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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

1.1. Кадровий склад підрозділу 

Співробітник Посада Категорія, 

звання 

Напрями діяльності 

Шумада 

Роман 

Ярославович 

Завідувач 

центру 

спеціаліст 

вищої 

категорії 

- загальне керівництво діяльністю центру; 

- організація взаємодії з іншими структурними 

підрозділами Інституту та сторонніми організаціями. 

- науково-методичний, організаційний, 

інформаційний супровід моніторингових досліджень 

якості освіти та зовнішнього незалежного 

оцінювання в регіоні; 

- організація та проведення апробації 

інструментарію моніторингових досліджень; 

- підготовка аналітичних, наукових та методичних 

матеріалів (довідок, звітів, рекомендацій, статей 

тощо); 

- ведення документації центру: плани, звіти; 

- підтримка та наповнення інформаційного сайту 

центру; 

Лук’янчук 

Евеліна 

Анатоліївна 

методист спеціаліст 

вищої 

категорії 

- проведення моніторингових досліджень якості 

освіти на регіональному рівні; 

- розробка та реалізація інструментарію досліджень; 

- організаційно-методичний супровід ЗНО; 

- підготовка інформаційно-аналітичних та графічних 

матеріалів для звітів, довідок за результатами 

проведення моніторингових досліджень; 

- підготовка доповідей, матеріалів засідань центру, 

ведення ділової документації центру: протоколи 

засідань; 

- організація роботи та координація діяльності 

пункту перевірки з української мови і літератури; 

координація роботи пункту перевірки з математики; 

- підготовка інформаційних, аналітичних та 

методичних матеріалів (довідок, звітів, 

рекомендацій, статей тощо); 

Іванова 

Вікторія 

Вікторівна 

методист спеціаліст 

вищої 

категорії 

- проведення моніторингових досліджень якості 

освіти на регіональному рівні; 

- організаційно-методичний супровід ЗНО; 

- розробка та реалізація інструментарію досліджень; 

- підготовка інформаційно-аналітичних та графічних 

матеріалів для звітів, довідок за результатами 

проведення моніторингових досліджень; 

- підготовка доповідей, матеріалів засідань центру, 

ведення ділової документації центру: табель обліку 

робочого часу; 

- підготовка інформаційних, аналітичних та 

методичних матеріалів (довідок, звітів, 

рекомендацій, статей тощо). 
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1.2 Мета та завдання діяльності підрозділу на 2022 рік  

 

Мета діяльності структурного підрозділу: організація та науково-методичний супровід 

моніторингових досліджень та зовнішнього незалежного оцінювання на регіональному рівні з 

метою здійснення комплексного оцінювання якості освіти та умов функціонування освітньої 

сфери, освітніх процесів та результатів навчання.  

Основні завдання на 2022 рік: 

- сприяння в організації та проведенні у 2022 році в Запорізькій області зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти;  

- організація та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання; 

- проведення сертифікації вчителів; 

- надання науково- та навчально-методичної допомоги педагогічним працівникам, керівникам 

закладів освіти, співробітникам місцевих органів управління освітою регіону щодо 

проведення моніторингових досліджень та зовнішнього незалежного оцінювання;  

- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти; 

- здійснення систематичних досліджень різних елементів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної, післядипломної освіти та освітнього середовища; 

- підготовка інформаційних, інструктивних матеріалів та інформаційно-аналітичних чи 

статистичних звітів для місцевих органів управління освітою регіону;  

- інформування широкого кола громадськості, педагогів, управлінців з актуальних проблем 

результативності та якості загальної середньої освіти, зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

1.3. Участь у засіданнях колегії Департаменту освіти і науки ЗОДА 

№ Тематика Термін Відповідальні 

1. Підготовка інформаційних матеріалів за підсумками 

моніторингових досліджень результатів державної 

підсумкової атестації у форматі ЗНО 

червень- 

серпень 

Шумада Р.Я. 

 

1.4. Засідання структурного підрозділу 

Термін  Питання для обговорення Відповідальні 

січень Про затвердження плану роботи центру на 2022 рік та 

індивідуальних планів роботи методистів. 

Шумада Р.Я. 

Про організацію проведення апробації тестових завдань (за 

графіком УЦОЯО). 

Шумада Р.Я. 

Про формування мережі пунктів реєстрації, мережі, 

тестування для надання консультацій та технічної допомоги 

з питань реєстрації осіб для участі в ЗНО.  

Шумада Р.Я. 

Про інформаційно-методичну підтримку працівників, 

залучених до роботи в пунктах реєстрації. 

Лук’янчук Е.А. 

Про підготовку розпорядчих документів про організацію 

проведення навчальних тренінгів  

Лук’янчук Е.А. 

Про складання графіку, розподіл зареєстрованих по групах 

навчальних тренінгів  

Іванова В.В. 

Про затвердження теми наукового дослідження методиста 

Іванової В.В. 

Шумада Р.Я. 
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Про розробку та коригування навчально-методичних 

матеріалів тренінгів 

усі 

співробітники 

Центру 

Про підготовку освітніх програм навчальних тренінгів Іванова В.В. 

Про розроблення методичних та дидактичних засобів, 

упровадження нових форм, методів, технологій для 

організації  освітнього процесу 

усі 

співробітники 

Центру 

Про підготовку до проведення семінару “Ефективність 

планування управлінської та освітньої діяльності при 

підготовці до ЗНО” 

Іванова В.В. 

Про підготовку до моніторингового дослідження “Стан 

впровадження та використання цифрових інструментів і 

технологій в освітньому процесі закладів загальної 

середньої освіти Запорізької області” 

Іванова В.В. 

Про організацію моніторингу рівня цифрової 

компетентності та технічної забезпеченості  співробітників 

КЗ “ЗОІППО” ЗОР 

Іванова В.В. 

Про результати моніторингового дослідження роботи 

фокус-груп керівників закладів  освіти спільного заходу КЗ 

“ЗОІППО” ЗОР та управління Державної служби якості 

освіти у Запорізькій області 

Шумада Р.Я., 

Іванова В.В. 

Про підготовку конкурсної роботи на виставку Іванова В.В. 

Про підготовку до моніторингу якості навчання на курсах 

підвищення кваліфікації 

Шумада Р.Я. 

лютий Про стан реєстрації для участі в ЗНО випускників закладів 

загальної середньої освіти області (ЗЗСО, ЗПТО, ЗПО). 

Іванова В.В. 

Про створення мережі пунктів пробного тестування, 

визначення округів мережі пробного ЗНО. 

Шумада Р.Я., 

Іванова В.В. 

Про добір екзаменаторів, коригування та оновлення бази 

даних екзаменаторів з української мови і літератури, 

математики. 

Лук’янчук Е.А. 

Про розподіл та призначення тренерів для навчання 

(інструктажу) персоналу ПЗНО. 

Шумада Р.Я. 

Про проведення інструктивно-методичних нарад з питань 

ЗНО 

Шумада Р.Я. 

Про підготовку до проведення тренінгу по ЗНО Шумада Р.Я. 

березень Про проведення навчання (інструктажів) залучених осіб для 

проведення процедури пробного ЗНО. 

Шумада Р.Я. 

Про підготовку до проведення  семінару “ЗНО з української 

мови і літератури 2022: актуальні питання щодо підготовки 

випускників закладів освіти - практичний аспект” 

Лук’янчук Е.А. 

Про підготовку до проведення  семінару "Специфіка 

відкритих письмових завдань у сертифікаційній роботі з 

української мови і літератури: підготовка та оцінювання" 

Лук’янчук Е.А. 

Про підготовку пунктів пробного ЗНО. Шумада Р.Я. 

Про добір залучених осіб, коригування та оновлення бази 

даних науково-педагогічних і педагогічних працівників, які 

залучаються до роботи в пунктах пробного тестування та 

пунктах тестування основної сесії. 

Іванова В.В. 
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Про результати моніторингового дослідження на тему 

“Стан впровадження та використання цифрових 

інструментів і технологій в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти Запорізької області” 

Іванова В.В. 

Про участь у моніторингу стану наповнюваності сайтів 

закладів освіти в рамках проведення обласного конкурсу 

сайтів 

Іванова В.В. 

Про участь у вебінарі в якості спікера Міський проєкт 

EdHub "Сертифікація - 2022": Сертифікація учителів 

початкових класів 2022: реєстрація та незалежне тестування 

учасників сертифікації 

Шумада Р.Я. 

Про добір уповноважених осіб УЦОЯО Шумада Р.Я. 

Про підготовку до моніторингового дослідження 

"Психологічна атмосфера в колективі ЗЗСО: вплив на 

результати академічної успішності здобувачів освіти" 

Шумада Р.Я. 

Про підготовку до моніторингу якості тренінгів НУШ Лук’янчук Е.А. 

Про підготовку матеріалів до участі в конференціях 

КЗ"ЗОІППО"ЗОР 

Шумада Р.Я. 

квітень Про проведення пробного ЗНО. Шумада Р.Я. 

Про визначення закладів освіти для створення пунктів 

перевірки завдань сертифікаційних робіт з української мови 

і літератури, математики. 

Лук’янчук Е.А. 

Про навчання (інструктажі) екзаменаторів, які 

здійснюватимуть перевірку завдань сертифікаційних робіт з 

української мови і літератури. 

Лук’янчук Е.А. 

