
До засідання 

вченої ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

від 21 вересня 2018 року 

ЗВІТ 

«Про науково-методичну діяльність обласного науково-методичного центру 

моніторингових досліджень якості освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР» 

 

Діяльність обласного науково-методичного центру моніторингових 

досліджень якості освіти (далі Центру моніторингу) спрямована на 

організацію та забезпечення науково-методичного супроводу системи 

моніторингових досліджень на регіональному рівні з метою здійснення 

комплексної оцінки якості освіти, що передбачає оцінку умов функціонування 

освітньої сфери, освітніх процесів та результатів навчання. Для реалізації мети 

Центр виконує певні завдання. Серед яких основними є: 

- надання науково- чи навчально-методичної допомоги педагогічним 

працівникам, керівникам закладів освіти, районним (міським) органам 

управління освітою щодо проведення моніторингових досліджень та 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

- сприяння підвищенню якості загальної середньої освіти, відновленню 

її змісту, форм організації навчально-виховного процесу, у тому числі шляхом 

впровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій; 

- створення системи спостережень і педагогічних вимірювань на 

регіональному рівні; 

- одержання об'єктивної і достовірної інформації щодо якості 

регіональної освіти; 

- здійснення систематичних досліджень різних елементів дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної, післядипломної освіти та об'єктів 

освітнього середовища; 

- проведення конференцій, науково-методичних семінарів, тренінгів і 

нарад з метою оптимального здійснення моніторингових досліджень якості 

освіти, освітніх вимірювань і зовнішнього незалежного оцінювання.  
- здійснення аналізу інформації за результатами моніторингових 

досліджень, оформлення аналітичних звітів (довідок)  для органів управління 

освітою; 

- розроблення рекомендацій, пропозицій за насідками моніторингових 

досліджень та зовнішнього незалежного оцінювання, вироблення аналітичних 

прогнозувань стосовно подальших освітніх тенденцій та напрямів розвитку 

освітньої сфери області. 

Виконання вище зазначених завдань здійснюється шляхом реалізації 

основних функцій діяльності центру. У Положенні про Центр науково-

методична робота визначається в участі у проведенні моніторингових 

досліджень та педагогічних експериментів з впровадження інноваційних 

технологій у навчально-виховний процес, в управлінську та науково-

методичну діяльність дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів 

освіти області. У підготовці та участі (за напрямом діяльності) у наукових 



конференціях, семінарах, форумах, круглих столах всеукраїнського та 

регіонального рівнів. У розробці рекомендацій, концепцій, положень тощо. 

Відповідно до розпорядчих документів МОН України, Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації, ЗОІППО протягом 2016-2018 років 

здійснено науково-методичний супровід наступних моніторингових 

досліджень Міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів/ 

№ 

з/

п 

Назва, зміст 

заходу 

Термін 

проведення, 
категорія 

учасників 

Організатори, 

співорганізатори 

Отриманий 

продукт 

1.  Міжнародне 

порівняльне 

дослідження 

PISA - 2018 

З 15 по 31 травня 

2018р., 287 15-

річних школярів 

закладів освіти 

Запорізької області 

2018р., 

адміністрація  

МОН України, 

ДпРЦОЯО, 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

Звіт за 

наслідками  

участі в PISA 

– 2018  

2.  Зовнішнє 

незалежне 

оцінювання 

навчальних 

досягнень 

випускників 

закладів освіти 

Запорізької 

області 

Травень-липень 

2016-2018р., 
випускники ЗЗСО, 

ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р. 

ак.  

МОН України, 

ДпРЦОЯО, 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

Інформаційн

о-

статистичний 

аналіз 

3.  Всеукраїнське 

моніторингове 

дослідження 

«Стан 

сформованості 

читацької та 

математичної 

компетентносте

й випускників 

початкової 

школи 

загальноосвітні

х навчальних 

закладів 2018 

року» 

Квітень 2018р., 354 

випускники 

початкової школи 

закладів загальної 

середньої освіти 

області 

МОН України, 

ДпРЦОЯО, 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

Звіт за 

наслідками 

участі  

4.  Моніторингове 

дослідження 

вивчення рівня 

сформованості 

Грудень 2017р. -

лютий 2018р., 1366 

учнів 9-х класів, 

277 вчителів 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації, ЗОІППО 

Інформаційн

о-

статистична 

довідка  



здатності до 

читання, 

розуміння й 

інтерпретації 

різноманітних 

текстів учнями 

9-х класів 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Запорізької 

області 

природничо-

математичного 

циклу та 304 

вчителя 

філологічного 

напрямку.  

