
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

26.02.2018                                           Хмельницький                                №75-од

Про проведення першого циклу моніторингового
дослідження стану сформованості
читацької та математичної компетентностей
випускників початкової школи

Відповідно  до  підпунктів  1,  2  пункту  16  розпорядження  Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2017 року №903-р «Про затвердження плану
заходів  на  2017—2029  роки  із  запровадження  Концепції реалізації  державної
політики  у  сфері  реформування загальної  середньої  освіти  “Нова  українська
школа”», пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 29.22.2016
року №1693 «Деякі питання загальнодержавного моніторингового дослідження
якості  початкової  освіти  Стан  сформованості  читацької  та  математичної
компетентностей  випускників  початкової  школи  загальноосвітніх  навчальних
закладів»(зі змінами від 27.03.2017 №470), наказу Міністерства освіти і науки
України від 09.02.2018 №118 «Про проведення першого циклу моніторингового
дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей
випускників  початкової  школи»,  з  метою  створення  умов  для  подальшого
відслідковування змін, що відбуватимуться в результаті запровадження нового
стандарту  для  початкової  школи  та  нових  підходів  до  навчання,  а  також
створення системи моніторингу якості середньої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Подати до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти
пропозиції  щодо  формування  графіка  проведення  першого  циклу
моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної
компетентностей  випускників  початкової  школи закладів  загальної  середньої
освіти Хмельницької області згідно затвердженої вибірки.



2. Провести у період з 18 квітня до 16 травня 2018 року перший цикл
моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної
компетентностей випускників початкової школи.

3. Структурним  підрозділам  з  питань  освіти  районних  державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування:

3.1 Сприяти працівникам Вінницького регіонального центру оцінювання
якості  освіти  та  Хмельницького  обласного  інституту  післядипломної
педагогічної освіти у проведені першого  циклу моніторингового дослідження
стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників
початкової школи. 

3.2 Організувати внесення закладами освіти відповідних змін до режиму
роботи закладу та  розкладу уроків  для класів,  учні  яких братимуть участь  у
першому циклі дослідження.

4.  Хмельницькому  обласному  інституту  післядипломної  педагогічної
освіти (В. Берека):

4.1 Організувати проведення з керівниками закладів освіти інформаційно-
роз’яснювальної роботи щодо специфіки та умов проведення моніторингового
дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей
випускників початкової школи.

4.2 Забезпечити участь інструкторів під час проведення першого циклу
моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної
компетентностей  випускників  початкової  школи  у  Хмельницькій  області
відповідно до графіка його проведення.

5.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора –
начальника  управління  Департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації
Т.Дупляк.

Директор Департаменту                                                                         О.Фасоля
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