Про навчання (інструктажі) екзаменаторів, які 

здійснюватимуть перевірку завдань сертифікаційних робіт з 

математики.  

Лук’янчук Е.А. 

Про добір уповноважених осіб УЦОЯО. Іванова В.В. 

Про формування округів ЗНО та мережі пунктів 

тестування. 

Шумада Р.Я. 

Про підготовку до участі у VІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та перспективи». 

Шумада Р.Я. 

Про результати реєстрації випускників Запорізької області 

в ЗНО 2022 

Іванова В.В. 

Про підготовку до участі у Тижні науки – 2022 Шумада Р.Я. 

Про реєстрацію вчителів Запорізької області для 

проходження сертифікації. 

Іванова В.В. 

Про евалюацію вебсайтів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Запорізької області 

Шумада Р.Я. 

Про підготовку до проведення основного етапу 

міжнародного дослідження PISA-2022 

Шумада Р.Я. 

Про затвердження округів ЗНО та мережі ППЗНО  Шумада Р.Я. 

травень  Про добір експертів з питань визначення результатів ЗНО. Іванова В.В. 

Про організацію проведення вступних випробувань, що 

проводяться з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього оцінювання: формування 

мережі пунктів тестування для проведення вступних 

випробувань. 

Шумада Р.Я. 

Про участь у Тижні науки-2022 Шумада Р.Я. 
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Про організацію роботи пункту перевірки з української 

мови і літератури. 

Лук’янчук Е.А. 

Про організацію роботи пункту перевірки з математики. Іванова В.В. 

Про підготовку методичних рекомендацій до збірки 

«Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької 

області у 2022-2023 н. р.» 

Шумада Р.Я. 

Про готовність ПТ до проведення ЗНО-2022 Іванова В.В. 

Про визначення ЗО для створення ППЗНО додаткової сесії 

ЗНО (за потреби) 

Шумада Р.Я. 

червень-

липень 

Про співпрацю з територіальним управлінням Державної 

пенітенціарної служби України щодо організації ЗНО осіб, 

які перебувають в установах виконання покарань 

Шумада Р.Я. 

Про підсумки роботи ПП з української мови і літератури Лук’янчук Е.А. 

Про підсумки роботи ПП з математики. Іванова В.В.. 

Про підсумки основної сесії ЗНО-2022 в Запорізькій області Шумада Р.Я. 

Про забезпечення пунктів тестування для проведення 

вступних випробувань працівниками, які будуть залучені в 

якості персоналу. 

Іванова В.В. 

Про підготовку до проведення семінару “Моніторинг 

освітніх та управлінських процесів як складова системи 

самооцінювання закладу освіти” 

Іванова В.В. 

Про підготовку звіту про роботу ОНМЦ МДЯО в І півріччі 

2022 року 

Шумада Р.Я. 

Про організацію та проведення вступних випробувань, що 

проводяться з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 

Лук’янчук Е.А. 

Про підготовку інформаційних матеріалів за підсумками 

моніторингових досліджень результатів державної 

підсумкової атестації у форматі ЗНО 

Шумада Р.Я. 

вересень Про участь у Міжнародному тижні освіти дорослих. Шумада Р.Я. 

Про підготовку до семінару "Результати зовнішнього 

незалежного оцінювання випускників закладів освіти 

Запорізької області у 2022 році" 

Шумада Р.Я. 

Про проведення моніторингових досліджень за 

результатами проведення державної підсумкової атестації у 

формі ЗНО та результатів ЗНО 

Шумада Р.Я. 

Про підготовку до дослідження "Психологічне 

забезпечення освітнього процесу – 2022" 

Лук’янчук Е.А. 

жовтень  Про підготовку до семінару «Підсумки освітніх 

моніторингів в Запорізькій області за 2022 рік» 

Шумада Р.Я. 

Про підготовку до моніторингового дослідження освітніх 

потреб педагогів Запорізької області 

Шумада Р.Я. 

листопад Про участь у Всесвітньому дні науки в ім’я миру та 

розвитку 

Іванова В.В. 

Про підготовку звіту «Зовнішнє незалежне оцінювання 

2022: організація, проведення, виклики, результати знань 

випускників закладів освіти Запорізької області» 

Лук’янчук Е.А. 

Про поповнення електронних матеріалів у рамках 

підготовки до Міжнародного дослідження PISA 

Іванова В.В. 
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Про поповнення електронних матеріалів у рамках 

загальнодержавного моніторингового дослідження якості 

початкової освіти  

Іванова В.В. 

Про проведення семінару «Підсумки освітніх моніторингів 

в Запорізькій області за 2022 рік» 

Шумада Р.Я. 

грудень Про виконання річного плану роботи ОНМЦМДЯО за 2022 

рік 

Шумада Р.Я. 

Про виконання індивідуальних планів співробітників 

центру 

Усі 

співробітники 

центру 

Про оновлення інформації в довідниках ОУО, ЗО, що 

містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі 

УЦОЯО. 

Іванова В.В. 

Про стан наповнення інформаційного сайту обласного 

науково-методичного центру моніторингових досліджень 

якості освіти. 

Іванова В.В. 

Про план роботи ОНМЦМДЯО на 2023 рік. Шумада Р.Я. 

 
1.5. Питання для розгляду на Вченій раді ЗОІППО 

Термін  Питання  Відповідальні 

4-й 

квартал 

Про науково-методичну діяльність обласного науково-

методичного центру моніторингових досліджень якості 

освіти (інформація). 

Шумада Р.Я. 

 

1.6. Питання для розгляду на Науково-методичній раді ЗОІППО  

Термін  Питання  Відповідальні 

24.11 Зовнішнє незалежне оцінювання 2022: організація, 

проведення, виклики, результати знань випускників 

закладів освіти Запорізької області. 

Лук’янчук Е.А. 

 

1.7. Робота в науково-методичних, експертних, вчених радах, комісіях, групах тощо  

Термін  Вид роботи, назва заходу, місце проведення Відповідальні 

Упродовж 

року 

Виконання обов’язків члена та секретаря в науково-

методичній раді КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

Лук’янчук Е.А. 

травень-

червень 

Робота в регіональній експертній комісії при УЦОЯО з 

української мови і літератури 

Лук’янчук Е.А. 

Упродовж 

року 

Регіональна координація міжнародного дослідження 

якості освіти PISA 

Шумада Р.Я. 

 

1.8. Підвищення кваліфікації (стажування, неформальна освіта) науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників  

№ 

з/

п 

Прізвище, 

ініціали 

Посада Термін 

проходження 

навчання 

Місце підвищення 

кваліфікації, що 

планується 

Тематика 

підвищення 

кваліфікації 

1.  Іванова В.В. методист лютий КЗ “ЗОІППО” ЗОР Підготовка 

впровадженн
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я нового 

Державного 

стандарту 

базової 

середньої 

освіти 

відповідно до 

концепції 

«НУШ» 

2.  Лук’янчук Е.А. методист Лютий-

квітень 

ДпРЦОЯО, 

дистанційно 

Навчання 

кураторів 

перевірки 

сертифікацій

них робіт з 

української 

мови і 

літератури 

3.  Лук’янчук Е.А. методист Упродовж 

року 

Інститут 

модернізації та 

змісту освіти, 

дистанційно 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

методистів  

4.  Шумада Р.Я., 

Іванова В.В., 

Лук’янчук Е.А. 

завідувач, 

методист, 

методист 

Упродовж 

року 

ДпРЦОЯО, 

дистанційно 

Забезпечення 

якості освіти 

 
1.9. Атестація педагогічних працівників для відділів і центрів  

не планується  

 
1.10. Співпраця підрозділу з закладами вищої освіти, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України 

№ 

п/п 

Назва документа 

про співпрацю 

Час 

підписання 

документу  

Термін 

дії 

Заходи,  

які плануються  

Відповідальні 

 Спільний наказ 

Департаменту 

освіти і науки 

Запорізької 

облдержадміністр

ації та 

Дніпропетровсько

го регіонального 

центру 

оцінювання якості 

освіти 

№523/117 

від 

30.11.2021 

2021-

2022 

н.р. 

Виконання Календарного 

плану підготовки та 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

результатів навчання, 

здобутих на основі 

повної загальної 

середньої освіти, 

моніторингів та інших 

іспитів, що проводяться 

за технологією ЗНО у 

2022 році в Запорізькій 

області 

Шумада Р.Я. 
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1.11. Підтримка, функціонування та розбудова інформаційного освітнього простору, 

веб-ресурсів структурного підрозділу 

№ 
Назва 

ресурсу 

Зміст 

роботи  
Адреса ресурсу Термін 

Відповідал

ьні 

1 

Інформацій

ний сайт та 

блог 

ОНМЦ 

МДЯО 

Наповнення 

інформацій

ного сайту 

та блогу 

ОНМЦ 

МДЯО 

https://zapmonitoring.wixsite.com/m

ysite, 

https://zapmonitoring.wixsite.com/m

ysite/blog 

Упродо

вж року 

Шумада Р.

Я. 

 
1.12. Організація співпраці з ТГ. Організаційна та науково методична підтримка 

освітньої діяльності ТГ Запорізького регіону та ЦПРПП 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Терміни 

виконання 

Форма 

звітності 

Відповідальні виконавці 

1. Проведення 

методичного 

семінару на 

замовлення 

Василівської 

міської 

територіальної 

громади  

31.03.2022 План, 

журнал 

Лук’янчук Е.А. 