5.  Моніторинг 

результативнос

ті підготовки 

вчителів 

початкової 

школи до 

впровадження 

нового 

Державного 

стандарту 

початкової 

загальної освіти 

Травень-червень 

2018р., 725 

вчителів 

початкових класів 

ЗЗСО Запорізької 

області, які 

працюють у 4-х 

класах 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації, ЗОІППО 

Інформаційн

о-

статистична 

довідка  

6.  Моніторинг 

впровадження 

хмарних 

сервісів в 

освітній процес 

Травень 2018р., 170 

педагогічних 

працівники 

(вчителі-

предметники, 

адміністрація ЗЗСО 

Запорізької 

області) 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації, ЗОІППО 

Інформаційн

о-

статистична 

довідка  

7.  Моніторингове 

дослідження 

щодо надання 

освітніх послуг 

ЗОІППО 

Вересень 2018р., 

вчителі-

предметники, 

адміністрація ЗЗСО 

Запорізької області 

ЗОІППО Інформаційн

о-

статистична 

довідка  

8.  Моніторингове 

дослідження 

стану реалізації 

діяльнісного 

підходу у 

навчанні 

предметів 

Травень-червень, 

2017р., 1295 

респондентів (учні 

9-х класів, учителі 

предметів 

природничо-

математичного 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації, ЗОІППО 

Інформаційн

о-

статистична 

довідка  



природничо-

математичного 

циклу учнів 9 

класів ЗЗСО 

області 

циклу, що 

викладають в 9-х 

класах) 

9.  Соціолого-

педагогічне 

моніторингове 

дослідження з 

вивчення стану 

виконання 

заходів 

Програми 

розвитку освіти 

Запорізької 

області на 2013-

2017 роки 

Березень 2017р., 

1806 осіб 

(керівники закладів 

освіти, керівники 

регіональної 

методичної 

служби, керівники 

органів місцевого 

самоврядування, 

що здійснюють 

управління у сфері 

освіти) 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації, ЗОІППО 

Інформаційн

о-

статистичний 

аналіз 

10.  Моніторингове 

дослідження 

стану 

готовності 

вчителів 

початкової 

школи до 

впровадження 

нового 

Державного 

стандарту 

початкової 

загальної освіти  

Жовтень-листопад 

2017р., 1740 

педагогічних 

працівників 

(заступники 

директорів, вчителі 

початкових класів, 

вихователі ГПД) 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації, ЗОІППО 

Інформаційн

о-

статистична 

довідка  

11.  Моніторинг 

якості 

післядипломної 

освіти 

Листопад-грудень. 

2017р., 460 

педагогів області 

(завідувачі ЗДО, 

вихователі ЗДО, 

вчителі-

предметники, 

вчителі початкових 

класів, керівники 

гуртків, майстри 

виробничого 

навчання, 

логопеди) 

ЗОІППО Інформаційн

о-

статистична 

довідка 

12.  Моніторингове 

дослідження 

Квітень-травень 

2016р., 92 вчителя 

МОН України, 

Департамент 

Інформаційн

о-



стану 

превентивної 

освіти дітей та 

учнівської 

молоді в 

навчальних 

закладах 

основ здоров'я, 110 

учнів 3, 6 класів, 

110 батьків учнів 3, 

6 класів 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

статистичний 

аналіз 

результатів 

дослідження. 

