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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
V 20 / У р . М ' К И , В № ^ 

Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 29 грудня 2016 року № 1693 

Відповідно до підпунктів 3, 5, 6 пункту 14 Порядку проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 
року № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингу якості освіти» (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), ураховуючи укладені 
05 січня 2017 року Міністерством освіти і науки України, Українським 
центром оцінювання якості освіти, благодійним фондом «Інститут розвитку 
освіти» та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» меморандуми про 
співпрацю, 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 
2016 року № 1693 «Про проведення загальнодержавного моніторингового 
дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та 
математичної компетентностей випускників початкової школи 
загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року» такі зміни: 

1) у заголовку: 

слова «Про проведення» замінити словами «Деякі питання»; 

слово та цифри «2017 року» виключити; 

2) у пункті 1: 

у підпункті 1 слова та цифри « - листопаді 2017 року» замінити словами 
та цифрами «2017 року - листопаді 2018 року першого етапу»; 

підпункт 2 виключити. 

У зв'язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 2; 

у підпункті 2: 

a.bychko
Текст
Додаток А.2
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слово та цифри «24 березня 2017» замінити словом та цифрами «01 
лютого 2018»; 

слова та цифри «закладів 2017 року» замінити словами та цифрами 
«закладів 2018 року»; 

3) пункти 2, 3 викласти в такій редакції: 

«2. Затвердити такі, що додаються: 

1) Програму першого етапу загальнодержавного моніторингового 
дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та 
математичної компетентностей випускників початкової школи 
загальноосвітніх навчальних закладів»; 

2) склад робочої групи з розроблення методології проведення 
загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти 
«Стан сформованості читацької та математичної компетентностей 
випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів» (далі -
робоча група). 

3. Інституту освітньої аналітики (Лондар С. Л.) до 01 грудня 2017 року 
надати Українському центру оцінювання якості освіти статистичну 
інформацію, необхідну для формування вибірки учасників дослідження 
(перелік загальноосвітніх навчальних закладів і четвертих класів у них).»; 

4) у пункті 4: 

у підпункті 1 слово та цифри «15 травня 2017» замінити словом та 
цифрами «16 травня 2018»; 

після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту: 

«2) сформувати та подати до 01 лютого 2018 року на затвердження 
вибірку учасників дослідження (перелік загальноосвітніх навчальних закладів 
і класів у них, учні та вчителі яких братимуть участь у дослідженні);». 

У зв'язку з цим підпункти 2 - 4 вважати відповідно підпунктами 3 - 5 ; 

у підпункті 3 цифри «2017» замінити цифрами «2018»; 

у підпункті 4 цифри «2017» замінити цифрами «2018»; 

у підпункті 5 цифри «2017» замінити цифрами «2018»; 

після підпункту 5 доповнити підпунктами 6, 7 такого змісту: 

«6) провести у травні - грудні 2017 року пілотний етап дослідження 
(апробацію технології та інструментарію); 

7) надати до 31 грудня 2018 року з урахуванням підсумків проведення 
першого етапу дослідження пропозиції до проектів програм другого та 
третього етапів дослідження, що відбуватимуться у 2020 та 2022 роках 
відповідно.»; 

5) пункт 5 викласти в такій редакції: 

«5. Робочій групі подати до Українського центру оцінювання якості 
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освіти до ЗО березня 2017 року апробаційні варіанти тестів для оцінювання 
читацької та математичної компетентностей.». 

2. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 
забезпечення (Єрко І. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах 
архіву. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Хобзея П. К. 

Міністр 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

проекту наказу 

Міністерства освіти і науки України 

«Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 29 грудня 

2016 року № 1693» 

В. Г. Кремень 

Президент 

Національної 

Педагогічних наук 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки України 
29 грудня 2016 року № 1693 
(у редакції наказу Міністерства 
освіти і науки України 

рА 2017 року № г У О ) 

ПРОГРАМА 
першого етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості 

початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної 
компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх 

навчальних закладів» 

І. Загальні положення 
1. Ця Програма визначає методологічні й організаційно-технологічні 

засади підготовки та проведення загальнодержавного моніторингового 
дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та 
математичної компетентностей випускників початкової школи 
загальноосвітніх навчальних закладів» (далі - моніторингове дослідження), 
порядок визначення його результатів, форми їх узагальнення та 
оприлюднення. 

