
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

26.02.2018                                           Хмельницький             №76-од

Про підготовку та проведення в
2018 році основного етапу 
міжнародного дослідження якості 
освіти PISA–2018 у 
Хмельницькій області

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 лютого
2016 року №72-р «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні
якості  освіти  PISA–2018»,  підпункту  1  пункту  17  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”», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.02.2018 року №138
«Про  підготовку  та  проведення  в  2018  році  основного  етапу  міжнародного
дослідження якості освіти  PISA–2018 в Україні», з метою належної організації
підготовки й проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA–2018 у 
Хмельницькій області

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити графік проведення міжнародного дослідження якості освіти
PISA–2018 у Хмельницькій області згідно додатку.

2.  Забезпечити,  в  межах  компетенції,  виконання  плану  заходів  із
підготовки й проведення в 2018 році міжнародного дослідження  якості освіти
PISA–2018,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
13.02.2018 №138 «Про підготовку та проведення в 2018 році основного етапу
міжнародного дослідження якості освіти PISA–2018 в Україні».

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



3.1 Вжити заходи щодо ознайомлення потенційних учасників дослідження
(учнів  дев’ятих,  десятих  класів)  з  опублікованими  на  веб-сайті
pisa.testportal.gov.ua завданнями  дослідження  із  читання,  математики  й
природничо-наукових дисциплін.

3.2  Створити  умови  для  проведення  міжнародного  дослідження  якості
освіти PISA–2018 та забезпечити дотримання процедури його проведення. 

3.3 Сприяти працівникам Вінницького регіонального центру оцінювання
якості  освіти  та  Хмельницького  обласного  інституту  післядипломної
педагогічної освіти у проведені міжнародного дослідження якості освіти.

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

4.1  Здійснити  проведення  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  щодо
специфіки міжнародного дослідження PISA–2018.

4.2  Організувати  збір  інформації  щодо  закладів  та  учнів/студентів  –
учасників  міжнародного  дослідження  PISA–2018  відповідно  до  переліку,
запропонованого Українським центром оцінювання якості освіти.

4.3  Забезпечити  добір,  реєстрацію  та  навчання інструкторів  для
адміністрування міжнародного дослідження якості освіти PISA–2018 (спільно з
Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти).

4.4  Забезпечити  участь  інструкторів  у  адмініструванні  міжнародного
дослідження якості освіти  PISA–2018 у закладах освіти Хмельницької області
відповідно до графіка його проведення.

5.Директорам  закладів  професійної(професійно-технічної)  освіти  та
рекомендувати директорам(керівникам) закладів вищої освіти:

5.1.  Вжити  заходи  щодо  ознайомлення  потенційних  учасників
дослідження (учнів, студентів вищих навчальних закладів, закладів професійно-
технічної освіти) з опублікованими на веб-сайті pisa.testportal.gov.ua завданнями
дослідження із читання, математики й природничо-наукових дисциплін.

5.2.  Створити  умови  для  проведення  міжнародного  дослідження  якості
освіти PISA–2018 та забезпечити дотримання процедури його проведення.

5.3. Сприяти працівникам Вінницького регіонального центру оцінювання
якості  освіти  та  Хмельницького  обласного  інституту  післядипломної
педагогічної освіти у проведені міжнародного дослідження якості освіти.

6.  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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