13.  Моніторингове 

дослідження 

щодо вивчення 

запитів та 

потреб 

медпрацівників 

області у 

збагаченні 

професійних 

знань з вікової 

психології 

дитини 

Січень-лютий, 

2016р., 850 

педагогів області 

(завідувачі ЗДО, 

заступники 

директорів ЗЗСО з 

НВР, вихователі 

ГПД, вчителі-

предметники, 

керівники гуртків 

ЗОІППО Інформаційн

о-

статистичний 

аналіз 

результатів 

дослідження 

14.  Моніторинг 

виявлення 

потреб 

медпрацівників 

області в 

необхідності 

отримання 

фахової вищої 

освіти 

Березень, 2016р., 

1040 педагогів 

області  (вчителів- 

початкових класів, 

вихователі ГПД, 

вчителі, які 

викладають окремі 

дисципліни в 

початковій школі) 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації, ЗОІППО 

Інформаційн

о-

статистична 

довідка 

15.  Моніторинг 

якості 

регіональної 

математичної 

освіти 

Травень, 2016р., 

160 вчителів 

математики 

м. Запоріжжя 

ЗОІППО Інформаційн

о-

статистична 

довідка 

16.  Моніторинг 

вивчення 

громадської 

думки щодо 

виконання 

вимог 

методичних 

рекомендацій 

МОН України 

Листопад-грудень, 

2016р., 354 вчителя 

початкової школи 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації, ЗОІППО 

Інформаційн

о-

статистична 

довідка 

 



Інформація щодо моніторингових досліджень оприлюднена на сайті 

Центру (https://zapmonitoring.wixsite.com/mysite) для використання 

споживачами освітніх послуг. 

Науково-дослідна тема, над якою працює Центр: «Освітній моніторинг 

як основа підвищення компетентностей керівників і педагогів». У рамках 

роботи над темою протягом 2016-2018 років заплановано і проведено наступні 

семінари. 

№ 

з/п 

Термін та місце 

проведення 

Назва, зміст 

заходу, форма 

його проведення 

Отриман

ий 

продукт 

Категорія 

громадян, на 

потребу якої 

переважно 

спрямовано захід 

1.  17.02.2016 р. КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР 

Обласний 

семінар 

«Методичний 

ресурс щодо 

підвищення 

якості 

підготовки 

старшокласникі

в до ЗНО-ДПА з 

математики та 

історії України» 

Виступи 

з 

презента

ціями 

Завідувачі і 

методисти 

районних (міських) 

методичних 

кабінетів, що 

відповідають за 

проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання на 

підпорядкованій 

території; 

керівники 

районних 

методичних 

об'єднань вчителів 

математики, історії 

України.  

2.  21.09.2016 р. КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР 

Обласний 

семінар 

«Актуальні 

проблеми, 

сучасний стан та 

перспективи 

розвитку якості 

регіональної 

системи освіти»  

Інформац

ійно-

аналітич

ні 

довідки, 

виступи 

усіх 

працівни

ків 

центру з 

презента

ціями 

Завідувачі і 

методисти 

районних (міських) 

методичних 

кабінетів, що 

відповідають за 

проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання на 

підпорядкованій 

території; 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти, керівники 



районних 

методичних 

об'єднань, вчителі-

предметники.  

3.  26.10.2016р. 

КЗ«ЗОІППО» ЗОР 

Обласний 

семінар 

«Формування 

механізмів 

управління 

якістю середньої 

освіти в частині 

забезпечення 

викладання 

іноземної мови» 

Виступи 

з 

презента

ціями 

Методисти 

районних (міських) 

методичних 

кабінетів, що 

курують 

викладання 

іноземної мови на 

підпорядкованій 

території; 

керівники 

районних 

методичних 

об'єднань вчителів 

іноземної мови, 

вчителі. 

4.  28.03.2017р. 

Інтернет-режим 

Семінар 

«Технологія 

проведення 

моніторингу 

формування 

превентивного 

виховного 

середовища»  

Виступи 

з 

презента

ціями 

Методисти 

районного 

методичного 

кабінету, 

заступників 

директорів з НВР 

Більмацького 

району 

5.  29.03.2017р. 

