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НАКАЗ 

 

03.09.18                                           м. Люботин                                    №172 

 

 

 

Про  організацію  проведення  

моніторингових досліджень  

якості освіти у 2018/2019 навчальному році 

 

 

З метою підвищення якості загальної середньої освіти, оцінювання її 

результативності, визначення ефективності управлінських рішень, вивчення 

умов, що впливають на результативність діяльності навчального  закладу, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести  моніторингові дослідження якості освіти  за напрямами:  

- моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4, 6 - 11-х класів за 

результатами І, ІІ семестрів та  навчального року; 

- моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів за 

результатами державної підсумкової атестації;   

- моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання;  

- моніторинг якості викладання предметів; 

-  моніторинг результативності роботи з обдарованим учнями;  

- моніторинг якості педагогічних кадрів; 

- моніторинг підвищення кваліфікації педагогічними працівниками; 

- моніторинг учнівського контингенту за місцем проживання, роком 

народження та статтю; 



відповідно до затвердженого графіка (додається) 

2. Призначити відповідальною за проведення кожного напряму 

моніторингових досліджень Соловей І.В.– заступника директора з 

навчальної роботи. 

3.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Директор       С.І. Волчкова  



                                      Додаток   до наказу   

 

 

Затверджую  

                                           Директор 

                                  КЗ «Люботинська спеціалізована   

школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

«Дивосвіт» Харківської обласної ради 

                                                   _________С.І. Волчкова 

 

Графік проведення моніторингових досліджень 

 у 2018 /2019 навчальному році 

№ 

з/п 

Напрям дослідження Дата 

проведення  

Об’єкт 

дослідження 

Відповідальний  

1. Моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів 

за результатами І семестру  

Січень  

2019 рік 

4, 6- 11-х  класи Соловей І.В. 

Кл. керівники 

2. Моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів 

за результатами ІІ семестру 

Травень  

2019 рік 

4, 6- 11-х  класи Соловей І.В. 

Кл. керівники 

3 Моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів 

за результатами річного 

оцінювання 

Травень  

2019 рік 

4, 6- 11-х  класи Соловей І.В. 

Кл. керівники 

4 Моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів 

за результатами державної 

підсумкової атестації  

Червень 

2019 рік 

9-А, 9-Б класи Соловей І.В. 

Кл. керівники 

5  Моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів 

за результатами 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Червень 

2019 рік 

11 клас Соловей І.В. 

Кл. керівники 

6.  Моніторинг  

результативності роботи  з 

обдарованими учнями  

Вересень 2018 

– червень 

 2019 

5 – 11 класи Соловей І.В. 

Учителі-

предметники 



7. 

 

 

 

Моніторинг якості 

викладання предметів  

Протягом 

року 

Навчальні 

предмети 

Соловей І.В. 

Учителі-

предметники 

8.  Моніторинг педагогічних 

кадрів 

Травень 

2019 

Педагогічні 

працівники 

Соловей І.В. 

9. Моніторинг підвищення 

кваліфікації педагогічними 

працівниками 

Травень 

2019 

Педагогічні 

працівники 

Соловей І.В. 

10. Моніторинг учнівського 

контингенту за місцем 

проживання, роком 

народження та статтю; 

Серпень-

вересень 

Учнівський 

контингент 

Соловей І.В. 

 

 

 