2. У рамках цього моніторингового дослідження якість початкової 
загальної освіти визначається за такими параметрами: 

1) якість навчальних досягнень учнів, моніторинг якої здійснюється 
шляхом встановлення відповідності рівня загальноосвітньої підготовки учнів 
державним вимогам, визначеним Державним стандартом початкової загальної 
освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 
2011 року № 462 (на основі предметних тестів із читання й математики); 

2) якість навчального (у межах школи) й позанавчального середовища, 
моніторинг якої здійснюється через встановлення залежності рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів від стану навчального й позанавчального 
середовища (шляхом анкетування). 

II. Об'єкт, предмет, мета, методи та принципи проведення 
моніторингового дослідження 

1. Об'єкт моніторингового дослідження - початкова загальна освіта. 

2. Основні компетенції, сформованість яких забезпечує спроможність 
учня засвоювати зміст різних навчальних предметів у процесі здобуття базової 
загальної середньої освіти: 

читацька компетентність - це базова складова комунікативної та 
пізнавальної компетентності, визначається як здатність особи до широкого 
розуміння тексту, пошуку нової інформації, її відтворення та використання, 
інтерпретації змісту й формулювання власних умовиводів, осмислення й 
оцінювання змісту та форми тексту тощо; 
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математична компетентність - здатність особи (учня) створювати 
математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати досвід 
математичної діяльності під час розв'язування навчально-пізнавальних і 
практично зорієнтованих задач. 

3. Предметом моніторингового дослідження є: 

1) рівень сформованості читацької та математичної компетентностей 
випускників початкової школи напередодні впровадження Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року 
№ 988-р (далі - Концепція Нової української школи); 

2) вплив психолого-педагогічних і соціально-економічних чинників на 
рівень навчальних досягнень випускників початкової школи. 

4. Мета моніторингового дослідження містить три складові: 

1) одержання об'єктивної інформації про стан сформованості читацької та 
математичної компетентностей випускників початкової школи на 
загальнодержавному рівні, яка дозволить у процесі впровадження Концепції 
Нової української школи відстежувати зміни у якості початкової загальної 
середньої освіти шляхом здійснення порівняльного аналізу з інформацією, яку 
буде отримано за наслідками аналогічних досліджень, що відтворюватимуться 
у майбутньому; 

2) визначення впливу психолого-педагогічних та соціально-економічних 
чинників на ефективність набуття читацької та математичної компетентностей 
учнями початкової школи; 

3) розроблення й апробація організаційно-методичного та технологічного 
забезпечення системи моніторингу якості освіти. 

5. Методи проведення моніторингового дослідження: 

1) педагогічне тестування; 

2) анкетування учнів і вчителів, які братимуть участь у дослідженні. 

6. Принципи, на основі яких проводиться моніторингове дослідження: 

1) науковість та методична обґрунтованість; 

2) об'єктивність; 

3) відповідність меті (валідність); 

4) системність; 

5) сприйняття громадськістю; 

6) відкритість деперсоніфікованих результатів, а також інформації про 
показники на загальнодержавному рівні; 

7) анонімність інформації про персональні результати учнів, а також про 
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показники на локальному (щодо класів, навчальних закладів, міст, районів) та 
регіональному (щодо областей, міста Києва) рівнях; 

8) інформативність результатів для різних категорій споживачів. 

III. Суб'єкти проведення моніторингового дослідження та їх функції 

1. Суб'єктами, що проводять моніторингове дослідження, є: 

1) Міністерство освіти і науки України; 

2) Національна академія педагогічних наук України; 

3) Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український 
центр); 

4) Інститут освітньої аналітики; 

5) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональні 
центри); 

6) робоча група з розроблення методології проведення 
загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти 
«Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників 
початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів», склад якої 
затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2016 
року № 1693 (далі - робоча група); 

7) структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської 
міської держадміністрацій (далі - органи управління освітою). 