 
1.13. Організаційна та управлінська діяльність 

№ Захід Термін Відповідальний 

1.  Організація та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в Запорізькій 

області 

Упродовж 

року 

усі співробітники 

Центру 

2.  організація та проведення вступних 

випробувань, що проводяться з 

використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

Упродовж 

року 

усі співробітники 

Центру 

3.  Проведення сертифікації вчителів Упродовж 

року 

усі співробітники 

Центру 

4.  Проведення апробації тестових завдань (на 

підставі вибірки та графіку УЦОЯО) 

січень- усі співробітники 

Центру 

5.  Підготовка та проведення основного етапу 

міжнародного дослідження PISA-2022 

квітень-

травень 

Усі співробітники 

Центру 

6. Підготовка, організація, проведення регіональних моніторингових досліджень: 

6.1.  Моніторингове дослідження роботи 

фокус-груп керівників закладів освіти 

спільного заходу КУ “ЗОІППО” ЗОР та 

Січень Іванова В.В., 

Шумада Р.Я. 
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управління Державної служби якості 

освіти у Запорізькій області 

6.2.  Стан впровадження та використання 

цифрових інструментів і технологій в 

освітньому процесі закладів загальної 

середньої освіти Запорізької області: 

Січень-

лютий 

Іванова В.В., 

спільно ОНМЦ ІО 

(Коваленко Т.М.) 

6.2.1.  підготовка супровідної документації 

дослідження 

До 

15.01.2022 

Іванова В.В., 

спільно ОНМЦ ІО 

(Коваленко Т.М.) 

6.2.2.  супроводження та проведення опитування До 

15.02.2022 

Іванова В.В., 

спільно ОНМЦ ІО 

(Коваленко Т.М.) 

6.2.3.  оброблення результатів моніторингу До 

28.02.2022 

Іванова В.В., 

спільно ОНМЦ ІО 

(Коваленко Т.М.) 

6.2.4.  оприлюднення результатів моніторингу 

(інформування про результати моніторингу). 

березень Іванова В.В., 

спільно ОНМЦ ІО 

(Коваленко Т.М.) 

6.3.  Моніторинг стану наповнюваності сайтів 

закладів освіти в рамках проведення 

обласного конкурсу сайтів 

березень-

червень 

Іванова В.В., 

спільно з ОНМЦ 

ІО 

(Коваленко Т.М.) 

6.3.1.  оброблення результатів моніторингу До 

28.05.2022 

Іванова В.В., 

спільно ОНМЦ ІО 

(Коваленко Т.М.) 

6.4.  Психологічне забезпечення освітнього 

процесу – 2022 
Жовтень 

Лук’янчук Е.А. 

спільно з Центром 

психології 

Сироватко. О.М. 

6.4.1.  підготовка супровідної документації 

дослідження 

До 

20.09.2022 

Лук’янчук Е.А. 

спільно з Центром 

психології 

Сироватко. О.М. 

6.4.2.  супроводження та проведення опитування Жовтень Лук’янчук Е.А. 

спільно з Центром 

психології 

Сироватко. О.М. 

6.4.3.  оброблення результатів моніторингу Листопад Лук’янчук Е.А. 

спільно з Центром 

психології 

Сироватко. О.М. 

6.4.4.  оприлюднення результатів моніторингу 

(інформування про результати моніторингу). 

Грудень Лук’янчук Е.А. 

спільно з Центром 

психології 

Сироватко. О.М. 
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6.5.  Моніторинг якості тренінгів НУШ Квітень Лук’янчук Е.А. 

спільно з 

навчально-

методичним 

відділом (Фокша 

С.Є.) 

6.5.1.  підготовка супровідної документації 

дослідження 

Квітень Лук’янчук Е.А. 

спільно з 

навчально-

методичним 

відділом (Фокша 

С.Є.) 

6.5.2.  супроводження та проведення опитування Квітень Лук’янчук Е.А. 

спільно з 

навчально-

методичним 

відділом (Фокша 

С.Є.) 

6.5.3. 2. оброблення результатів моніторингу Червень-

липень 

Лук’янчук Е.А. 

спільно з 

навчально-

методичним 

відділом (Фокша 

С.Є.) 

6.5.4. 3. оприлюднення результатів моніторингу 

(інформування про результати моніторингу). 

Червень-

липень 

Лук’янчук Е.А. 

спільно з 

навчально-

методичним 

відділом (Фокша 

С.Є.) 

6.6.  Моніторинг якості освітніх послуг 

(зворотний зв'язок) 

упродовж 

року 

Шумада Р.Я. 

6.7.  Психологічна атмосфера в колективі ЗЗСО: 

вплив на результати академічної успішності 

здобувачів освіти 

березень-

квітень 

Шумада Р.Я., 

спільно з Барліт 

О.А. 

6.8.  Моніторинг результатів ДПА (запит до 

закладів) 

липень Шумада Р.Я. 

6.9.  Моніторингове дослідження освітніх потреб 

педагогів Запорізької області 

листопад-

грудень 

Шумада Р.Я. 
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ІІ. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
2.1. Організація і проведення курсів підвищення кваліфікації за регіональним 

замовленням 

не передбачено, не планується 
 

2.2. Організація і проведення навчальних тренінгів за регіональним замовленням  
 

Термін 

проведення 
Тематика тренінгу Форма навчання 

Кількість 

учасників 
Куратор 

лютий-

квітень, 

вересень-

листопад 

Тренінг по ЗНО очна/дистанційна 30 груп 

1100 уч. 

Шумада Р.Я., 

КДМНПМД, 

КФСГД 

 

2.3. Організація і проведення навчальних тренінгів відповідно до Концепції «Нова 

українська школа» за кошти державної субвенції 

не передбачено, не планується 

 

№ Термін 

проведення 

Тематика тренінгу Відповідальний Кількість  

     

 

2.4. Організація і проведення навчальних тренінгів за кошти фізичних та юридичних осіб 

№ Термін 

проведення 

Тематика тренінгу Відповідальний Кількіст

ь  

1.  За 

додатковим 

замовленням 

Обробка результатів моніторингових 

досліджень засобами електронних 

таблиць 

Шумада Р.Я. 1 

2.  За 

додатковим 

замовленням 

Створення анкет та обробка 

результатів анкетування засобами 

форм та таблиць Google 

Шумада Р.Я. 1 

3.  За 

додатковим 

замовленням 

Моніторинг освітніх та управлінських 

процесів при самооцінюванні закладів 

освіти 

Іванова В.В. 1 

4.  За 

додатковим 

замовленням 

Формування практичних навичок у 

випускників закладів освіти щодо 

виконання нових форматів завдань (з 

короткою та розгорнутою письмовими 

відповідями) у сертифікаційних 

роботах з української мови і 

літератури 

Лук’янчук Е.А. 1 

   Разом 4 

 

2.5. Проведення тренінгів для співробітників Інституту  

не планується 
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№ Термін 

проведення 

Тематика тренінгу Відповідальний Кількість  

     

   Разом  

 

2.6. Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу 

№ Зміст роботи Термін виконання  Відповідальні 

1.  
Підготовка розпорядчих документів про організацію 

проведення навчальних тренінгів  
Січень 

усі 

співробітники 

Центру 

2.  
Складання графіку, розподіл зареєстрованих по 

групах 
Січень-лютий 

усі 

співробітники 

Центру 

 

2.7. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу  

№ Зміст роботи Термін виконання  Відповідальні 

1.  
Розробка та коригування навчально-

методичних матеріалів тренінгів 

Січень-березень усі співробітники 

Центру 

2.  Підготовка освітньої програми тренінгів 
Січень-березень усі співробітники 

Центру 

3.  

Розроблення методичних та дидактичних 

засобів, упровадження нових форм, методів, 

технологій для організації  освітнього процесу 

Січень-березень усі співробітники 

Центру. 

 

2.8. Впровадження сучасних форм, методів, засобів, технологій для здійснення 

навчальної діяльності  

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання  
Відповідальні 

 
Впровадження технологій дистанційного навчання: 

відеоконференції для онлайн нарад 

Упродовж 

року 

Шумада Р.Я. 

 

2.9. Внутрішній аудит якості навчання  

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання  
Відповідальні 

1.  

Моніторинг рівня цифрової компетентності та 

технічної забезпеченості  співробітників КЗ 

“ЗОІППО” ЗОР 

Січень-лютий Іванова В.В. 

2.  Моніторинг якості навчання на тренінгах НУШ квітень Лук’янчук Е.А. 

3.  
Моніторинг якості навчання на курсах підвищення 

кваліфікації 
упродовж року Шумада Р.Я. 
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ІІІ. МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

3.1. Організація і проведення семінарів, нарад тощо 
Додаток 1 

До наказу ДОН ЗОДА від 31 грудня 2021 № 596 

Графік проведення семінарів для педагогічних та керівних кадрів, працівників центрів професійного розвитку 

педагогів у міжкурсовий період на базі комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради у 2022 році 

 

Термін, 

час 

проведення  

Тема заходу 

Категорія 

учасників Місце проведення Відповідальний 

30.03.2022, 

11:00 

Семінар: ЗНО з 

української мови і 

літератури 2022: 

актуальні питання 

щодо підготовки 

випускників закладів 

освіти - практичний 

аспект. 

вчителі 

української 

мови і 

літератури 

Заводського 

району 

м. Запоріжжя  

Очно, 

дистанційно 

(сайт Центру) 

Лук’янчук Е.А. 