Інтернет-режим 

Семінар 

«Моніторинг 

оцінювання 

професійної 

компетентності 

вчителя»  

Виступи 

з 

презента

ціями 

Методисти 

районного 

методичного 

кабінету, 

заступників 

директорів з НВР 

Вільнянського 

району 

6.  30.03.2017р. 

Інтернет-режим 

Семінар 

«Тестовий 

контроль як 

засіб 

моніторингу 

рівня 

сформованості 

комунікативної 

компетентності 

Виступи 

з 

презента

ціями 

Методисти 

районного 

методичного 

кабінету, 

заступників 

директорів з НВР 

Якимівського 

району 



з іноземної 

мови»  

7.  24.10.2017р. 

Інтернет-режим 

Семінар 

«Оцінка деяких 

складових 

освітнього 

процесу в школі 

для проведення 

моніторингових 

досліджень»  

Виступи 

з 

презента

ціями 

Методисти 

районного 

методичного 

кабінету, 

заступників 

директорів з НВР 

Гуляйпільского 

району 

8.  25.10.2017рІнтерн

ет-режим  

Семінар 

«Моніторинг 

якості 

виховного 

простору у ЗНЗ 

Виступи 

з 

презента

ціями 

Методисти 

районного 

методичного 

кабінету, 

заступників 

директорів з НВР 

Василівського 

району 

9.  26.10.2017р 

Інтернет-режим 

«Впровадження 

моніторингу в 

процес 

управління 

якістю 

підготовки з 

іноземної мови 

учнів 

загальноосвітнь

ої школи»  

Виступи 

з 

презента

ціями 

Методисти 

районного 

методичного 

кабінету, 

заступників 

директорів з НВР 

Чернігівського 

району 

10.  14.03.2018р. 

КЗ«ЗОІППО» ЗОР 

Обласний 

семінар 

«Формування 

предметних 

компетентносте

й випускників 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

щодо якісної 

підготовки до 

ДПА та ЗНО» 

Виступи 

з 

презента

ціями 

Завідувачі і 

методисти 

районних (міських) 

методичних 

кабінетів, що 

відповідають за 

проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання на 

підпорядкованій 

території; 

керівників 

районних 

методичних 

об'єднань вчителів 

української мови і 



літератури, 

математики, історії 

України, 

англійської мови 

 

 

Співробітники Центру протягом звітного періоду взяли участь у таких 

наукових конференціях Міжнародного, всеукраїнського та регіонального 

рівнів. 
№ 

з/п 

ПІП Назва Характе

р роботи 

Вихідні дані 

1.  Павлова С.О. Нові освітні 

стратегії і 

система 

оцінювання 

Стаття Матеріали  ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 18 – 

25 квітня 2016 р.). Електронний 

збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2016. – № 2 (24). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0B6

QknaQCh-

lHS1pMMzdSZWk1a0U/view 

2.  Лук’янчук Е.А.  Формування 

педагогічної 

фасилітації як 

складової 

професійної 

компетентності 

вчителя 

Тези Матеріали  ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 18 – 

25 квітня 2016 р.). Електронний 

збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2016. – № 2 (24). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0B6

QknaQCh-

lHcUhiZ2FWclFaZGc/view 

3.  Пенькова О.В. Неперервна 

освіта як умова 

формування 

висококваліфіко

ваного фахівця 

соціально-

педагогічної 

сфери 

Тези Матеріали  ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 18 – 

25 квітня 2016 р.). Електронний 

збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2016. – № 2 (24). – 



[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0B6

QknaQCh-

lHOWVnVjNrWWFmS0U/view 

4.  Победінська 

О.Ю. 

Формування 

вторинної 

мовної 

особистості 

учнів як шлях 

до 

європейського 

загальноосвітнь

ого простору 

Тези Матеріали  ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 18 – 

25 квітня 2016 р.). Електронний 

збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2016. – № 2 (24). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0B6

QknaQCh-

lHbjZSYVBMeXFCNVU/view 

5.  Павлова С.О. Критеріальний 

підхід до 

оцінювання 

навчальних 

досягнень учнів 

початкових 

класів 

Стаття Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференція 

«Науково-методичні засади 

професійного розвитку фахівця у 

системі неперервної освіти» (м. 

