
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

<1109. Юоі/ № Ус/У 

Про проведення моніторингового 
дослідження якості природничо-
математичної освіти учнів 10-х класів 
закладів загальної середньої освіти 
Шевченківського району міста Києва 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-
2023 роки», наказу Департаменту освіти і науки від 02.07.2021 року № 107 «Про 
проведення моніторингового дослідження якості природничо-математичної 
освіти учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва», з метою 
визначення рівня навчальних досягнень учнів з математики та природничих 
дисциплін 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 29 вересня 2021 року моніторингове дослідження якості 
природничо-математичної освіти учнів 10-х класів закладів загальної середньої 
освіти міста Києва за програмою базової середньої освіти (далі - дослідження). 
2. Призначити відповідальним за координацію дій та організацію проведення 
дослідження Мороза О.М. головного спеціаліста відділу інноваційного розвитку 
та моніторингу якості освіти. 
3. Директорам закладів загальної середньої освіти: №1 (Швидун Т.А), №24 
(Кудляк С.М.), №25 (Губенков Ф.М.), №27 (Іванова О.І.), №28 (Охріменко Н.М.), 
№38 (Харитонова Л.О.), №41 (Фенченко Н.М.), №48 (Босенко М.І.), №49 
(Сулейманова А.О.), №53 (Панчук Л.А.), №57 (Денисенко В.Ю.), №58 (Пишний 
В.І.), №70 (Рудько Н.А.), №82 (Сурма Н.В.), №91 (Крик Т.М.), №95 (Півоварова 
В.І.), №97 (Гусєва М.В.), №101 (Піщанська І.Л.), №102 (Морозова Н.Є.), №106 
(Лісова Ю.В.), №135 (Віннік Н.В.), №138 (Адаменко О.В.), №139 (Усенко О.В.), 
№155 (Заславська Л.П.), №163 (Бардік К.М.), №169 (в.о. Михайлик І.В.), №172 
(Новоселецький Г.Ю.), №175 (Роман О.К.), №199 (Фещук Р.В.), ГімназіїНПУ ім. 
Драгоманова (Балаба С.О.), Ліцею «Універсум» (Сурма С.С.), Технічного ліцею 



(Ілюшина О.О.), Українського медичного ліцею ім. Богомольця (Цехмістер 
ЯВ.): 
3.1. Інформувати педагогічні колективи про мету, терміни, правила й умови 
проведення дослідження; 
3.2. Призначити відповідальних за організацію та проведення дослідження; 
3.3. Призначити інструкторів які будуть залучені до проведення дослідження; 
3.4. Забезпечити відповідні умови для учнів 10-х класів при проведенні 
дослідження; 
3.5. Внести відповідні зміни до режиму роботи закладу освіти та розкладу 
уроків для класів, учні яких братимуть участь у дослідженні, та вчителів. 
4. Відділу інноваційного розвитку та моніторингу якості освіти (Петрова 
О.Ю.): 
4.1. Інформувати педагогічні колективи про мету, терміни, правила й умови 
проведення дослідження; 
4.2. Забезпечити координацію та організаційно-методичний супровід 
дослідження учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти; 
4.3. Розмістити цей наказ на офіційному сайті управління освіти 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 
інноваційного розвитку та моніторингу якості освіти Петрову О.Ю. 

Начальник Євгенія ЯРОВА 