31.03.2021, 

11:00 

Семінар: Специфіка 

відкритих письмових 

завдань у 

сертифікаційній 

роботі з української 

мови і літератури: 

підготовка та 

оцінювання 

вчителі 

української 

мови і 

літератури 

ЗЗСО 

Василівської 

міської ради 

Запорізької 

області 

Очно, 

дистанційно 

(сайт Центру) 

Лук’янчук Е.А. 

22.09.2022, 

10:00 

Семінар: Результати 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

випускників закладів 

освіти Запорізької 

області у 2022 році 

відповідальні 

за організацію 

та проведення 

ЗНО та 

моніторингових 

досліджень у 

місцевих 

органах 

управління 

освітою 

Дистанційно 

(сайт Центру) 

Шумада Р.Я. 

31.01.2022, 

14:00 

Семінар: 

Ефективність 

планування 

управлінської та 

освітньої діяльності 

при підготовці до 

ЗНО 

керівники та 

заступники 

керівників 

закладів освіти 

очно/дистанційно 

(сайт Центру) 

Іванова В.В. 

22.08.2022, 

10:00 

Семінар: Моніторинг 

освітніх та 

управлінських 

керівники та 

заступники 

керівників 

Дистанційно 

(сайт Центру) 

Іванова В.В. 
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процесів як складова 

системи 

самооцінювання 

закладу освіти 

закладів освіти 

17.11.2022, 

10:00 

Семінар: Підсумки 

освітніх моніторингів 

в Запорізькій області 

за 2022 рік 

відповідальні за 

організацію та 

проведення 

ЗНО та 

моніторингових 

досліджень у 

місцевих 

органах 

управління 

освітою 

Дистанційно 

(сайт Центру) 

усі 

співробітники 

Центру  

 

3.2. Організація і проведення творчих груп   

не передбачено, не планується 

Термін, час 

проведення у 
Тема засідання 

Категорія 

учасників 

Місце 

проведення 
Відповідальний 

     

 

3.3. Організація і проведення фахових, авторських майстерень, майстер-класів тощо  

не передбачено, не планується 

 

Термін, час 

проведення  
Тема заходу 

Категорія 

учасників 

Місце 

проведення 
Відповідальний 

     

 

3.4. Організація і проведення конкурсів фахової майстерності, фестивалів, оглядів тощо 

для педагогів області 

не передбачено, не планується 

 

Термін, час 

проведення  
Тема заходу 

Рівень 

заходу 

Категорія 

учасників 

Місце 

проведення 
Відповідальний 

      

 

3.5. Науково-методичний та організаційний супровід Всеукраїнських учнівських 

олімпіад  

не передбачено, не планується 

 

№ Олімпіади 
Дата 

проведення 
Місце проведення Відповідальний 
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3.5.1. Підготовка і оприлюднення методичних рекомендацій щодо проведення  

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

не передбачено, не планується 

Термін  Назва методичних рекомендацій 
Категорія 

учасників 
Відповідальний 

    

 

3.6. Науково-методичний та організаційний супровід масових учнівських заходів   

(конкурси, фестивалі, змагання тощо)  

Термін, час 

проведення  
Тема заходу  

Категорія 

учасників 

Місце 

проведення 
Відповідальний 

грудень 

Конкурс знавців 

української мови ім. П. 

Яцика, член журі 

учні ЗЗСО, 

студенти 

(слухачі) 

ЗП(ПТ)О 

Очно-

дистанційний 

формат 

Лук’янчук Е.А. 

грудень 

Мовно-літературний 

конкурс ім. Т.Г. 

Шевченка, член журі 

учні ЗЗСО, 

студенти 

(слухачі) 

ЗП(ПТ)О 

Очно-

дистанційний 

формат 

Лук’янчук Е.А. 

 

3.7. Науково-методичний супровід реалізації державних та регіональних програм  

 

3.7.1. Державні програми  

Назва програми Покликання на програми  
Термін дії 

програми 
Відповідальний 

Конвенція ООН про права дитини (ратифіковано 

Постановою ВР № 789-XII від 27.02.1991)  
Статті 28 та 29  

Взяти участь в організації та проведенні ЗНО в області 

Постійно 

усі 

співробітники 

Центру 

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні  
ІІ. Етап дальшого розвитку медіаосвіти та забезпечення її 

масового впровадження (2021–2025 роки): 

- науково-методичне  та  організаційне забезпечення 

процесу масового впровадження медіаосвіти в дошкільних 

закладах, ЗНЗ, ПТНЗ і ВНЗ, закладах позашкільної освіти на 

основі аналізу практичних  проблем,  обміну  досвідом, 

здійснення відповідного психолого-педагогічного супроводу;  

Провести моніторингові дослідження: 

Рівень цифрової компетентності та технічної 

забезпеченості  співробітників КЗ “ЗОІППО” ЗОР 

Стан впровадження та використання цифрових 

інструментів і технологій в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти Запорізької області 

Взяти участь в наступних заходах-конкурсах у якості 

експертів: 

Моніторингу стану наповнюваності сайтів закладів 

освіти в рамках проведення обласного конкурсу сайтів 

2010-2025 

усі 

співробітники 

Центру 

https://docs.google.com/document/d/1ysXDKFrT3BI89ZFil7YjUr8zGfoRI1Zn/edit?usp=sharing&ouid=109690929769247312705&rtpof=true&sd=true
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity-v-ukraini-nova-redaktsiya/
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Евалюація вебсайтів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Запорізької області 

Державний стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти  
1. Забезпечити науково-методичний супровід реалізації 

державного стандарту щодо формування ключових і 

предметних компетентностей учасників освітнього 

процесу: 

Здійснювати організаційно-методичний супровід ЗНО 

Провести тренінги: 

Обробка результатів моніторингових досліджень 

засобами електронних таблиць 

Створення анкет та обробка результатів анкетування 

засобами форм та таблиць Google 

Моніторинг освітніх та управлінських процесів при 

самооцінюванні закладів освіти 

Формування практичних навичок у випускників 

закладів освіти щодо виконання нових форматів 

завдань (з короткою та розгорнутою письмовими 

відповідями) у сертифікаційних роботах з української 

мови і літератури 

2012–2021 

Застосування з 

2022 

усі 

співробітники 

Центру 

Дорожня карта освітньої реформи в Україні  
Забезпечити оновлення навчально-тематичних планів усіх 

педагогічних категорій у частині фахової підготовки 

відповідно основних напрямів реформування освітньої галузі 

в цілому, післядипломної освіти зокрема, а також підходів 

щодо підвищення професійної компетентності педагогічних 

працівників всіх рівнів  

3.2. Сертифікація вчителів: пілотування, запровадження 

Організувати та провести незалежне тестування 

учасників сертифікації педагогічних працівників - 

вчителів початкових класів області 

2015-2025 усі 

співробітники 

Центру 

Національна стратегія розбудови безпечного і 

здорового освітнього середовища в новій 

українській школі 
здійснення моніторингу процесів реалізації соціального і 

здоров'язбережувального компонентів навчання, 

забезпечення рухової активності учнів під час освітнього 

процесу, запобігання насильству та булінгу (цькуванню), 

забезпечення здорового харчування в закладі освіти; 

забезпечення готовності педагогічних працівників до 

надання якісних освітніх послуг у процесі забезпечення 

соціального та здоров'язбережувального компонентів 

навчання, формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності учнів, психологічного супроводу учасників 

освітнього процесу, запобігання під час навчання проявам 

насильства та булінгу (цькування), порушенням прав 

дитини, зокрема шляхом використання Інтернету; 

Провести моніторингові дослідження: 

Моніторинг якості освітніх послуг (зворотний зв'язок) 

2020-2024 

усі 

співробітники 

Центру 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200898.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200898.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200898.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1812.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1812.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text
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Психологічна атмосфера в колективі ЗЗСО: вплив на 

результати академічної успішності здобувачів освіти 

Психологічне забезпечення освітнього процесу – 2022 

Стан впровадження та використання цифрових 

інструментів і технологій в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти Запорізької області 

Моніторингове дослідження освітніх потреб педагогів 

Запорізької області 

Стратегія популяризації української мови до 2030 

року «Сильна мова успішна держава» 
1. Забезпечення неухильності дотримання закладами 

освіти законодавства в частині провадження освітнього 

процесу українською мовою на всіх рівнях здобуття освіти 

Провести моніторингові дослідження: 

Моніторинг результатів ДПА (результати ДПА та ЗНО 

з укр.мови та літератури) 

Моніторинг результатів ЗНО (результати ДПА та ЗНО 

з укр.мови та літератури) 

Підготовка звіту для розгляду на НМР інституту: 

Зовнішнє незалежне оцінювання 2022: організація, 

проведення, виклики, результати знань випускників 

закладів освіти Запорізької області 

Провести тематичні семінари та тренінгів: 

Тренінг: Формування практичних навичок у 

випускників закладів освіти щодо виконання нових 

форматів завдань (з короткою та розгорнутою 

письмовими відповідями) у сертифікаційних роботах з 

української мови і літератури 

Семінар: ЗНО з української мови і літератури 2022: 

актуальні питання щодо підготовки випускників 

закладів освіти - практичний аспект. 