Запоріжжя,  18-19 листопада 

2016 р.) Електронний збірник 

наукових праць Запорізького 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2016. – № 3 (25). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0B6

QknaQCh-

lHU21FVEp1djIyZUk/view 

6.  Лук’янчук Е.А.  Професійне 

самовдосконале

ння педагогів 

шляхом 

самоосвітньої 

діяльності 

Тези Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференція 

«Науково-методичні засади 

професійного розвитку фахівця у 

системі неперервної освіти» (м. 

Запоріжжя,  18-19 листопада 

2016 р.) Електронний збірник 

наукових праць Запорізького 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2016. – № 3 (25). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0B6

QknaQCh-

lHYXJUTUNmNjhkbjQ/view 



7.  Пенькова О.В. Системний 

підхід до 

національно-

патріотичного 

виховання у 

школі 

Тези Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Актуальні питання національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді: досвід та проблеми» (м. 

Запоріжжя,  01 - 02 листопада 

2016 р.) Електронний збірник 

наукових праць Запорізького 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2016. – № 4 (26). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0B6

QknaQCh-

lHd3BwWmxacjY2UTQ/view 

8.  Победінська 

О.Ю. 

Формування 

інноваційної 

культури 

вчителя 

іноземної мови 

Тези Матеріали ІІ Всеукраїнського 

семінару «Теорія і практика 

професійного зростання 

сучасного педагога спеціальних 

та загальноосвітніх навчальних 

закладів» (м. Запоріжжя, 14 – 15 

листопада 2016 р.) 

9.  Павлова С.О. Оцінювання за 

результатом – 

продуктивне 

оцінювання 

Стаття Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Формування партнерського 

соціуму в умовах нової школи» 

(м. Запоріжжя, 11 – 12 квітня 

2017 р.) 

10.  Лук’янчук Е.А.  Моніторинг 

впровадження 

змін у 

навчально-

виховний 

процес 

початкової 

школи 

Тези Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Формування партнерського 

соціуму в умовах нової школи» 

(м. Запоріжжя, 11 – 12 квітня 

2017 р.) 

11.  Победінська 

О.Ю. 

Використання 

технологій 

розвитку 

критичного 

мислення на 

уроках 

іноземної мови 

для формування 

комунікативної 

компетенції 

Тези Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Формування партнерського 

соціуму в умовах нової школи» 

(м. Запоріжжя, 11 – 12 квітня 

2017 р.) 

12.  Пенькова О.В. Теоретичні 

аспекти 

виховання 

соціально 

компетентної 

Тези Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Виховний простір як вихідна 

умова розвитку 

життєвокомпетентнісної 



особистості в 

умовах 

сучасного 

виховного 

простору 

особистості: теорія, практика, 

досвід» (м. Запоріжжя, 28 

вересня 2017 р.) 

13.  Павлова С.О. Результати 

дослідження 

PISA як 

поштовх до 

суспільних змін 

Стаття Матеріали  ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 15 – 

22 травня 2017 р.). Електронний 

збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2017. – № 2 (28). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0B6

QknaQCh-

lHVUlBN1FkM2JoYm8/view 

14.  Лук’янчук Е.А.  Міжнародне 

порівняльне 

дослідження 

PIRLS 

Тези Матеріали  ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 15 – 

22 травня 2017 р.). Електронний 

збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2017. – № 2 (28). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0B6

QknaQCh-

lHVlFfMDRhc1d1d0U/view 

15.  Пенькова О.В. Міжнародне 

дослідження з 

питань з питань 

викладання та 

навчання 

(Teaching and 

Learning 

International 

Survey – TALIS 

Тези Матеріали  ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 15 – 

22 травня 2017 р.). Електронний 

збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2017. – № 2 (28). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0B6

QknaQCh-

lHLTQ5aElVZFJ6SVU/view 

16.  Победінська 

О.Ю. 

