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№ 

п/п 

Зміст роботи Дата Відповідальний Інформаційне 

забезпечення 
1.  Організація роботи творчої групи 17.09.2012 Керівник творчої групи Протокол 

1.1.  Обговорення та затвердження плану роботи творчої групи Керівник творчої групи План роботи 

1.2.  Організація та проведення моніторингових контрольних робіт у 

5-11 класах (початковий етап)  

Щукіна К.І.  – вчитель математики 

Антонюк Т.В. – вчитель української мови 

та літератури 

Черевата Н.А. – вчитель правознавства та 

історії 

Величко Л.А. – вчитель англійської мови 

Пушко І.В. – вчитель біології та хімії 

Тестові завдання 

1.3.  Організація роботи з бланковими тестами, розв’язання тестових 

завдань 

Вчителі-предметники, які проводять 

факультативи та спецкурси в 11-х класах (з 

предметів, що виносяться на ЗНО) 

Тести, бланки ( в тому 

числі й із 

застосуванням ІКТ) 

2.  Підведення результатів моніторингових 

контрольних робіт (початковий етап) 

27.09.2012 Чащіна В.О. Довідка 

3.  Шкільний тур олімпіад із базових навчальних 

предметів 

08.10.2012 Керівник творчої групи Протокол 

3.1.  Підготовка тестових завдань для проведення шкільного туру 

олімпіад із базових дисциплін для учнів 7-11 класів із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій 

Щукіна К.І. – математика 

Антонюк Т.В. – вчитель української мови 

та літератури 

Черевата Н.А. – історія, правознавство 

Чащіна В.О. – географія, економіка 

Рикова В.С. – фізика 

Пушко І.В. – хімія, біологія 

Бондар О.М. – інформатика, технології 

Тестові завдання 

4.  Індивідуальна робота членів творчої групи. 

Вивчення структури і форм типових тестових 

завдань по підготовці до зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Жовтень-

грудень 2012 

року 

Члени творчої групи Самоосвіта. Робота із 

джерелами інформації 

5.  Моніторинг якості освіти 03.12.2012 Керівник творчої групи Протокол 

5.1.  Організація та проведення моніторингових контрольних робіт у 

5-11 класах (проміжний етап)  

Щукіна К.І. – математика 

Антонюк Т.В.– вчитель української мови 

та літератури 

Завдання для 

моніторингової 

контрольної роботи 
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Черевата Н.А. – історія 

Пушко І.В. –  біологія 

Бондар О.М. - інформатика 

6.  Підведення підсумків моніторингових 

контрольних робіт (проміжний етап).  

28.12.2012 Чащіна В.О. Довідка 

7.  Моніторинг якості освіти учнів 5 – 11 класів за 

результатами навчання протягом І семестру 

2012-2013 навчального року 

08.01.2013 Шерстюк Н.О., Чащіна В.О., Бондар О.М. Інформаційний стенд 

«Моніторинг якості 

освіти», виступ на 

засіданні педагогічної 

ради 

8.  Індивідуальна робота членів творчої групи. 

Систематичне ознайомлення із інформацією 

УЦОЯО щодо змісту та форми завдань 

зовнішнього незалежного оцінювання якості 

знань.  

Січень-квітень 

2013 року 

Члени творчої групи Самоосвіта. Робота із 

джерелами інформації 

9.  Індивідуальна робота з учнями. Дослідження 

психологічної та організаційної адаптації учнів 

11 класів до умов проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Лютий-

березень 2013 

року 

Практичний психолог Індивідуальні 

рекомендації 

психолога 

10.  Ознайомлення учнів із процедурою проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Березень 2013  Бондар О.М., Бондар В.А. Фільм  

11.  Моніторинг якості освіти 06.05.2013 Керівник творчої групи Протокол 

11.1.  Організація та проведення моніторингових контрольних робіт у 

5-8, 10 класах (кінцевий етап)  

Щукіна К.І. – математика 

Антонюк Т.В.– вчитель української мови 

та літератури 

Черевата Н.А. – історія 

Пушко І.В. –  біологія 

Бондар О.М. - інформатика 

Завдання 
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11.2.  Організація та проведення моніторингових контрольних робіт із 

застосуванням ІКТ для відбору учнів до класу із поглибленим 

вивченням предметів природничого циклу та до класу із 

поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного 

циклу для учнів 7 класів 

Щукіна К.І. – математика 

Чащіна В.О. - географія  

Бондар В.А. – фізика 

Пушко І.В. – хімія, біологія 

Антонюк Т.В. – українська мова та 

література,  

Усенко І.А. – світова література  

Черевата Н.А. – історія 

Величко Л.А. – англійська мова 

Тестові завдання 

12.  Підведення підсумків моніторингових 

контрольних робіт (кінцевий етап).  

24.05.2013 Чащіна В.О. Довідка 

13.  Підведення підсумків моніторингових 

контрольних робіт із застосуванням ІКТ для 

відбору учнів до класу із поглибленим 

вивченням предметів природничого циклу та до 

класу із поглибленим вивченням предметів 

суспільно-гуманітарного циклу для учнів 7 

класів.  

24.05.2011 Чащіна В.О. Інформація, 

методичні 

рекомендації щодо 

порядку формування 

класів із поглибленим 

вивченням предметів 

природничого та 

суспільно-

гуманітарного циклів 

14.  Поповнення шкільної бази даних тестових 

завдань із базових навчальних предметів  

Протягом  

року 

Бондар О.М. 

Чащіна В.О. 

Учителі-предметники 

Електронні та 

друковані варіанти 

тестових завдань 

15.  Моніторинг якості освіти учнів 5 – 11 класів за 

результатами навчання протягом 2011-2012 

навчального року 

10.06.2013 Шерстюк Н.О., Чащіна В.О., Бондар О.М. Інформаційний стенд 

«Моніторинг якості 

освіти», виступ на 

серпневій педраді 

 