Семінар: Специфіка відкритих письмових завдань у 

сертифікаційній роботі з української мови і літератури: 

підготовка та оцінювання 

Семінар: Результати зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників закладів освіти Запорізької 

області у 2022 році 

Підготувати тези доповідей на конференції: 

Щодо результативності участі випускників у ЗНО (за 

результатами моніторингових досліджень) 
6. Видання навчально-методичних матеріалів, словників з 

української мови в друкованому та електронному 

форматах, забезпечення через онлайн-ресурси доступу до 

них  

Підготувати методичні рекомендації щодо підготовки 

до ЗНО з укр.мови і літератури 

 2020-2030 

усі 

співробітники 

Центру 

План заходів з реалізації Національної стратегії 

реформування системи юстиції щодо дітей на 

період до 2023 року 

9. Удосконалення системи підготовки, підвищення 

кваліфікації фахівців, залучених до виконання 

до 2023 

усі 

співробітники 

Центру 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1335-2019-%D1%80#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1335-2019-%D1%80#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1335-2019-%D1%80#n12
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профілактичних та корекційних програм, проведення 

моніторингу їх ефективності, оцінки ризиків вчинення 

правопорушень дітьми 

Провести семінар: 

Моніторинг освітніх та управлінських процесів як 

складова системи самооцінювання закладу освіти 

 

3.7.2. Регіональні програми 

Назва програми Відповідальний 

Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки Покликання на програми   

Проєкт 3.  «Розвиток професійної компетентності педагога в системі 

неперервної освіти» 
Здійснювати моніторингові дослідження освітніх потреб працівників освіти 

Запорізької області 

2) здійснити моніторинг потреб працівників освіти Запорізької області в 

інституціях, змісті, формах та методах післядипломної педагогічної освіти 

(2018- 2022); 

Провести моніторингові дослідження: 

- Психологічна атмосфера в колективі ЗЗСО: вплив на результати 

академічної успішності здобувачів освіти 

- Стан впровадження та використання цифрових інструментів і 

технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти 

Запорізької області 

- Моніторинг якості освітніх послуг (зворотний зв'язок) 

- Моніторингове дослідження освітніх потреб педагогів Запорізької 

області 

- Психологічне забезпечення освітнього процесу – 2022 

- Рівень цифрової компетентності та технічної забезпеченості  

співробітників КЗ “ЗОІППО” ЗОР 

- Моніторинг якості тренінгів НУШ 

усі 

співробітники 

Центру 

Проект 4. «Інновації в сучасній освіті» 
2) Взяти участь у міжнародних та всеукраїнських дослідженнях рівня розвитку 

освіти в державі (PISA, PIRLS, TIMSS тощо); сприяти проведенню регіональних 

моніторингових досліджень; застосувати результати аналізу досліджень 

(PISA, PIRLS, TIMSS тощо) для вдосконалення педагогічного процесу в закладах 

освіти, післядипломної освіти, у підвищенні кваліфікації вчителів природничо-

математичних дисциплін 

Взяти участь у підготовці та проведенні основного етапу міжнародного 

дослідження PISA-2022 в Запорізькій області 

Здійснювати поповнення електронних матеріалів на сайті Центру у рамках 

підготовки до Міжнародного дослідження PISA 

усі 

співробітники 

Центру 

 

3.8. Вивчення, моделювання, узагальнення та впровадження перспективного 

педагогічного досвіду 

не передбачено, не планується 

 

№ Тематика досвіду Автор досвіду (ПІБ 

повністю), 

категорія педагогічний 

стаж 

Адреса досвіду  

(повна назва за ІСУО) 

Етап роботи Відповідальний 

https://docs.google.com/document/d/1ysXDKFrT3BI89ZFil7YjUr8zGfoRI1Zn/edit?usp=sharing&ouid=109690929769247312705&rtpof=true&sd=true
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3.8.1. Підготовка матеріалів перспективного педагогічного досвіду до опублікування у 

науково-методичному посібнику Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія 

перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області в контексті 

реалізації Концепції «Нова українська школа». 

не передбачено, не планується 

 

№ Тематика досвіду Автор досвіду (ПІБ 

повністю), 

категорія 

педагогічний стаж 

Адреса досвіду  

(повна назва за ІСУО) 

  

Відповідальний 

     

 
3.8.2. Рецензування методичних розробок / досвідів для присвоєння педагогічних звань: 

«учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», 

«практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист»  

За потребою 

 

№ Тематика 

досвіду 

Автор досвіду 

(ПІБ 

повністю), 

категорія 

педагогічний 

стаж 

Адреса досвіду  

(повна назва за 

ІСУО) 

  

Відповідальний 

№ та дата 

протоколу 

структурного 

підрозділу й 

НМР 

      

 
3.8.3. Експертиза навчальних програм з позашкільної освіти, парціальних програм, 

парціальних (спеціальних) програм для закладів дошкільної освіти, авторських та інших 

програм 

не передбачено, не планується 

 

№ Назва програми й 

напрям 

Автор програми 

(ПІБ повністю), 

категорія 

педагогічний 

стаж 

Адреса програми  

(повна назва за ІСУО) 

  

Відповідальний 

№ та дата 

протоколу 

структурного 

підрозділу й 

НМР 

      

 

3.9. Інші види, форми, технології методичної та науково-методичної роботи  

Термін  Зміст роботи 
Категорія 

учасників 
Відповідальний 

березень 

Взяти участь у вебінарі в якості спікера 

Міський проєкт EdHub "Сертифікація - 

2022": Сертифікація учителів початкових 

учителі 

початкових 
Шумада Р.Я. 
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класів 2022: реєстрація та незалежне 

тестування учасників сертифікації 

класів м. 

Запоріжжя 

березень-

квітень 

Взяти участь в якості члена журі у заході: 

евалюація вебсайтів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Запорізької 

області 

керівники та 

педагоги 

ЗП(ЗПТ)О 

Шумада Р.Я. 

упродовж 

року 

Супровід та консультування з 

методичних питань під час нарад: 

Онлайн-конференції з відповідальними за 

організацію та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, моніторингових 

досліджень в ОУО 

відповідальні за 

організацію та 

проведення 

ЗНО, 

моніторингових 

досліджень в 

ОУО 

усі 

співробітники 

Центру 

 
3.9.1. Підготовка і оприлюднення методичних рекомендацій до Серпневих нарад 

Термін  Назва методичних рекомендацій 
Категорія 

учасників 
Відповідальний 

травень 
Проведення освітніх моніторингів в 

умовах дистанційного навчання 

Керівники 

ЗЗСО, 

відповідальні за 

проведення 

моніторингових 

досліджень 

Шумада Р.Я. 

травень 

Якісна підготовка - якісний результат 

ЗНО з української мови і літератури (за 

результатами моніторингових 

досліджень) 

Вчителі 

української 

мови і 

літератури 

Лук’янчук 

Е.А. 

травень 

Планування комплексу заходів, 

спрямованих- на підвищення 

ефективності підготовки випускників до 

складання державної підсумкової 

атестації та ЗНО 

Керівники та 

заступники 

керівників ЗЗСО 

Іванова В.В. 

 

3.10. Організаційно-методична діяльність 

Відповідальний Зміст роботи Термін 

усі 

співробітники 

Центру 

Організаційно-методичний супровід процесів підготовки та 

проведення ЗНО 

упродовж 

року 

усі 

співробітники 

Центру 

Організаційний супровід методичних нарад: онлайн-

конференції з відповідальними за організацію та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових 

досліджень в ОУО 

упродовж 

року 

Організаційно-методичний супровід моніторингових досліджень: 
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Шумада Р.Я. Моніторинг якості освітніх послуг (зворотний зв'язок) упродовж 

року 

Іванова В.В. Рівень цифрової компетентності та технічної забезпеченості  

співробітників КЗ “ЗОІППО” ЗОР 

січень-

лютий 

Іванова В.В. Стан впровадження та використання цифрових інструментів і 

технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої 

освіти Запорізької області 

лютий-

березень 

Шумада Р.Я. Психологічна атмосфера в колективі ЗЗСО: вплив на 

результати академічної успішності здобувачів освіти 

березень-

квітень 

Лук’янчук Е.А. Моніторинг якості тренінгів НУШ квітень 

Шумада Р.Я. Моніторинг результатів ДПА (запит до закладів) червень 

Лук’янчук Е.А. Психологічне забезпечення освітнього процесу – 2022 жовтень 

Шумада Р.Я. Моніторингове дослідження освітніх потреб педагогів 

Запорізької області 

листопад-

грудень 

 

3.11. Виставкова діяльність 

Термін Зміст роботи Відповідальний 

до 17 лютого Підготовка конкурсної роботи на тему: "Результати 

моніторингу освітніх потреб педагогічних працівників 

Запорізької області" 

Іванова В.В., 

Шумада Р.Я., 

Чернікова Л.А. 

