
 
Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області 

Відділ освіти  
 

Н А К А З  

08.02.2021                            № 48 

м. Первомайський 

 

Про проведення 

регіональних моніторингових досліджень 

у ІІ півріччі 2020/2021 н. р. 

 

На виконання Плану заходів щодо реалізації освітнього проєкту 

«Моніторинг у сфері освіти Харківської області в умовах розбудови сучасної 

української школи»,  листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 

14.12.2020 № 658 «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 

ІІ півріччі 2020/2021 н. р.», з метою виявлення тенденцій у розвитку загальної 

середньої освіти в Харківській області в процесі реформування освітньої галузі 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Призначити координатором моніторингових досліджень практичного 

психолога комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Первомайської міської ради Харківської області Л. ПОГРЕЦЬКУ. 

2. Л. ПОГРЕЦЬКІЙ, відповідальній за проведення моніторингу: 

2.1. Організувати участь у регіональному моніторинговому дослідженні 

якості освітньої діяльності комунального закладу «Первомайський ліцей №2 

Первомайської міської ради Харківської області» відповідно до вибірки. 

                                                                           Термін: 08.02.2021 – 31.03.2021 

2.2. Забезпечити заклад освіти, що є учасником досліджень, інструктивно-

методичними матеріалами, розробленими Комунальним вищим навчальним 

закладом «Харківська академія неперервної освіти». 

                                                                                                    Термін: до 15.02.2021 



 
 

2.3. Надати консультативну допомогу відповідальному за моніторинг у 

закладі та учасникам моніторингових досліджень. 

                                                                         Термін: 15.02.2021 – 31.03.2021 

 

2.4. Інформувати Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська 

академія неперервної освіти» про проведення моніторингових досліджень в 

закладі освіти. 

                                                                                                   Термін: до 05.04.2021 

3. Директору комунального закладу «Первомайський ліцей №2 

Первомайської міської ради Харківської області» Ю. БАРАБАНУ: 

3.1. надати письмову згоду щодо участі закладу в моніторингу. 

                                                                                         Термін: до 10.02.2021 

3.2.   визначити наказом відповідального за моніторинг у закладі освіти згідно з 

інструктивно-методичними матеріалами, розробленими Комунальним вищим 

навчальним закладом «Харківська академія неперервної освіти». 

Термін: до 10.02.2021 

4.     Відповідальному за моніторинг у комунального закладу «Первомайський 

ліцей №2 Первомайської міської ради Харківської області»: 

4.1.   Забезпечити отримання письмової згоди від учасників дослідження (у разі 

неповноліття здобувачів освіти згоду одного з їх батьків, інших законних 

представників) щодо їх участі в моніторингу. 

Термін: до 15.02.2021 

4.2.   Інформувати учасників дослідження про мету та процедуру досліджень. 

Термін: до 15.02.2021 

4.3  Забезпечити проведення інструктажу для учнів 8, 11 класів щодо 

проходження анкетування та тестування. 

                                                                                                   Термін: до 15.02.2021 

4.4.  Організовувати проведення моніторингового дослідження у визначені 

терміни (таблиці 1-4  Інструктивно-методичних матеріалів). 

                                                                           Термін: 15.02.2021 – 31.03.2021 



 
 

4.5. Створити умови щодо отримання об’єктивних та достовірних даних під час 

моніторингу, дотримання принципів академічної доброчесності. 

                                                                  Термін: протягом проведення досліджень 

4.6.   Внести дані до Google Таблиці за підсумками проведення дослідження. 

Терміни: 

до 19.02.2021 

до 19.03.2021; 

до 31.03.2021. 

4.7. Надати інформацію за результатами проведення моніторингового 

дослідження в закладі Л. ПОГРЕЦЬКІЙ, відповідальній за моніторинг. 

Термін: до 31.03.2021 

5.  Контроль за виконанням даного наказу покласти  на заступника начальника 

відділу освіти С. ГУСЄВУ.   

 

 

 

Начальник відділу освіти                  А. САДЧЕНКО   
 

 

 

 

  