Міжнародне 

моніторингове 

Тези Матеріали  ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 



дослідження 

якості шкільної 

математичної 

освіти TIMSS 

(TIMSS – 

Trends in 

Mathematics and 

Science Study) 

«Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 15 – 

22 травня 2017 р.). Електронний 

збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2017. – № 2 (28). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0B6

QknaQCh-

lHOWl0NmpOaFFSS0U/view 

17.  Лук’янчук Е.А.  Проблеми 

якості сучасної 

природничо-

математичної 

освіти 

Виступ Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Розвиток сучасної природничо-

математичної освіти: реалії, 

проблеми якості, інновації» 

(м. Запоріжжя, 19 - 20 жовтня  

2017 р.) 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://konfdidakt102017.blogspot.

com/p/blog-page_6.html 

18.  Шумада Р.Я. Міжнародні 

моніторингові 

дослідження 

якості освіти 

Тези Матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 14 - 

21 травня 2018 р.). Електронний 

збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2018. – № 2 (31). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://drive.google.com/file/d/102

L6f89_aQONJG9ZjKwooR70Kqcs

zGzv/view 

19.  Пенькова О.В.; 

Победінська 

О.Ю. 

Діагностування 

професійної 

компетентності 

соціального 

педагога в 

сучасних 

умовах 

реформування 

освіти 

Тези Матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 14 - 

21 травня 2018 р.). Електронний 

збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2018. – № 3 (32). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://drive.google.com/file/d/1bq



P5Rv1DEZFkwn2CHyEmGyUvbk

1l28o1/view  

(у співавторстві) 

20.  Лук’янчук Е.А.  Результати 

моніторинговог

о дослідження 

готовності 

учасників 

освітнього 

процесу до 

участі у PISA-

2018  

Тези Матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 14 - 

21 травня 2018 р.). Електронний 

збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти – 2018. – № 2 (31). – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
https://drive.google.com/file/d/1gd9

X3xBgaLJ8-1t-hry-

2XSZ22bx6BZm/view 

 

Окрім цього, співробітники Центру щорічно беруть участь у 

Всесвітньому Тижні науки, Міжнародному Тижні освіти дорослих, 

Всесвітньому дні науки в ім’я миру та розвитку. Матеріали оприлюднено на 

сайті Центру. 

Щодо інформаційно-видавничої діяльності, то фахівцями Центру 

протягом трьох років здійснено розробку рекомендацій, положень тощо.  

 
№ 

з/п 

ПІП Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані 

2016 

1.  Пенькова О.В.  Підвищення якості 

дошкільної освіти у 

регіоні відповідно до 

отриманих 

результатів 

моніторингового 

дослідження стану 

дошкільної зрілості 

дитини (6-й рік 

життя) 

Методичні 

рекомендації 

Основні орієнтири  

розвитку системи освіти 

Запорізької області   у 

2016/2017 навчальному році 

: метод. рекомендації : у 3-х 

ч. / відп. ред. В.Я. 

Ястребова; упорядник Т.Г. 

Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – 

Частина І. Науково-

методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти. – 

Електронний аналог 

друкованого видання 

(електронна книга). – 

Запоріжжя : Кругозір, 2016. 

– 232 с. : іл., табл. 

2.  Лук’янчук Е.А. Підвищення фахової 

майстерності 

вчителів початкової 

ланки (за 

Методичні 

рекомендації 

Основні орієнтири  

розвитку системи освіти 

Запорізької області   у 

2016/2017 навчальному році 



результатами 

моніторингових 

досліджень) 

: метод. рекомендації : у 3-х 

ч. / відп. ред. В.Я. 

Ястребова; упорядник Т.Г. 

Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – 

Частина І. Науково-

методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти. – 

Електронний аналог 

друкованого видання 

(електронна книга). – 

Запоріжжя : Кругозір, 2016. 

– 232 с. : іл., табл. 

3.  Победінська О.

Ю. 

 «Диференційний 

підхід у навчанні 

іноземній мові». 

Методичні 

рекомендації 

Основні орієнтири  

розвитку системи освіти 

Запорізької області   у 

2016/2017 навчальному році 

: метод. рекомендації : у 3-х 

ч. / відп. ред. В.Я. 