  



25 

 

 

IV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 
4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює структурний підрозділ: 

«Освітній моніторинг як основа підвищення компетентностей керівників і педагогів» 

 

4.2. Тематика наукових досліджень працівників структурного підрозділу 

№ 

з/п 

ПІБ викладача Тема наукових досліджень 

1.  Іванова В.В. Моніторинг освітніх та управлінських процесів закладу освіти 

як складова підвищення компетентності керівників та педагогів 

закладу освіти 

2.  Лук’янчук Е.А. Моніторинг як засіб формування професійної компетентності 

педагогічних працівників 

3.  Шумада Р.Я. Використання інформаційних технологій при здійсненні 

моніторингових досліджень в галузі освіти  

 

4.3. Напрями наукових досліджень здобувачів наукових ступенів-працівників 

структурного підрозділу 

не передбачено, не планується 

 

№ ПІБ 

викладача 

Тема наукового 

дослідження 

Затвердження 

Вченою радою 

(протокол, дата) 

  

Узгодження 

Міжвідомчою 

Радою з 

координації 

наукових 

досліджень у 

галузі освіти, 

педагогіки і 

психології 

(протокол, 

дата)* 

*у разі наявності 

Науковий 

керівник/Науковий 

консультант 

(ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання, 

місце роботи) 

           

  

4.4. Напрями наукових досліджень здобувачів підрозділу (зовнішніх) 

не передбачено, не планується 

 

№ ПІБ 

здобувача 

Тема наукового 

дослідження 

Затвердження 

Вченою радою 

(протокол, 

дата) 

  

Узгодження 

в Раді з 

координації 

наукових 

досліджень 

(протокол, 

дата) )* 

*у разі 

наявності 

Науковий 

керівник/Науковий 

консультант 

(ПІБ, науковий 

ступінь, вчене 

звання, місце 

роботи) 
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4.5. Участь в організації, проведенні та роботі всеукраїнських і регіональних наукових 

заходів 

 

4.5.1. Організація, проведення та участь у наукових конференціях, круглих столах, 

семінарах, форумах тощо всеукраїнського та регіонального рівнів, організатором яких є 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

№ Рівень (всеукраїнський або регіональний), форма 

та тематика заходу 

Термін Відповідальні 

1.  Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Ефективна взаємодія викладача й студента в 

умовах змішаного навчання в закладах вищої та 

фахової передвищої освіти» 

24.03.2022 Шумада Р.Я., 

Іванова В.В., 

Лук’янчук Е.А. 

2.  430 років з Дня народження Яна Амоса 

Коменського 

28.03.2022 Шумада Р.Я., 

Іванова В.В., 

Лук’янчук Е.А. 

3.  Всесвітній день творчості та інноваційної 

діяльності 

21.04.2022 Шумада Р.Я., 

Іванова В.В., 

Лук’янчук Е.А. 

4.  Міжнародна науково-практична конференція 

«STEM-освіта: досвід, виклики, ідеї та рішення» 

21-

22.04.2022 

Шумада Р.Я., 

Іванова В.В., 

Лук’янчук Е.А. 

5.  Тиждень науки – 2022, підготовка тез доповідей 16.05-

23.05.2022 

Шумада Р.Я., 

Іванова В.В., 

Лук’янчук Е.А. 

6.  VІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи», підготовка тез доповідей 

19.05-

21.05.2022 

Шумада Р.Я., 

Іванова В.В., 

Лук’янчук Е.А. 

7.  Міжнародний Тиждень освіти дорослих 11-

17.09.2022 

Шумада Р.Я., 

Іванова В.В., 

Лук’янчук Е.А. 

8.  Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку 10.11.2022 Шумада Р.Я., 

Іванова В.В., 

Лук’янчук Е.А. 

  

4.5.2. Участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах тощо 

всеукраїнського та регіонального рівня, організатором яких є інші установи, заклади 

не планується  

№ Рівень (всеукраїнський або регіональний), форма, 

установа-організатор та тематика заходу 

Термін Відповідальні 

1       

(Нагадуємо, що всі науково-педагогічні працівники (професори, доценти, старші викладачі) в 

обов’язковому порядку повинні запланувати участь не менше як у 3 наукових конференціях, 
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семінарах та ін. на рік; участь у наукових заходах, організатором яких є КЗ«ЗОІППО»ЗОР є 

обов’язковою для всіх) 

  

4.6. Експертно-аналітична діяльність 

  

4.6.1. Апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, 

електронних та технічних засобів навчання 

(зазначити назву підручника, навчального посібника, програми, автора, освітній рівень, 

термін, відповідального) 

не передбачено, не планується  

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

    

  

4.6.2. Рецензування та експертиза наукових збірників, монографій, дисертацій, 

авторефератів, дослідницьких (наукових) проєктів, посібників, підручників, тощо 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

 За потребою та запитами Упродовж 

року 

Шумада Р.Я. 

  

4.6.3. Виконання функцій (повноважень, обов’язків) члена редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах 

не передбачено, не планується 

 

№ Назва видання Функціональні 

повноваження 

Відповідальні 

       

  

4.6.4. Участь в атестації наукових кадрів як члена спеціалізованої вченої ради, 

рецензента, офіційного опонента 

не передбачено, не планується 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

       

  

4.6.5. Розробка науково-дослідницьких документів (програм, науково-дослідницьких 

проєктів, концепцій тощо) 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

1.  Розробка і формування інструментарію та 

механізму проведення моніторингових 

досліджень на регіональному рівні:  

Упродовж 

року 

Усі співробітники 

Центру 
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1.1.  Стан впровадження та використання цифрових 

інструментів і технологій в освітньому процесі 

закладів загальної середньої освіти Запорізької 

області 

січень Іванова В.В., спільно з 

НМЦ інформатизації 

(Коваленко Т.М.) 

 

1.2.  Моніторинг стану наповнюваності сайтів 

закладів освіти в рамках проведення обласного 

конкурсу сайтів 

березень 

Іванова В.В., спільно з 

НМЦ інформатизації 

(Коваленко Т.М.) 

1.3.  Психологічне забезпечення освітнього процесу – 

2022 

жовтень Лук'янчук Е.А., 

спільно з Сироватко 

О.М. 

1.4.  Моніторинг якості тренінгів НУШ квітень Лук'янчук Е.А. 

Фокша С.Є. 

1.5.  Моніторингове дослідження роботи фокус-груп 

керівників закладів освіти спільного заходу КЗ 

“ЗОІППО” ЗОР та управління Державної служби 

якості освіти у Запорізькій області 

11-13.01 Іванова В.В., 

Шумада Р.Я. 

1.6.  Моніторинг якості освітніх послуг  на КПК січень Шумада Р.Я. 

1.7.  Психологічна атмосфера в колективі ЗЗСО: вплив 

на результати академічної успішності здобувачів 

освіти 

березень Шумада Р.Я. 

1.8.  Моніторинг результатів ДПА червень Шумада Р.Я. 

1.9.  Моніторингове дослідження освітніх потреб 

педагогів Запорізької області 

листопад Шумада Р.Я. 

  

4.6.6. Аналітична діяльність (аналіз наукової, дослідницької, інноваційної роботи, звіти, 

довідки з наукової, дослідницької, інноваційної діяльності тощо) 

№ Зміст та тематика роботи Термін Відповідальний 

1.  Підготовка звіту про роботу ОНМЦ МДЯО в І 

півріччі 2022 року 

Червень Шумада Р.Я. 

2.  Підготовка звіту для НМР: "Зовнішнє 

незалежне оцінювання 2022: організація, 

проведення, результати знань випускників 

закладів освіти Запорізької області" 

Листопад Лук’янчук Е.А. 

3.  Підготовка звіту  про роботу ОНМЦ МДЯО за 

2022 рік 

Грудень Шумада Р.Я. 

4. Підготовка звітів та довідок за результатами моніторингових досліджень: 

4.1.  Аналітична довідка за результатами 

моніторингового дослідження “Стан 

впровадження та використання цифрових 

інструментів і технологій в освітньому процесі 

березень Іванова В.В., 

спільно з ОНМЦ ІО 

(Коваленко Т.М.) 
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закладів загальної середньої освіти Запорізької 

області” 

4.2.  Аналітична довідка за результатами 

моніторингового дослідження “Моніторинг 

стану наповнюваності сайтів закладів освіти в 

рамках проведення обласного конкурсу сайтів” 

березень 

Іванова В.В., 

спільно з ОНМЦ ІО 

(Коваленко Т.М.) 

4.3.  Статистичний звіт за результатами 

моніторингового дослідження "Психологічне 

забезпечення освітнього процесу – 2022" 

листопад 

Лук'янчук Е.А., 

спільно з Сироватко 

О.М. 

4.4.  Статистичний звіт за результатами 

моніторингового дослідження "Моніторинг 

якості тренінгів НУШ" 

травень 

Лук'янчук Е.А. 

Фокша С.Є. 

4.5.  Аналітична довідка за результатами 

моніторингового дослідження роботи фокус-

груп керівників закладів освіти спільного 

заходу КУ “ЗОІППО” ЗОР та управління 

Державної служби якості освіти у Запорізькій 

області 

14.01 

Іванова В.В., 

Шумада Р.Я. 

4.6.  Аналітично-статистичний звіт "Результати 

ДПА та ЗНО-2022" 
вересень 

Шумада Р.Я. 

4.7.  Аналітично-статистична довідка "Якість 

освітніх послуг на КПК" 

квітень, 

листопад 

Шумада Р.Я. 

4.8.  Аналітично-статистична довідка "Освітні 

потреби педагогів Запорізької області" 
грудень 

Шумада Р.Я. 

4.9.  Статистична довідка за результатами 

дослідження "Психологічна атмосфера в 

колективі ЗЗСО: вплив на результати 

академічної успішності здобувачів освіти" 

квітень 

Шумада Р.Я. 

