
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 

 

Від «____»               2012 р.                       м. Київ                                    №________ 

 

Про організацію та проведення 

моніторингового дослідження «Рівень 

сформованості базових природничо-

математичних компетенцій учнів 8-х 

класів ЗНЗ м.Києва»  

 

 

На виконання Програми «Освіта Києва. 2011-2015 рр.», затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 25 травня 2011 року №196/5583 та з 

метою дослідження рівня сформованості базових природничо-математичних 

компетенцій учнів 8- х класів ЗНЗ м. Києва 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 22 лютого 2012 року моніторингове дослідження «Рівень 

сформованості базових природничо-математичних компетенцій учнів 8-х 

класів ЗНЗ м. Києва». 

 

2. Комунальному підприємству «Центр моніторингу столичної освіти» 

(Денисюк О.Я.): 

 

2.1. Розробити вибірку учасників і матеріали моніторингового дослідження 

та надрукувати до 15 лютого 2012 року матеріали моніторингового 

дослідження «Рівень сформованості базових природничо-математичних 

компетенцій учнів 8- х класів ЗНЗ м. Києва». 

2.2. Провести до 07 лютого 2012 року інструктивно-методичну нараду для 

методистів районних науково-методичних центрів, відповідальних за 

проведення дослідження. 



2.3.  Організувати до 20 лютого 2012 року доставку матеріалів для 

проведення дослідження до управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій та до 27 лютого 2012 року їх повернення до КП 

«Центр моніторингу столичної освіти». 

2.4.  Підготувати до 29 червня 2012 року аналітичний звіт за результатами 

дослідження та подати його до Головного управління освіти і науки. 

3.  Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій, директорам загальноосвітніх навчальних закладів: 

3.1.  Інформувати класних керівників 8-х класів, учителів математики, 

біології, географії, фізики та хімії, учнів та їхніх батьків про мету та терміни 

проведення дослідження. 

3.2. Призначити методистів, відповідальних за проведення дослідження, 

доручити їм підбір та навчання залучених інструкторів з числа учителів 

загальноосвітніх навчальних закладів, у яких буде проводитися дослідження. 

Надати списки інструкторів комунальному підприємству «Центр 

моніторингу столичної освіти». 

3.3. Організувати до 21 лютого 2012 року прийом матеріалів від КП «Центр 

моніторингу столичної освіти», забезпечити їх своєчасне отримання 

загальноосвітніми навчальними закладами, а до 27 лютого 2012 року 

повернення матеріалів до управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій. 

4.  Відділу матеріально-технічного та інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення (Баглай Ю.Г.) з метою інформування громадськості розмістити 

цей наказ на офіційному ВЕБ-порталі Головного управління освіти і науки. 

 

5.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника – начальника управління навчальних закладів Руденко Г.В. 

 

 

Начальник  В. Горюнова 

 

 

 

 

 

 