Ястребова; упорядник Т.Г. 

Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – 

Частина І. Науково-

методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти. – 

Електронний аналог 

друкованого видання 

(електронна книга). –  

Запоріжжя : Кругозір, 2016. 

– 232 с. : іл., табл. 

4.  Павлова С.О. Про оцінювання 

навчальних 

досягнень учнів 

у сфері 

функціональної 

грамотності 

(готуємось до PISA 

2018) 

Методичні 

рекомендації 

Основні орієнтири  

розвитку системи освіти 

Запорізької області   у 

2016/2017 навчальному році 

: метод. рекомендації : у 3-х 

ч. / відп. ред. В.Я. 

Ястребова; упорядник Т.Г. 

Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – 

Частина І. Науково-

методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти. – 

Електронний аналог 

друкованого видання 

(електронна книга). –  

Запоріжжя : Кругозір, 2016. 

– 232 с. : іл., табл. 

2017 

1.  Лук’янчук Е.А. Готовність учасників 

навчально-

виховного процесу 

до модернізації 

Методичні 

рекомендації 

Основні орієнтири  

розвитку системи освіти 

Запорізької області   у 

2017/2018 навчальному році 



змісту початкової 

освіти 

: метод. рекомендації : у 3-х 

ч./ упорядник А.Ф.Курінна; 

ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР. – Частина І. Науково-

методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти. – 

Електронний аналог 

друкованого видання 

(електронна 

книга). — Запоріжжя : 

СТАТУС, 2017. — 200 с. — 

1 електрон. 

опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

: іл., табл. 

2.  Пенькова О.В. Моніторинг як 

невід’ємна складова 

роботи соціального 

педагога 

Методичні 

рекомендації 

Основні орієнтири  

розвитку системи освіти 

Запорізької області   у 

2017/2018 навчальному році 

: метод. рекомендації : у 3-х 

ч./ упорядник А.Ф.Курінна; 

ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР. – Частина І. Науково-

методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти. – 

Електронний аналог 

друкованого видання 

(електронна 

книга). — Запоріжжя : 

СТАТУС, 2017. — 200 с. — 

1 електрон. 

опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

: іл., табл. 

3.  Победінська О.

Ю. 

Тестовий контроль 

як засіб моніторингу 

рівня сформованості 

комунікативної 

компетенції з 

іноземної мови 

Методичні 

рекомендації 

Основні орієнтири  

розвитку системи освіти 

Запорізької області   у 

2017/2018 навчальному році 

: метод. рекомендації : у 3-х 

ч./ упорядник А.Ф.Курінна; 

ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР. – Частина І. Науково-

методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти. – 

Електронний аналог 

друкованого видання 

(електронна 

книга). — Запоріжжя : 

СТАТУС, 2017. — 200 с. — 

1 електрон. 

опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

: іл., табл. 

4.  Павлова С.О. Про підготовку до 

перевірки 

Методичні 

рекомендації 

Основні орієнтири  

розвитку системи освіти 



сформованості 

читацької 

грамотності 15-

річних підлітків 

Запорізької області   у 

2017/2018 навчальному році 

: метод. рекомендації : у 3-х 

ч./ упорядник А.Ф.Курінна; 

ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР. – Частина І. Науково-

методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти. – 

Електронний аналог 

друкованого видання 

(електронна 

книга). — Запоріжжя : 

СТАТУС, 2017. — 200 с. — 

1 електрон. 

опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

: іл., табл. 

2018 

1.  Шумада Р.Я. Щодо особливостей 

адміністрування 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Методичні 

рекомендації 

Основні орієнтири розвитку 

системи освіти Запорізької 

області в контексті 

реалізації Концепції Нової 

української 

школи у 2018/2019 

навчальному році : метод. 

рекомендації : у 3-х ч. / відп. 

ред. О. В. Варецька ; 

упорядник Т. Г. Вєрозубова 

; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР. — Частина І. Науково-

методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти. 

— Електронний аналог 

друкованого видання 

(електронна книга). — 

Запоріжжя : СТАТУС, 2018. 

