
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

31.01.2017                       Хмельницький                               №40-од

Про моніторинг щодо визначення 
рівня навчальних досягнень
учнів загальноосвітніх
навчальних закладів 

На виконання пп.5.1, 5.2 рішення колегії Департаменту освіти і науки
обласної  державної  адміністрації  від  17.01.2017(протокол  №1)  «Про
результати  зовнішнього  незалежного  оцінювання та  державної  підсумкової
атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад робочої групи для проведення  моніторингу щодо
визначення  рівня  навчальних досягнень  учнів  загальноосвітніх  навчальних
закладів згідно із додатком 1.

2.  Відрядити  з  27.02.2017  по  14.03.  2017  членів  робочої  групи  для
проведення контрольних робіт із зазначених предметів у навчальних закладах
області згідно із додатком  2.                                                      

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

3.1. До 20.02. 2017 розробити завдання контрольних робіт з української 
мови, математики та історії України;

3.2.До  20.03.2017  надати  Департаменту  освіти  і  науки
облдержадміністрації аналіз результатів проведених контрольних робіт.

4. До 24 березня 2017 року проаналізувати результати моніторингових
досліджень рівня навчальних досягнень учнів,  визначити причини низьких
результатів  та  розробити  рекомендації  керівникам  органів  управління
освітою,  загальноосвітніх  навчальних  закладів  обласного  підпорядкування
щодо  шляхів  підвищення  якості  навчальних  досягнень  учнів  навчальних
закладів.



5. Керівникам  органів  управління  освітою  райдержадміністрацій,
міських рад, об’єднаних територіальних громад, загальноосвітніх навчальних
закладів обласного підпорядкування:

5.1.  Сприяти організації та проведенню упродовж лютого-березня 2017
року  моніторингу  щодо  визначення  рівня  навчальних  досягнень  учнів
загальноосвітніх навчальних закладі  згідно із додатком 2.

5.2.   Організувати  за  участю  педагогів  загальноосвітніх  навчальних
закладів  перевірку  контрольних  робіт,  первинну  обробку  їх  результатів  та
відправку  до  Хмельницького  обласного  інституту  післядипломної
педагогічної освіти для аналізу та узагальнення.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту                                                                   О. Фасоля
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