
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

04.01.2018                            № 09 

 

Про проведення  регіональних 

моніторингових       досліджень 

якості   освіти    в    ІІ   півріччі 

2017/2018  навчального року          
      

На виконання Плану заходів щодо реалізації освітнього проекту 

«Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору», 

затвердженого наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 27.06 2017 №229 «Про виконання рішень колегії 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

від 20.06.2017 року» , листа Комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти» від 21.12.2017 № 5295 «Про 

проведення регіональних моніторингових досліджень якості освіти в ІІ 

півріччі 2017/2018 навчального року»  

 

НАКАЗУЮ 

1. Провести регіональні моніторингові дослідження якості освіти в закладах 

загальної середньої освіти Зачепилівського району відповідно до освітнього 

проекту «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього 

простору».                                                           

                                                                                                             До 20.03.2018 

 2.Закладом загальної середньої освіти Зачепилівського району відповідно до 

вибірки закладів освіти, що є учасниками І етапу регіональних 



моніторингових досліджень, у якому проводяться дослідження, визначити 

Миколаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної 

ради Харківської області (в.о. директора Миргородська О.В.). 

 

3. Відповідальним за проведення моніторингу в районі призначити методиста 

районного методичного кабінету відділу освіти Пилипенко Г.В.  

4. Відповідальному за проведення моніторингу Пилипенко Г.В. : 

4.1. Організувати участь у дослідженні  Миколаївської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області (в.о. 

директора Миргородська О.В.).   

                                                                                                            До 20.03.2018 

4.2. Забезпечити навчальний заклад-учасник досліджень інструктивно-

методичними матеріалами. 

4.3. Створити умови для отримання об’єктивних та достовірних результатів 

моніторингу. 

4.4. Здійснювати контроль за дотриманням термінів і процедури досліджень. 

4.5. Інформувати Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська 

академія неперервної освіти» про проведення досліджень у Миколаївській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради 

Харківської області (в.о. директора Миргородська О.В.). 

                                                                                                             До 13.04.2018 

5. Виконуючій обов’язки директора Миколаївської загальноосвітньої  школи 

І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області 

Миргородській О.В. : 

5.1. Створити умови для отримання об’єктивних та достовірних результатів 

моніторингу для вчителів та учнів школи. 

                                                                                                             До 20.01.2018 

5.2. Для здійснення психологічного тестування учнів 8 класу залучити 

практичного психолога Губу Н.В. 

                                                                                                        



5.3. Оформити показники діяльності  та інформувати районний методичний 

кабінет про хід та результати моніторингових досліджень . 

                                                                                                             До 20.03.2018 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти                                                        О.М. Зеленський 

 

 

 

 

 

 

 

 