2. Міністерство освіти і науки України: 

1) організовує контроль за проведенням моніторингового дослідження; 

2) забезпечує координацію діяльності суб'єктів на всіх етапах проведення 
моніторингового дослідження; 

3) організовує діяльність робочої групи; 

4) затверджує графік проведення оцінювання читацької та математичної 
компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних 
закладів (далі - оцінювання учнів) та анкетування учасників моніторингового 
дослідження. 

3. Національна академія педагогічних наук України: 

1) здійснює наукове супроводження моніторингового дослідження; 

2) долучається до розроблення інструментарію моніторингового 
дослідження. 

4. Український центр: 

1) здійснює організаційно-технологічне забезпечення моніторингового 
дослідження; 

2) долучається до розроблення інструментарію моніторингового 
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дослідження; 

3) установлює регламенти проведення моніторингового дослідження в 
аудиторіях; 

4) забезпечує розроблення комплексу програмних засобів, що 
використовуються в процесі підготовки, проведення, обробки результатів 
моніторингового дослідження; 

5) формує вибірку учасників дослідження (перелік загальноосвітніх 
навчальних закладів і класів у них, учні та вчителі яких братимуть участь у 
дослідженні); 

6) розробляє та видає методичні та інформаційні матеріали з питань 
моніторингового дослідження; 

7) створює базу даних результатів моніторингового дослідження; 

8) здійснює тиражування тестових зошитів, анкет учасників 
моніторингового дослідження, що використовуватимуться в процесі 
проведення моніторингового дослідження; 

9) організовує доставку пакетів із матеріалами моніторингового 
дослідження до регіональних центрів; 

10) формує спільно з регіональними центрами графіки проведення 
оцінювання учнів та анкетування учасників моніторингового дослідження, 
подає їх на затвердження Міністерству освіти і науки України; 

11) формує звіт про проведення моніторингового дослідження. 

5. Інститут освітньої аналітики: 

1) надає Українському центру, за визначеною ним формою, інформацію 
про загальноосвітні навчальні заклади, у яких є четверті класи; 

2) бере участь в організації проведення моніторингового дослідження. 

6. Регіональні центри: 

1) організовують у межах відповідних регіонів доставку пакетів із 
матеріалами моніторингового дослідження; 

2) здійснюють обробку матеріалів моніторингового дослідження; 

3) взаємодіють з обласними органами управління освітою, навчальними 
закладами з питань організації та проведення моніторингового дослідження; 

4) організовують добір, реєстрацію та навчання осіб, які залучатимуться 
до проведення моніторингового дослідження, забезпечують їх 
інформаційними та методичними матеріалами. 

7. Робоча група: 

1) забезпечує з дотриманням умов конфіденційності розроблення 
варіантів тестів для оцінювання читацької та математичної компетентностей; 
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2) забезпечує розроблення анкет для учасників дослідження; 

3) визначає осіб, які укладатимуть тести; 

4) формує сигнальні примірники зошитів із завданнями тестів, бланків 
відповідей до них, анкет, СО-дисків із макетами зошитів, бланками відповідей, 
анкет, а також надає їх Українському центру для тиражування; 

5) здійснює аналіз результатів, отриманих у процесі проведення 
моніторингового дослідження; 

6) виконує інші функції, передбачені цією Програмою. 

Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів за умови 
присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів 
робочої групи. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається 
рішення, яке підтримав керівник робочої групи. Документами робочої групи є 
протоколи засідань, що зберігаються протягом п'яти років. 

8. У процесі проведення моніторингового дослідження обласні органи 
управління освітою: 

1) координують співпрацю регіональних центрів з місцевими органами 
управління освітою, навчальними закладами з питань організації та 
проведення моніторингового дослідження; 

2) надають допомогу регіональним центрам у доборі та організації 
навчання осіб, які залучатимуться до проведення моніторингового 
дослідження; 

3) надають Українському та регіональним центрам повну та об'єктивну 
інформацію щодо соціально-економічних і психолого-педагогічних 
показників, необхідних для проведення моніторингового дослідження; 

4) створюють умови для проведення оцінювання учнів, організовують 
внесення загальноосвітніми навчальними закладами відповідних змін до 
розкладу уроків для класів, учні яких братимуть участь у моніторинговому 
дослідженні; 

5) створюють усім учасникам безпечні умови в місцях проведення 
моніторингового дослідження; 

6) сприяють регіональним центрам в організації перевірки завдань із 
розгорнутими відповідями. 

