
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
 

Від   «21»_січня  2011 р.               м. Київ                                            № _11 

 

Про організацію та проведення у 2010-2011 

навчальному році комп'ютерного 

тестування учнів 8-х, 9-х, 10-х класів з 

використанням модуля тестування 

інформаційно-аналітичної системи 

моніторингу освіти м. Києва 

 

 

На виконання плану роботи Головного управління освіти і науки у 2011 році 

та з метою впровадження комп’ютерного тестування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Києва 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2010-2011 навчальному році комп'ютерне тестування з хімії, 

географії, історії України, апробаційне тестування з англійської мови учнів 

8-х, 9-х, 10-х класів з використанням модуля тестування інформаційно-

аналітичної системи моніторингу освіти м. Києва у загальноосвітніх 

навчальних закладах Голосіївського, Дарницького, Деснянського, 

Печерського, Солом'янського та Шевченківського районів (додаток 1). 

2. Управлінню навчальних закладів Головного управління освіти і науки 

(Руденко Г.В.) та відділу матеріально-технічного та інформаційно-

комп’ютерного забезпечення Головного управління освіти і науки 

(Баглай Ю.Г.) здійснювати координаційну діяльність між закритим 

акціонерним товариством «Науково-дослідним інститутом прикладних 

інформаційних технологій», комунальним підприємством «Центр 

моніторингу столичної освіти», управліннями освіти Голосіївської, 

Дарницької, Деснянської, Печерської, Солом'янської та Шевченківської 

районних у місті Києві державних адміністрацій. 

3. Начальникам управлінь освіти Голосіївської (Телевний В.І.), Дарницької 

(в.о. начальника Боженко В.М.), Деснянської (в.о. начальника Шурко О.В.), 

Печерської (Батечко О.В.), Солом'янської (Рудзинська О.М.) та 

Шевченківської (Ярова Є.В.) районних в місті Києві державних 

адміністрацій: 



3.1 Забезпечити інформування педагогічних працівників щодо мети, 

термінів, правил і умов проведення комп'ютерного тестування учнів 8-х,    

9-х, 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

3.2 Призначити до 25 січня 2011 р. осіб, відповідальних за проведення та 

супровід комп'ютерного тестування та надати їх списки Комунальному 

підприємству «Центр моніторингу столичної освіти». 

3.3 Забезпечити організоване проведення комп'ютерного тестування учнів 

8-х, 9-х, 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 н.р. 

4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів Голосіївського, 

Дарницького, Деснянського, Печерського, Солом'янського та 

Шевченківського районів м. Києва довести до відома вчителів, учнів 8-х,   

9-х, 10-х класів та їх батьків мету та графік проведення комп'ютерного 

тестування (додаток 2). 

5. Комунальному підприємству «Центр моніторингу столичної освіти» 

(Денисюк О.Я.): 

5.1. Розробити інструментарій для проведення тестування учнів 8-х, 9-х, 10-х 

класів. 

5.2. Підготувати аналітичні довідки за результатами проведених 

комп'ютерних тестувань. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

начальника Головного управління освіти і науки Челомбітько В.Ю.  

 

 

Начальник           В. Горюнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу Головного управління 

освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської Ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

від ___01.2011 р. №____  
 

 

Перелік загальноосвітніх навчальних закладів, що братимуть участь у 

проведенні комп'ютерного тестування. 
 

 

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН 

СЗШ № 273. 
 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН 

СЗШ № 105, № 280, № 289, СШ № 255, № 274, № 296, № 302, № 314. 
 

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

СЗШ № 147, № 190, № 248, № 251, № 263, № 276, № 278, № 282, № 300, № 306, 

СШ № 23, № 247, № 320, Економіко-правовий ліцей, гімназія «Троєщина». 
 

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН 

Ліцей інформаційних технологій № 79, Кловський ліцей № 77, ліцей міжнародних 

відносин № 51, Науково-природничий ліцей № 145, гуманітарний ліцей КНУ, 

СЗШ № 84, СШ № 75. 
 

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН 

СШ№ 52, № 64, № 115, № 318, СЗШ № 12, № 60, № 161, ліцей «Престиж», 

авіакосмічний ліцей НАУ, гімназія «Ерудит», ліцей № 142. 
 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

СЗШ № 1, № 25, № 58, № 95, № 199, СШ № 28, № 61, № 38, № 57, № 135, № 155, № 172, 

ліцей «Універсум», гімназія № 48, НПУ ім. М. Драгоманова. 

 

 

 

 

Заступник начальника відділу  

матеріально-технічного та        Ю.Баглай 

інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

 



Додаток 2 

до наказу Головного управління 

освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської Ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

від __01.2011 р. №____ 

 

 

Графік проведення комп'ютерного тестування учнів 8-х, 9-х, 10-х класів з 

використанням модуля тестування інформаційно-аналітичної системи моніторингу 

освіти м. Києва 

(січень - травень 2011 року) 

 

Предмет Клас Дата проведення 

Хімія 9 27 січня 

Історія України 10 24 лютого  

Географія 10 24 березня 

Англійська мова 8 12 травня 

 

 

Заступник начальника відділу  

матеріально-технічного та       Ю.Баглай 

інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

 


