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У К Р А Ї Н А
ПОЛОГІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  


Н А К А З


11.12.2017
м. Пологи

№  359     

Про організацію моніторингового дослідження щодо вивчення рівня сформованості здатності до читання, розуміння й інтерпретації  різноманітних текстів учнями 9-х класів закладів загальної середньої освіти району 


    	На виконання наказу Департаменту освіти та науки Запорізької облдержадміністрації від 06.12.2017 № 0752 «Про організацію моніторингового дослідження щодо вивчення рівня сформованості здатності до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів учнями 9-х класів закладів загальної середньої освіти області», відповідно п.8 Плану заходів щодо підготовки та проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA 2018, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 26.01.2017 № 100 «Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA 2018 в Україні», на виконання п.3.10 річного плану роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР, з метою вивчення рівня сформованості в учнів 9-х класів закладів загальної середньої освіти області навичок читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів 

НАКАЗУЮ:

1. Провести 20 грудня 2017 року моніторингове дослідження щодо вивчення рівня сформованості здатності до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів учнями 9-х класів закладів загальної середньої освіти району.

2. Затвердити склад вибірки учнів 9-х класів закладів загальної середньої освіти району для проведення моніторингового дослідження (додається).

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити:
1) участь у дослідженні учнів 9 класів закладів загальної середньої освіти відповідно до вибірки;
2

2) умови для проведення моніторингу, який буде здійснено шляхом виконання завдань в Інтернет-режимі на освітній платформі «Освітнє середовище Запорізького регіону» за адресою  "http://ele.zp.ua/moodle"http://ele.zp.ua/moodle. Про дату проведення буде повідомлено додатково;
3) опрацювання вчителями природничо-математичного циклу та філологічного напрямку (українська мова і література, російська мова, зарубіжна література) матеріалу, поданого за посиланням: http://pisa.testportal.gov.ua/;
4) організацію опитування вчителів природничо-математичного циклу та філологічного напрямку (українська мова і література, російська мова, зарубіжна література) згідно з репрезентативною вибіркою (додаток 1) в Інтернет-режимі на порталі ЗапоВікі  "http://zw.ciit.zp.ua"http://zw.ciit.zp.ua відповідно до інструкції (додаток 2).

4. Районному методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (Стольнікова А.М.):
1) організувати проведення моніторингового дослідження з вивчення рівня сформованості в учнів 9-х класів закладів загальної середньої освіти області навичок читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів.
         2) надати закладам загальної середньої освіти організаційно-методичні рекомендації щодо участі в моніторинговому дослідженні щодо сформованості здатності до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів учнями 9-х класів закладів освіти району в режимі on-line (додається).

5. Методисту районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Хоменку М.М. розмістити цей наказ на сайті відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту                                                                    Л.В.Дорофєєва





Личката 23481
                                                                                                                                                                             		ЗАТВЕРДЖЕНО 

																Наказ відділу освіти, 
																молоді та спорту районної
																державної адміністрації 
								
																_______________ № ____	
СКЛАД
вибірки учнів 9-х класів  закладів загальної середньої освіти Пологівського  району

Район області, міста
Місто, селище, ОТГ
Тип закладу освіти
Назва  закладу освіти
Підпорядкованість закладу освіти 
Стать учасника дослідження
Прізвище
Ім'я
По-батькові