 

4.7. Написання монографій, підручників, наукових статей, тез доповідей тощо (не 

дублювати з п. 6.1) 

№ ПІБ Назва Термін 

1. Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection (категорія «А») 

2. Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

(категорія «Б») 

3. Статті у періодичних наукових виданнях держав, які входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу 

4. Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді) 
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4.1. Лук’янчук Е.А. Тези “Щодо результативності участі 

випускників у ЗНО” (за результатами 

моніторингових досліджень) 

Травень  

4.2. Шумада Р.Я., 

Лук’янчук Е.А. 

Тези “Співпраця викладачів й 

майбутніх студентів: результат 

взаємодії” (за наслідками 

моніторингового дослідження) 

Березень 

4.3. Іванова В.В. Тези: «Ефективність планування 

педагогічними працівниками своєї 

діяльності, використання сучасних 

освітніх підходів до організації 

освітнього процесу-запорука якісної 

підготовки здобувачів освіти до ЗНО» 

(за результатами моніторингових 

досліджень) 

Травень 

5. Статті в інших виданнях 

5.1. Шумада Р.Я., спільно з 

Сирцова О.М. 

Стаття: "Зовнішні фактори впливу на 

підготовку здобувачів освіти до 

зовнішнього незалежного 

оцінювання" (за результатами 

моніторингового дослідження) 

Червень 

6. Монографії (одноосібні, колективні) 

  7. Навчальні посібники (за наявності грифу МОН необхідно посилатися на 

відповідний документ) 

8. Навчально-методичні посібники (за наявності грифу МОН необхідно посилатися на 

відповідний документ) 

9. Методичні рекомендації    

9.1. Шумада Р.Я. Проведення освітніх моніторингів в 

умовах дистанційного навчання 

Червень 

9.2. Лук’янчук Е.А. Якісна підготовка - якісний результат 

ЗНО з української мови і літератури 

(за результатами моніторингових 

досліджень) 

Червень 

9.3. Іванова В.В. Планування комплексу заходів, 

спрямованих- на підвищення 

ефективності підготовки випускників 

до складання державної підсумкової 

атестації та ЗНО 

Червень 

10. Навчальні програми (за наявності грифу МОН необхідно посилатися на відповідний 

документ) 

  

4.8. Координація дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського та регіонального 
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рівнів 

не передбачено, не планується 

 

4.8.1. Всеукраїнський рівень:  

№ Експеримента

льний освітній 

заклад (назва) 

Тема 

експеримен

ту 

Термі

н дії 

Наукове 

керівниц

тво 

(ПІБ, 

посада) 

Етап 

експериме

нту 

Завдання 

експериме

нту на 

 рік 

Заплано

вані 

заходи 

на рік 

Очікува

ні 

результ

ати на 

кінець 

року 

                  

 

4.8.2. Регіональний рівень: 

№ Експеримента

льний освітній 

заклад (назва) 

Тема 

експериме

нту 

Тер

мін 

дії 

Наукове 

керівниц

тво 

(ПІБ, 

посада) 

Етап 

експериме

нту 

Завдання 

експериме

нту на 

 рік 

Заплано

вані 

заходи 

на рік 

Очікува

ні 

результ

ати на 

кінець 

року 

                  

 

4.9. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, координація проєктної 

діяльності 

не передбачено, не планується 

 

4.9.1. Координація Всеукраїнських проєктів, експериментів, досліджень 

№ Зміст та тематика роботи Термін Відповідальний 

       

 

4.9.2. Координація регіональних проєктів, експериментів, досліджень 

№ Зміст та тематика роботи Термін Відповідальний 
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V. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 
5.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 

не передбачено, не планується 

№ 

п/п 

Назва 

документа 

про 

співпрацю 

Назва організації, 

установи, з якою 

здійснюється 

співробітництво 

Час 

підписання 

документа 

про співпрацю 

Термін 

дії 

Заходи, що 

плануються 

у 2022 р. 

Основні напрями 

та прогнозовані 

результати 

співпраці 

              

 

5.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проєктів (у тому числі грантових) 

не передбачено, не планується 

№ Зміст та тематика роботи Термін Відповідальний 

       

 

5.3. Організація і проведення Міжнародних науково-практичних заходів, організаторами 

яких є КЗ «ЗОІППО»ЗОР 

не передбачено, не планується 

№ Форма та тематика заходу Термін Відповідальні 

       

  

5.4. Участь у Міжнародних науково-практичних заходах 

№ Форма, установа-організатор та тематика заходу Термін Відповідальні 

1.  Підготовка тез доповідей до Міжнародних 

конференцій, участь у заходах 

упродовж 

року  

Усі співробітники 

Центру  

2.  Підготовка конкурсної роботи на виставку січень Шумада Р.Я., 

Іванова В.В. 
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VI. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 
6.1. Видавнича діяльність (редагування, форматування, тощо) (не дублювати з п. 4.7) 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

1 Підготовка матеріалів для висвітлення в ЗМІ, на 

сайтах Центру та Інституту 

Упродовж 

року 

Шумада Р.Я. 

  

6.2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду регіону 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1 Про перебіг підготовки та проведення в 2022 році 

зовнішнього оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти в Запорізькій області 

Упродовж 

року 

Шумада Р.Я. 

  

6.3. Діяльність бібліотеки 

не передбачено, не планується 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1       
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VII. АНАЛІЗ НАУКОВОЇ, МІЖНАРОДНОЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІК 
  

7.1. Заплановані заходи, які не були проведеними у звітному році 

не передбачено, не планується 

№ 

п/п 

Назва заходу П.І.Б. 

відповідального 

Причини 

невиконання 

Заходи  з усунення 

причин невиконання 

          

  

7.2. Пропозиції з оптимізації наукової, міжнародної та видавничої діяльності 

не передбачено, не планується 

№ п/п Вид діяльності Пропозиції з оптимізації 

1 Наукова   

2 Міжнародна   

3 Видавнича   
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VIIІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ЗНО  

 
8.1. Організація і проведення моніторингових досліджень якості освіти  

Термін 

проведення 
Вид робіт Категорія учасників Відповідальний 

упродовж 

року 

Моніторинг якості освітніх послуг 

(зворотний зв'язок) 
Слухачі КПК 

Шумада Р.Я. 

січень 

(11-15) 

моніторингового дослідження 

роботи фокус-груп керівників 

закладів освіти спільного заходу 

КУ “ЗОІППО” ЗОР та управління 

Державної служби якості освіти у 

Запорізькій області 

Директори та 

заступники 

директорів ЗЗСО 

області 

Шумада Р.Я., 

Іванова В.В. 

лютий-

березень 

Рівень цифрової компетентності та 

технічної забезпеченості  

співробітників КЗ “ЗОІППО” ЗОР 

співробітники КЗ 

“ЗОІППО” ЗОР 

Іванова В.В., 

спільно з  з НМЦ 

ІО  

лютий-

березень 

Стан впровадження та 

використання цифрових 

інструментів і технологій в 

освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти 

Запорізької області 

ЗЗСО 

Іванова В.В., 

спільно з НМЦ 

ІО 

(Коваленко Т.М.) 

березень-

квітень 

Психологічна атмосфера в 

колективі ЗЗСО: вплив на 

результати академічної успішності 

здобувачів освіти 

учні ЗЗСО 

Шумада Р.Я., 

спільно з 

Барліт О.А. 

Квітень 
Моніторинг якості тренінгів НУШ Учасники тренінгів 

НУШ 

Лук'янчук Е.А.,  

Фокша С.Є. 

квітень 

Моніторинг стану наповнюваності 

сайтів закладів освіти в рамках 

проведення обласного конкурсу 

сайтів 

ЗЗСО 

Іванова В.В., 

спільно з НМЦ 

ІО 

(Коваленко Т.М.) 

липень 
Моніторинг результатів ДПА 

(запит до закладів) 
Керівники ЗЗСО 

Шумада Р.Я. 

серпень-

вересень 

Моніторинг результатів ЗНО (з 

відкритих даних) 
відкриті дані 

Шумада Р.Я. 

жовтень 

Психологічне забезпечення 

освітнього процесу – 2022 
Практичні психологи 

ЗЗСО 

Лук'янчук Е.А., 

спільно з 

Сироватко О.М. 