— 212 с. — С. 165-169. – 

Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/

d/1EgRNf-

RAqHC1EPnGPeVjI8EpAu5

KeNMq/view 

2.  Лук’янчук Е.А. Якісна підготовка – 

якісний результат (за 

наслідками 

міжнародного 

порівняльного 

дослідження PISA-

2018) 

Методичні 

рекомендації 

Основні орієнтири розвитку 

системи освіти Запорізької 

області в контексті 

реалізації Концепції Нової 

української школи у 

2018/2019 навчальному 

році : метод. рекомендації : 

у 3-х ч. / відп. ред. О.В. 

Варецька ; упорядник Т.Г. 

Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – 

https://drive.google.com/file/d/1EgRNf-RAqHC1EPnGPeVjI8EpAu5KeNMq/view
https://drive.google.com/file/d/1EgRNf-RAqHC1EPnGPeVjI8EpAu5KeNMq/view
https://drive.google.com/file/d/1EgRNf-RAqHC1EPnGPeVjI8EpAu5KeNMq/view
https://drive.google.com/file/d/1EgRNf-RAqHC1EPnGPeVjI8EpAu5KeNMq/view


Частина І. Науково-

методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти. – 

Електронний аналог 

друкованого видання 

(електронна книга). – 

Запоріжжя : СТАТУС, 

2018. –212 с. – 1 електрон. 

опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

: іл., табл. – С. 170-172. 

3.  Пенькова О.В., 

Победінська О.

Ю. 

Методичні 

рекомендації за 

результатами 

моніторингових 

досліджень щодо 

впровадження 

нового Державного 

стандарту 

початкової загальної 

освіти. 

Методичні 

рекомендації 

Основні орієнтири розвитку 

системи освіти Запорізької 

області в контексті 

реалізації Концепції Нової 

української школи у 

2018/2019 навчальному 

році : метод. рекомендації : 

у 3-х ч. / відп. ред. О.В. 

Варецька ; упорядник Т.Г. 

Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – 

Частина І. Науково-

методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти. – 

Електронний аналог 

друкованого видання 

(електронна книга). – 

Запоріжжя : СТАТУС, 

2018. – 212 с. – 1 електрон. 

опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

: іл., табл. – С. 135-144. 

 

Для успішної підготовки учасників навчально-виховного процесу до 

участі в Міжнародному оцінному дослідження PISA-2018 було розроблено і 

проведено серію тренінгів для педагогічної спільноти області. 

 

Термін 

проведення 

Тематика 

тренінгу 

ПІП 

відповідального 

Форма 

навчання 

Кількість 

учасників 

10.01.17 

12.01.17 

16.02.17 

09.03.17 

04.05.17 

11.05.17 

12.06.17 

15.06.17 

Розвиток 

функціональної 

математичної 

грамотності учнів в 

рамках проведення 

міжнародного 

дослідження PISA 

Павлова С.О. очна 

28 

25 

20 

20 

20 

26 

24 

21 

 

Науково-методичний супровід реалізації Програми розвитку освіти Запорізької 

області на 2013-2017  роки 



 

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 13.03.2017 №  226 «Про організацію проведення моніторингу стану 

виконання Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки» 

Центром моніторингу у 2017 році здійснено вищезазначене дослідження. 

Моніторинг результативності реалізації заходів «Програми розвитку освіти 

Запорізької області на 2013-2017 роки» був проведений у два етапи. Перший 

етап проходив у вигляді формування інформаційно-статистичних показників 

результатів стану реалізації. А другий етап дослідження проходив у формі 

соціологічного опитування керівників органів місцевого самоврядування, що 

здійснюють управління у сфері освіти; керівників районних (міських) 

методичних служб; керівників закладів освіти з усіх територій області. 

Результати вище зазначеного моніторингового дослідження розміщені на 

сайті Центру (https://zapmonitoring.wixsite.com/mysite). 

 

 

 

Завідувач обласного науково-методичного 

центру моніторингових досліджень якості 

освіти Р.Я. Шумада 

21 вересня 2018 року  

 