Бруй
Анна
Валеріївна
Пологівський
м. Пологи
Колегіум
КУ "Пологівський колегіум № 1"
ВОМС 
Ж
Чурілкіна
Тетяна
Олексіївна
Пологівський
м. Пологи
Колегіум
КУ "Пологівський колегіум № 1"
ВОМС 
Ж
Жук
Станіслав
Сергійович
Пологівський
м. Пологи
Колегіум
КУ "Пологівський колегіум № 1"
ВОМС
Ч
Волошинова 
Анна
Олександрівна
Пологівський
с.Новоселівка
ЗОШ
КУ "Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів"
ВОМС 
Ж
Меркулова
Оксана
Олександрівна
Пологівський
с.Новоселівка
ЗОШ
КУ "Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів"
ВОМС 
Ж
Бойко
Валентина
Євгеніївна
Пологівський
с. Басань
ЗОШ
КУ"Басаньська ЗОШ І-ІІІ ступенів"
ВОМС 
Ж
Пода
Катерина
Вадимівна
Пологівський
с. Басань
ЗОШ
КУ"Басаньська ЗОШ І-ІІІ ступенів"
ВОМС 
Ж
Руденко
Віктор 
Леонідович
Пологівський
с. Новокарлівка
ЗОШ
КУ "Новокарлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів"
ВОМС
Ч
Мащенко 
Андрій
Олегович
Пологівський
с. Новокарлівка
ЗОШ
КУ "Новокарлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів"
ВОМС 
Ч
Галка
Олександр 
Іванович
Пологівський 
с. Шевченкове
ЗОШ
КУ "Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів"
ВОМС
Ч
Гордієнко
Віктор
Вікторович
Пологівський 
с. Шевченкове
ЗОШ
КУ "Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів"
ВОМС
Ч
Родзіна 
Анна
Петрівна
Пологівський
м. Пологи
ЗОШ
КУ "Пологівська ЗОШ І - ІІ ступенів № 6"
ВОМС
Ж
Басара 
Марія
Володимирівна
Пологівський
м. Пологи
ЗОШ
КУ "Пологівська ЗОШ І - ІІ ступенів № 6"
ВОМС
Ж
Ніколаєва
Дарина
Олександрівна
Пологівський
м. Пологи
гімназія
КУ "Пологівська гімназія "Основа" 
ВОМС
Ж
Будило
Дар*я
Дмитрівна
Пологівський
м. Пологи
гімназія
КУ "Пологівська гімназія "Основа" 
ВОМС
Ж
Гончаренко
Данило
Валерійович
Пологівський
м. Пологи
гімназія
КУ "Пологівська гімназія "Основа" 
ВОМС
Ч
Охріменко
Олександр
Володимирович
Пологівський
м. Пологи
ЗОШ
КУ "Пологівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4"
ВОМС
Ч
Левшин
Дмитро
Євгенович
Пологівський
м. Пологи
ЗОШ
КУ "Пологівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4"
ВОМС
Ч
Переседова
Олена
Ігорівна
Пологівський
м. Пологи
ЗОШ
КУ "Пологівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4"
ВОМС
Ж
Пругло
Анастасія
Олександрівна
Пологівський
с. Вербове
ЗОШ
КУ "Вербівська ЗОШ І-ІІІ ступенів"
ВОМС
Ж
Солодовнікова 
Анастасія
Олександрівна
Пологівський
с. Вербове
ЗОШ
КУ "Вербівська ЗОШ І-ІІІ ступенів"
ВОМС
Ж
Антонович
Кирило
Анатолійович
Пологівський
с.Павлівське
ЗОШ
КУ Новофедорівська ЗОШ І - ІІ ступенів
ВОМС
Ч
Сацька
Ангеліна
Миколаївна
Пологівський
с.Новофедорівка
ЗОШ
КУ Новофедорівська ЗОШ І - ІІ ступенів
ВОМС 
Ж
Белименко
Дмитро
Олегович
Пологівський
с. Пологи
НВК
КУ "Пологівський НВК"
ВОМС
Ч
Гузь
Владислав 
Олегович
Пологівський
с. Пологи
НВК
КУ "Пологівський НВК"
ВОМС
Ч
Кармазін 
Данило
Євгенович
Пологівський
с. Пологи
НВК
КУ "Пологівський НВК"
ВОМС
Ч
Кравець
Євгеній
Анатолійович
Пологівський
с. Костянтинівка
ЗОШ
КУ "Костянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів "
ВОМС
Ч
Ротко
Сергій 
Ігорович
Пологівський
с. Костянтинівка
ЗОШ
КУ "Костянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів"
ВОМС
Ч
Товкач
Іван
Миколайович
Пологівський
с. Тарасівка
ЗОШ
КУ "Тарасівська ЗОШ І-ІІ ступенів "
ВОМС
Ч
Горулько 
Денис
Вадимович
Пологівський
с. Тарасівка
ЗОШ
КУ "Тарасівська ЗОШ І-ІІ ступенів"
ВОМС
Ч
Адамович 
Анастасія
Валеріївна
Пологівський
м. Пологи
СРШ
КУ "Пологівська СРШ І-ІІІ ступенів № 2"
ВОМС
Ж
Добряк
Анастасія
Євгенівна
Пологівський
м. Пологи
СРШ
КУ "Пологівська ЗОШ І-ІІ ступенів № 2"
ВОМС
Ж

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 								Л.В.Дорофєєва
                   Додаток 1
		до наказу відділу освіти,
		молоді та спорту 
		районної державної
		адміністрації
	