листопад-

грудень 

Моніторингове дослідження 

освітніх потреб педагогів 

Запорізької області 

Педагогічні 

працівники області 

Шумада Р.Я.  
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8.2. Організація і проведення зовнішнього незалежного оцінювання  
 

Термін 

проведення 
Вид робіт 

Категорія 

учасників 
Відповідальний 

протягом 

року  

Проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед громадськості з питань 

підготовки та проведення в 2022 році 

зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти (далі – 

ЗНО) 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО, 

КЗ"ЗОІППО"ЗОР 

Усі 

співробітники 

Центру 

протягом 

навчального 

року, 

листопад – 

червень, 

(щомісячно) 

(за 

окремими 

графіками), 

лютий – 

червень (за 

окремими 

графіками) 

Проведення інструктивно-методичних нарад 

для керівників місцевих ОУО, ЗО, 

представників ОУО та методичних служб, які 

відповідають за проведення ЗНО (далі – 

відповідальні за ЗНО), представників ЗО, які 

відповідають за підготовку до ЗНО (далі – 

відповідальні за ЗНО в ЗО) та осіб, залучених 

до проведення ЗНО, зокрема: 

– інтернет-нарад/нарад для відповідальних за 

ЗНО, зокрема й для відповідальних за ЗНО в 

ЗО; 

– інструктивно-методичних нарад для 

педпрацівників, які здійснюватимуть 

перевірку завдань сертифікаційних робіт 

(далі – екзаменаторів); 

– інтернет-нарад для осіб, які залучатимуться 

до проведення ЗНО та пробного ЗНО (далі – 

залучених осіб) 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО 
Усі 

співробітники 

Центру 

(у терміни 

визначені 

УЦОЯО) 

Проведення апробації тестових завдань (у 

терміни, визначені УЦОЯО) 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО, 

КЗ"ЗОІППО"ЗОР 

Усі 

співробітники 

Центру 

листопад – 

лютий 

Підготовка паспортів пунктів пробного ЗНО 

та ППЗНО разом з наявними маршрутами 

проїзду до них, перевірка навчально-

матеріальної бази ЗО для створення: 

– пунктів пробного ЗНО; 

– ППЗНО 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО 
Усі 

співробітники 

Центру 

листопад – 

травень 

Добір, коригування та оновлення бази даних 

залучених до проведення ЗНО у ПТ осіб 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО, 

ЗОІППО 

Усі 

співробітники 

Центру 

грудень – 

травень 

Добір екзаменаторів з української мови і 

літератури, математики, коригування та 

оновлення бази даних екзаменаторів  

місцеві ОУО, 

керівники ЗО, 

КЗ"ЗОІППО"ЗОР 

Шумада Р.Я., 

Лук’янчук Е.А. 

до 21 січня Формування мережі пунктів реєстрації для 

надання консультацій та технічної допомоги 

з питань реєстрації для участі в ЗНО (далі – 

ПР) 

керівники ЗВО 

(за окремим 

списком) 

Шумада Р.Я. 

січень, 

грудень – 

лютий, 

квітень  

Надання регіональному центру пропозиції, які 

відповідають кількісним показникам, 

зазначеним у замовленнях, що формуються 

регіональним центром щодо утворення 

тимчасових пунктів, а саме: 

– реєстрації учасників ЗНО 2022; 

– мережі пробного ЗНО  

– округів та мережі ППЗНО 

місцеві ОУО, 

керівники 

ЗП(ПТ)О, ЗФПО, 

ЗВО 

Шумада Р.Я. 



37 

 

 

– організації роботи пунктів перевірки (далі – 

ПП) 

січень – 

березень 

Інформаційно-методична підтримка 

працівників, залучених до роботи в ПР  

місцеві ОУО, ЗО 

(за окремим 

списком) 

Усі 

співробітники 

Центру 

протягом 

навчального 

року (за 

окремими 

графіками) 

Добір, навчання (інструктажі) та 

сертифікація екзаменаторів, які будуть 

здійснювати перевірку виконання завдань із 

розгорнутою відповіддю з української мови і 

літератури, математики, англійської мови 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО (за 

окремим 

списком) 

Усі 

співробітники 

Центру 

до 31 січня Добір та підготовка осіб, які залучаються до 

роботи в ПР 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО (за 

окремим 

списком) 

Усі 

співробітники 

Центру 

до 18 

лютого  

Визначення округів пробного ЗНО та 

формування мережі пробного ЗНО 

ДОН ЗОДА, 

керівники ЗО 

Шумада Р.Я. 

лютий – 

березень 

(до 11 

березня), 

лютий – 

травень (до 

13 травня)  

Добір та проведення навчання (інструктажів) 

осіб, які будуть залучені до роботи 

(реєстрація персоналу): 

- в пункті пробного ЗНО (за окремим 

графіком); 

- в ППЗНО (за окремим графіком) 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО, 

КЗ"ЗОІППО"ЗОР 

Усі 

співробітники 

Центру 

березень – 

травень (до 

05 травня) 

Добір уповноважених осіб УЦОЯО місцеві ОУО, 

керівники ЗО 

Шумада Р.Я. 

напередодні 

тестувань 

Підготовка пунктів пробного ЗНО до роботи  місцеві ОУО, 

керівники ЗО та 

пунктів пробного 

ЗНО 

Усі 

співробітники 

Центру 

19 березня, 

26 березня  

Проведення пробного ЗНО з: української 

мови, української мови і літератури, біології, 

географії, історії України, математики, 

математики (завдання рівня стандарту), 

фізики, хімії, англійської, іспанської, 

німецької, французької мов 

керівники пункт 

в пробного ЗНО 
Усі 

співробітники 

Центру 

до 08 квітня Затвердження округів ЗНО та мережі ППЗНО  місцеві ОУО, 

керівники ЗО 

Шумада Р.Я. 

до 06 

травня 

Визначення ЗО для створення ПП з 

української мови і літератури, математики, 

англійської мови (за необхідності) 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО (м. 

Запоріжжя) 

Усі 

співробітники 

Центру 

до 13 

травня 

Добір, підготовка експертів та створення 

регіональних експертних груп з питань 

визначення результатів ЗНО 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО (за 

окремим 

списком) 

Усі 

співробітники 

Центру 

травень – 

червень 

Здійснення контролю за підготовкою до 

проведення ЗНО (напередодні та в дні 

проведення тестувань щодо своєчасності 

доставки та забору тестових матеріалів, 

кадрового забезпечення ППЗНО, наявності 

медичних працівників та представників 

органів охорони правопорядку тощо) 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО та 

ППЗНО (за 

окремим 

списком) 

Усі 

співробітники 

Центру. 

23 травня, 

26 травня, 

31 травня, 

03 червня, 

Проведення ЗНО з: фізики, хімії, української 

мови, української мови і літератури, 

математики, математики (завдання рівня 

стандарту), іспанської, німецької, 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО та 

ППЗНО (за 

Усі 

співробітники 

Центру 
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06 червня, 

07 червня, 

10 червня, 

14 червня, 

17 червня 

французької мов, англійської мови, історії 

України, географії, біології 

окремим 

списком)  

23 – 27 

травня, 26 

травня – 01 

червня, 31 

травня – 06 

червня, 03 – 

09 червня, 

06– 10 

червня, 07 – 

14 червня, 

10 – 17 

червня, 14 – 

20 червня, 

17–23 

червня 

Заходи щодо забезпечення своєчасного 

подання до РЦОЯО документів щодо участі в 

додатковій сесії з певного предмета 

учасників ЗНО, які не змогли пройти 

тестування під час основної сесії через 

причини, що не залежали від їхніх дій і волі, 

та на які вони не змогли вплинути, а саме з: 

фізики , хімії , української мови, української 

мови і літератури, математики, математики 

(завдання рівня стандарту), з іспанської, 

німецької, французької мов , з англійської 

мови , історії України, географії, біології  

місцеві ОУО, 

керівники ЗО (за 

потребою) 

Усі 

співробітники 

Центру 

до 20 

червня, до 

21 червня 

Організація роботи ПП з: української мови, 

української мови і літератури, математики, з 

англійської мови (за необхідності) 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО (за 

окремим 

списком) 

Усі 

співробітники 

Центру 

до 31 

травня 

Визначення ЗО для створення ППЗНО 

додаткової сесії ЗНО (за потреби) 

місцеві ОУО (м. 

Запоріжжя) 
Шумада Р.Я. 

23 червня – 

15 липня 

Організація роботи ППЗНО додаткової сесії 

ЗНО з окремих предметів ЗНО (із 

урахуванням наслідків реєстрації) та її 

проведення 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО (м. 

Запоріжжя, за 

окремим 

списком) 

Усі 

співробітники 

Центру 

за окремим 

графіком 

Проведення моніторингових досліджень, не 

пов’язаних безпосередньо із ЗНО  

місцеві ОУО, 

керівники ЗО 
Усі 

співробітники 

Центру 

травень – 

липень, 

вересень  

Організація та проведення вступних 

випробувань, що проводяться з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання: 

– формування мережі пунктів тестування для 

проведення вступних випробувань; 

– забезпечення пунктів тестування 

залученими працівниками 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО 
Усі 

співробітники 

Центру 

за окремим 

графіком 

МОНУ 

(травень?) 

Проведення сертифікації вчителів 

місцеві ОУО, ЗО Усі 

співробітники 

Центру 

червень-

серпень 

Проведення моніторингових досліджень за 

результатами проведення державної 

підсумкової атестації у формі ЗНО 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО 
Усі 

співробітники 

Центру 

вересень-

жовтень 

Проведення моніторингових досліджень за 

результатами ЗНО 

місцеві ОУО, 

керівники ЗО 
Усі 

співробітники 

Центру 
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ІХ. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  

 

Термін 

проведення 
Вид робіт Категорія учасників Відповідальний 

Упродовж 

року 

Модернізація комп’ютерного 

обладнання Центру (встановлення 

кондиціонеру) 

  

Упродовж 

року 

Оновлення меблів та матеріально-

технічного обладнання Центру 

(заміна дверей, крісло офісне) 

  

 

 

Х. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ  
 

Напрями подальшої роботи колективу підрозділу: 

- сприяння сертифікації педагогічних працівників на основі незалежного зовнішнього та 

внутрішнього оцінювання; 

- розбудова мережі пунктів тестування;  

- сприяння ДпРЦОЯО щодо організації та проведення вступних випробувань, що 

проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

оцінювання; 

- залучення педагогічної громадськості до роботи в заходах, пов’язаних з організацією 

та проведенням моніторингових досліджень та ЗНО. 

 

 

 

 

 

Завідувач центру        Роман ШУМАДА 

 