IV. Основні етапи проведення моніторингового дослідження 

Проведення моніторингового дослідження здійснюється впродовж таких 
етапів: 

1) підготовка матеріалів, на основі яких проводиться моніторингове 
дослідження; 

2) формування переліку загальноосвітніх навчальних закладів і класів у 
них, учні та вчителі яких беруть участь у моніторинговому дослідженні; 
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3) укладення й друк матеріалів оцінювання учнів та анкетування 
учасників моніторингового дослідження; 

4) підготовка осіб, що залучаються до проведення моніторингового 
дослідження; 

5) проведення оцінювання учнів та анкетування учасників 
моніторингового дослідження; 

6) обробка та перевірка робіт учнів, визначення результатів; 

7) статистично-математична обробка результатів оцінювання учнів, 
анкетування учасників моніторингового дослідження; 

8) підготовка й оприлюднення звітності. 

V. Формування вибірки учасників моніторингового дослідження 
1. Формування Переліку загальноосвітніх навчальних закладів і класів у 

них, учні та вчителі яких беруть участь у моніторинговому дослідженні (далі -
вибірка учасників моніторингового дослідження) здійснюється в такій 
послідовності: 

1) підготовка Інститутом освітньої аналітики статистичної інформації 
про загальноосвітні навчальні закладів, у яких є четверті класи; 

2) формування Українським центром проекту переліку загальноосвітніх 
навчальних закладів, у яких один із четвертих класів братиме участь в 
моніторинговому дослідженні (далі - перелік навчальних закладів-учасників 
моніторингового дослідження); 

3) надання обласними органами управління освітою Українському центру 
інформації про структуру четвертих класів у загальноосвітніх навчальних 
закладах, запропонованих до складу вибірки учасників моніторингового 
дослідження; 

4) формування вибірки учасників моніторингового дослідження. 

Вибірка учасників моніторингового дослідження затверджується наказом 
Міністерства освіти і науки України. 

Вимоги до формування вибірки учасників моніторингового дослідження 
визначаються Українським центром за погодженням з Міністерством освіти і 
науки України. 

VI. Матеріали оцінювання учнів та анкетування учасників 
моніторингового дослідження 

1. Оцінювання учнів проводиться з використанням міжпредметного тесту, 
який складається з двох секцій (субтестів): 

1) математика; 

2) читання. 
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2. Представниками робочої групи укладаються декілька варіантів 
субтестів відповідно до специфікації тесту моніторингового дослідження, що 
затверджується робочою групою. 

3. Укладання тестів, виготовлення макетів і друк тестових зошитів 
здійснюються в умовах суворої конфіденційності. 

4. Для анкетування учасників моніторингового дослідження 
використовуються 3 типи анкет, зміст яких затверджується робочою групою: 

1) анкета для учня; 

2) інформаційна картка-анкета учня (заповнюється вчителем); 

3) анкета для вчителя. 

5. Анкета для учнів має передбачати надання таких відомостей: вік учня, 
стать, ставлення до навчання, мова спілкування/читання вдома, інформація 
щодо інших психологічних, соціально-економічних чинників. 

6. До інформаційних карток-анкет учнів учителем вноситься інформація 
про їх дату народження, стать, місце проживання (село/місто), семестрові 
оцінки з математики та літературного читання, кількість днів відсутності учня-
учасника тестування на заняттях (загальна та за станом здоров'я) упродовж 
першого семестру поточного навчального року, місце роботи батьків на 
підставі даних, зазначених у розділах «IV. Зведений облік навчальних 
досягнень учнів», «V. Загальні відомості про учнів» Класного журналу для 1-
4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, форма якого наведена в 
додатку до Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства 
освіти і науки України 08 квітня 2015 року № 412, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 року за № 472/26917, а також за 
даними особової справи. 