		__________ № ____              

                                               СПИСОК  ВЧИТЕЛІВ
для проходження анкетування в Інтернет-режимі 

№
ПІБ вчителя
Фах
ЗНЗ, у якому працює
1.
Личката Юлія Іванівна
вчитель української мови та літератури
КУ «Пологівська гімназія «Основа»
2.
Штандюк Світлана Іванівна
вчитель української мови та літератури
КУ «Пологівська СРШ 
І-ІІІ ступенів № 2»
3.
Корнєйко Наталія Іванівна
вчитель української мови та літератури
КУ «Пологівський колегіум № 1»
4.
Перелигіна Вікторія Андріївна
вчитель української мови та літератури
КУ «Пологівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 4»
5.
Камінська Лариса Єгорівна
вчитель російської мови та зарубіжної літератури
КУ «Тарасівська ЗОШ 
І-ІІ ступенів»
6
Кирилова Людмила Володимирівна
вчитель російської мови та зарубіжної літератури
КУ «Пологівський НВК»
7.
Писаренко Юрій Михайлович
вчитель російської мови та зарубіжної літератури
КУ «Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
8.
Кірілова Тетяна Іванівна
вчитель математики та інформатики
КУ «Пологівська СРШ
І-ІІІ ступенів № 2»
9.
Охріменко Світлана Борисівна
вчитель математики 
КУ «Пологівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 4»
10.
Бадло Наталія Геннадіївна
вчитель математики
КУ «Пологівська гімназія «Основа»
11.
Кірічевська Тетяна Василівна
вчитель математики
КУ «Григорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
12.
Степура Наталія Володимирівна
вчитель біології
КУ «Пологівська гімназія «Основа»
13.
Горулько Наталія Валеріївна
вчитель географії
КУ «Пологівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 4»
14.
Цикало Наталія Анатоліївна
вчитель біології
КУ «Інженерненська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
15.
Сторчак Олена Борисівна
вчитель біології
КУ «Басанська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів»



Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 		Л.В.Дорофєєва















































									Додаток 2
									до наказу відділу освіти,
									молоді та спорту районної
									державної адміністрації

									_______________ № ____

ІНСТРУКЦІЯ
щодо проходження анкетування в Інтернет-режимі 


	Зайти на портал ЗапоВікі http: //zw.ciit.zp.ua 
	У розділі «Віртуальні освітні спільноти» вибрати Віртуальні кафедри та центри ЗОІППО.
Зайти на сторінку Нова платформа ЗапоВікі. Обласний  науково-методичний центр моніторингових досліджень якості освіти.

Відкрити «Анкета для вчителів природничо-математичного циклу» або «Анкета для вчителів філологічного напрямку (українська мова і література, російська мова, зарубіжна література)»
	У Інтернет-режимі відповісти на запитання анкети.
	Для збереження інформації натиснути «Готово»  та «Надіслати».



Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 		Л.В.Дорофєєва

























__Організаційно-методичні рекомендації
щодо участі в моніторинговому дослідженні щодо сформованості здатності до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів учнями 9-х класів закладів освіти району в режимі on-line

1. Призначити кураторів моніторингу на рівні закладів загальної середньої освіти, учнів яких включено до репрезентативної вибірки.
2. Кураторам моніторингу на рівні закладів освіти:
1) провести дослідження  20 грудня поточного року в один день із розрахунку 1учень/1 комп’ютер. Тривалість виконання завдань 20 хвилин;
2) напередодні дня проведення моніторингу провести з учнями пробне   тестування на платформі «Освітнє середовище Запорізького регіону» за адресою: http://ele.zp.ua/moodle за посиланням «Пробне тестування з читання» з метою ознайомлення учнів з технологією проведення моніторингу; 
      3) перед початком виконання завдань роздати учням персональні логіни і   паролі, які будуть надіслані напередодні (за день до проведення 	моніторингу); 
      4) кожен учасник повинен ввести в спеціальні поля отримані від куратора логін і пароль; 
      5) натиснути Пробне тестування з читання та виконати 2 завдання для тренування, натиснути Закінчити; 
      6) визначити режим роботи в кабінеті інформатики з метою створення сприятливих умов для учнів, які беруть участь у дослідженні; 
       7) визначити урок (рекомендовано другий-третій) для роботи над завданнями моніторингового дослідження; 
       8) підготувати робочі місця (комп’ютери) для виконання завдань моніторингу, а саме перед початком тестування зайти на освітню платформу «Освітнє середовище Запорізького регіону» за адресою: http://ele.zp.ua/moodle. 
      3. Учасникам моніторингового дослідження - учням 9-х класів: 
      1) ввести у спеціальні поля отримані від куратора свій унікальний логін і пароль та вибрати посилання Вхід; 
       2) натиснути Моніторингові дослідження (читання), Основний етап,  Розпочати спробу; 
       3) виконати 4 завдання з читання (завдання 1 і завдання 3 можна скачати у форматі PDF для кращого зчитування інформації) у режимі on-line 	протягом 20 хвилин; для переходу на інше завдання натиснути 	Наступна сторінка; 
        4) по закінченню натиснути Закінчити спробу, Відправити все і закінчити тест, Вихід. 

Увага! Кожен логін і пароль – унікальні і використовуються тільки один раз. Протягом часу, відведеного на виконання роботи, учні знайомляться із запропонованими текстами і виконують тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді й наданням відкритої (власної) відповіді. Час на виконання не подовжується.

