxBATAaBANGJQoXdtxqzrTms-r4TdWGtIk9-MexzTImJOYfQzI2jmnlOZYjxFUsBgBowscAUisfr6u_axUU1FX8qeXtoatX7ap0E3MUNtCV9rR1ESEVqM4fP_kYctnfoLcUiwnphSW9TfwBRWDNqY
http://email.mg.pruffme.com/c/eJxNjjsOwyAQRE9jSrS7wIILCseJ74HwVzLG8u_8IV2kKd4UbzS9J9Z2DGLxBATAaBANGJQoXdtxqzrTms-r4TdWGtIk9-MexzTImJOYfQzI2jmnlOZYjxFUsBgBowscAUisfr6u_axUU1FX8qeXtoatX7ap0E3MUNtCV9rR1ESEVqM4fP_kYctnfoLcUiwnphSW9TfwBRWDNqY
http://email.mg.pruffme.com/c/eJxNjjsOwyAQRE9jSrS7wIILCseJ74HwVzLG8u_8IV2kKd4UbzS9J9Z2DGLxBATAaBANGJQoXdtxqzrTms-r4TdWGtIk9-MexzTImJOYfQzI2jmnlOZYjxFUsBgBowscAUisfr6u_axUU1FX8qeXtoatX7ap0E3MUNtCV9rR1ESEVqM4fP_kYctnfoLcUiwnphSW9TfwBRWDNqY
http://email.mg.pruffme.com/c/eJxNjjsOwyAQRE9jSrS7wIILCseJ74HwVzLG8u_8IV2kKd4UbzS9J9Z2DGLxBATAaBANGJQoXdtxqzrTms-r4TdWGtIk9-MexzTImJOYfQzI2jmnlOZYjxFUsBgBowscAUisfr6u_axUU1FX8qeXtoatX7ap0E3MUNtCV9rR1ESEVqM4fP_kYctnfoLcUiwnphSW9TfwBRWDNqY
http://email.mg.pruffme.com/c/eJxNjjsOwyAQRE9jSrS7wIILCseJ74HwVzLG8u_8IV2kKd4UbzS9J9Z2DGLxBATAaBANGJQoXdtxqzrTms-r4TdWGtIk9-MexzTImJOYfQzI2jmnlOZYjxFUsBgBowscAUisfr6u_axUU1FX8qeXtoatX7ap0E3MUNtCV9rR1ESEVqM4fP_kYctnfoLcUiwnphSW9TfwBRWDNqY
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 01.07.2020 (друга сесія) о 13.00 

 

1. Здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Лисогор С.Л. – начальник відділу взаємодії з органами місцевого 

самоврядування, моніторингу та позапланового контролю Управління. 

2. Структура уніфікованого акту, що складається за результатами 

проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю). 

Ципріанова С.Г. – головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого 

самоврядування, моніторингу та позапланового контролю Управління. 

3. Формування та забезпечення реалізації політики академічної 

доброчесності. 

Коваль К.І. – головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого 

самоврядування, моніторингу та позапланового контролю Управління. 

  

 

02.07.2020 (третя сесія) о 13.00 

 

Тестування. За посиланням: https://forms.gle/JcN6CVFUFCqPUPcA6 

 

 Опрацювання результатів тестування буде проведено Науково-

методичним центром професійно-технічної освіти 03.07.2020 та повідомлено 

учасникам тестування. 

Для участі у заході запрошуються заступники директорів з навчально-

виробничої роботи  всіх закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

начальника управління       Вікторія ІВАНОВА  
 

 

 

 

 

Світлана Лисогор 0505505186 

Світлана Ципріанова 0504543242 
 

https://forms.gle/JcN6CVFUFCqPUPcA6