7. Анкета для вчителя має передбачати надання таких відомостей: вік 
учителя, стать, місце проживання, тип навчального закладу, кваліфікація, 
досвід роботи, використання підручників/посібників (із зазначенням авторів 
навчальних комплексів), участь в освітніх проектах («Росток», «Інтелект 
України», «Система розвивального навчання Д. Ельконіна - В. Давидова», 
«Вальдорфська педагогіка» тощо), використання комп'ютера на уроках, рівень 
матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, особливості 
роботи з конкретним класом, а також інформація щодо інших психолого-
педагогічних, соціально-економічних чинників. 

8. Тести та анкети укладаються державною мовою відповідно до вимог 
цієї Програми. 

VII. Проведення оцінювання учнів та анкетування учасників 
моніторингового дослідження 

1. Оцінювання учнів та анкетування учасників моніторингового 
дослідження проводиться: 
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1) з урахуванням норм і вимог, передбачених: 

нормативно-правовими актами з питань організації навчально-виховного 
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах; 

Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими постановою Головного 
державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63, 
погодженими Міністерством освіти і науки України (лист від 05 червня 
2001 року № 1/12-1459) (далі - ДСанПіН 5.5.2.008-01); 

регламентом проведення моніторингового дослідження в аудиторіях, 
установленим Українським центром. 

2) у дні, визначені графіком проведення оцінювання читацької та 
математичної компетентностей випускників початкової школи 
загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року, що затверджується 
Міністерством освіти і науки України; 

3) в навчальних закладах, у яких навчаються учні-учасники 
моніторингового дослідження. 

2. Графік проведення оцінювання читацької та математичної 
компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних 
закладів 2017 року має розроблятися з урахуванням вимог абзаців третього -
п'ятого Гігієнічних вимог до розкладу уроків, наведених у додатку 6 до 
ДСанПіН 5.5.2.008-01. 

3. Розклад проведення оцінювання учнів (час і черговість виконання 
завдань та перерв) має відповідати вимогам пункту 9.7 ДСанПіН 5.5.2.008-01 
та абзаців другого, п'ятого Гігієнічних вимог до розкладу уроків, наведених у 
додатку 6 до ДСанПіН 5.5.2.008-01. 

4. Процедура оцінювання та анкетування учнів має здійснюватися в такій 
послідовності: 

1) виконання тестових завдань секції 1 протягом 40 хв; 

2) перерва для відпочинку - 20 хв; 

3) виконання тестових завдань секції 2 протягом 40 хв; 

4) перерва для відпочинку - 20 хв; 

5) надання відповідей на питання анкети протягом 15-20 хв. 

5. Анкетування вчителів здійснюється під час виконання учнями завдань 
предметних тестів. 

6. Час початку процедури оцінювання та анкетування учнів у певному 
навчальному закладі визначається регіональним центром за погодженням з 
керівником навчального закладу. 

7. Усім учням створюються рівні умови для проходження оцінювання 
шляхом стандартизації процедур, розроблених Українським центром. 
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8. Кожен учень забезпечується тестовими зошитами та бланками 
відповідей, бланком анкети для учнів, кожен учитель забезпечується бланком 
анкети для вчителя та бланками інформаційних карток-анкет учня, наданими 
Українським центром. 

VIII. Визначення результатів моніторингового дослідження 

1. Обробка та перевірка робіт учнів, визначення результатів, обробка 
анкет учасників моніторингового дослідження здійснюються в пункті обробки 
та пункті перевірки, створених на базі регіональних центрів оцінювання якості 
освіти. 

2. До обробки матеріалів моніторингового дослідження та перевірки 
наданих учнями відповідей на завдання тестів (далі - перевірка) залучаються 
педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники та інші фахівці на 
засадах, передбачених регламентами роботи пункту обробки матеріалів 
моніторингового дослідження, пункту перевірки робіт учасників 
моніторингового дослідження, визначеними Українським центром. 

3. Перевірка робіт учасників моніторингового дослідження, визначення 
тестових балів здійснюється за схемами та критеріями, розробленими та 
затвердженими робочою групою. 

4. Таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних 
досягнень розробляються та ухвалюються робочою групою після завершення 
обробки та перевірки робіт учнів з урахуванням Критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
11 травня 2011 року за № 566/19304. 

