
                                                                                                                                                 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                 

НАКАЗ 

 

05.09.2016                                     м. Мелітополь                                  № 609 
 

 

 

Про  проведення моніторингу готовності  

учнів 11-х класів шкіл міста до ДПА та ЗНО з  

української мови і літератури, математики, 

історії України  у 2016/2017 н.р.  

 

           На виконання річного плану управління освіти Мелітопольської 

міської ради з метою вивчення досягнутого рівня засвоєння змісту 

україномовної, математичної та іншомовної освіти серед учнів 11 класів 

загальноосвітніх закладів міста та вдосконалення організації їх підготовки до 

ДПА та ЗНО 2017 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести моніторингове дослідження рівня та якості остаточних знань 

учнів 11-х класів з української мови і літератури,історії України та 

математики в 2016/2017 навчальному році у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста з визначенням індивідуального плану 

корекційної роботи під час навчального процесу та самоосвіти учнів.   

2. Затвердити такий графік проведення моніторингового дослідження 

досягнутого рівня засвоєння змісту україномовної, математичної та 

історичної освіти серед учнів 11 класів: І етап – з 18.10.2016 по 

22.10.2016; ІІ етап – з 17.03 по 25.03.2016 (за розкладом закладу). 

3. Затвердити процедуру моніторингового дослідження учнів 11-х класів 

(українська мова та література – модифікований комплексний тест за 

завданнями ЗНО, математика – модифікований комплексний тест за 

завданнями ЗНОісторія України - модифікований тест за завданнями 

ЗНО; тривалість виконання тестів: І етап – 45 хвилин; ІІ етап – 90 

хвилин). 



4. Затвердити склад робочої групи з питань укладання та експертизи 

інструментарію моніторингових досліджень рівня та якості навчальних 

досягнень учнів:  

-  Ігошина І.В. (керівник ММО вчителів математики, ЗОШ№4), 

-  Єрмак Т.І. (вчитель української мови та літератури, ЗОШ№8), 

-  Корвегін О.І. ( вчитель історії, гімназія №9), 

-  Ченцов О.М. (директор МАН).  

5.  Керівникам загальноосвітніх закладів:  

5.1 створити оптимальні умови для проведення моніторингового 

дослідження рівня та якості знань учнів 11-х класів з української мови і 

літератури, історії України та математики за графіком;  

5.2  отримати електронні матеріали дослідження напередодні проведення 

та роздрукувати необхідну кількість варіантів; 

5.3  ознайомити вчителя з текстом моніторингової роботи за 20 хвилин до 

початку уроку. В разі порушення збереження секретності отриманих 

матеріалів до моменту проведення тестування керівники шкіл несуть 

адміністративну відповідальність; 

5.4  на контрольних зрізах з метою одержання об’єктивної і повної 

інформації організувати присутність членів адміністрації школи; 

5.5   забезпечити надання узагальненої статистично-аналітичної інформації 

про результати моніторингових досліджень за наданими формами до 

міськУО: І етапу - до 04.11.2016 р.; ІІ етапу – до 04.04.2017 на електронну 

адресу uamonitor@mail.ru (інформація, надіслана на інші електронні 

адреси, не приймається). Копії відповідних наказів по закладам (про 

організацію проведення моніторингових досліджень та про їх результати) 

подати в методичний кабінет управління освіти до 07.04.2017 року. 

6. Методичному кабінету: 

6.1  організувати проведення моніторингових досліджень; 

6.2  розробити матеріали проведення дослідження до 13.10.2016; 

6.3  розподілити матеріали дослідження між загальноосвітніми 

навчальними закладами міста; 

6.4  здійснити виїзди до шкіл під час проведення моніторингу з метою 

одержання об’єктивної і повної інформації про стан освіти в місті;      

6.5  забезпечити аналіз результатів тестування на міському рівні. 

7 Покласти відповідальність за збереження секретності отриманих моніто-

рингових матеріалів (до моменту проведення) на керівників ЗНЗ. 

8 Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти Чернишову О.Ю. 

 

 

Начальник управління освіти             І.А. Єлісєєв 

 

 

Ніколенко І.М., 44-01-69 
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