5. Узагальнення результатів моніторингового дослідження здійснюється 
на основі даних статистично-математичної обробки результатів оцінювання й 
анкетування шляхом формування таких звітів: 

1) інформаційний звіт про результати моніторингу якості початкової 
загальної освіти (для широкого кола користувачів), який має містити 
інформацію про загальні засади проведення моніторингового дослідження 
(предмет, мета, принципи, об'єкти, зміст, методи, організаційно-технологічні 
засади підготовки та проведення, характеристика інструментарію оцінювання, 
характеристика вибірки моніторингового дослідження), а також зведені дані за 
результатами моніторингового дослідження, висновки та пропозиції щодо 
потенціалу використання даних і можливості прийняття рішень за 
результатами моніторингового дослідження; 

2) аналітичний звіт про результати моніторингу якості загальної 
початкової освіти (для фахівців у галузі педагогічних оцінювань, тестології й 
психометрії), який має містити, крім інформації, наведеної в інформаційному 
звіті, статистичні дані моніторингового дослідження й аналіз результатів за 
різними параметрами. 
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6. Дані, отримані в процесі проведення моніторингового дослідження, 
можуть використовуватися відповідно до їх змісту: 

1) Міністерством освіти і науки України - для прийняття управлінських 
рішень щодо: 

коригування освітніх стандартів, навчальних програм для початкової 
школи; 

розроблення та впровадження програм цільової діяльності щодо 
посилення/усунення впливу на якість освіти окремих факторів. 

2) обласними та місцевими органами управління освітою - для прийняття 
управлінських рішень щодо стратегії підвищення якості загальної початкової 
освіти шляхом активізації роботи методичних об'єднань, шкіл передового 
досвіду тощо; 

3) вищими педагогічними навчальними закладами - для оптимізації 
навчальних програм щодо методики викладання навчальних дисциплін 
(читання, математики) у початковій школі; 

4) навчальними закладами системи загальної освіти - для вироблення 
тактики вдосконалення практики викладання навчальних дисциплін у 
початковій школі; 

5) індивідуальними вчительськими практиками (вчителями-практиками) -
для коригування методики викладання навчальних дисциплін у початковій 
школі. 

7. Інформування про результати моніторингового дослідження 
здійснюється шляхом оприлюднення звітів, зазначених у пункті 5 цього 
розділу, на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайтах 
Національної академії педагогічних наук України, Українського центру, 
Інституту освітньої аналітики. 

8. Крім звітів, зазначених у пункті 5 цього розділу, публікуються також 
такі матеріали: 

1) деперсоніфікована база даних результатів моніторингового 
дослідження (на веб-сайті Українського центру); 

2) один варіант тесту (на веб-сайті Українського центру та інших 
зацікавлених організацій). 

9. Інформація про персональні результати учнів, а також показники на 
локальному (щодо класів, навчальних закладів, міст, районів) та 
регіональному (щодо областей, міста Києва) рівнях не оприлюднюється. 

IX. Фінансування моніторингового дослідження 

1. Фінансування заходів з тиражування зошитів із завданнями тесту, 
бланків відповідей, анкет, доставки матеріалів для проведення 
моніторингового дослідження, оплати праці персоналу, залученого до 
проведення моніторингового дослідження, здійснюється за рахунок коштів, 
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передбачених бюджетною програмою 2201470 «Здійснення зовнішнього 
оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання 
якості освіти та його регіональними підрозділами». 

2. Фінансування інших заходів з підготовки та проведення 
моніторингового дослідження здійснюється за рахунок інших джерел, що не 
заборонені законодавством. 

Директор департаменту загальної — ^ 
середньої та дошкільної освіти / у * Ю. Г. Кононенко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки України 
29 грудня 2016 № 1693 
(у редакції наказу Міністерства 
освіти і науки України 
<£¥ & 2017 року № ) 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 
з розроблення методології проведення загальнодержавного 

моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан 
сформованості читацької та математичної компетентностей випускників 

початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів» 

№ 

з/п 
Прізвище, ім'я, 

по батькові 
Місце роботи Посада, науковий ступінь, 

учене звання 

Голова робочої групи 

1 Онопрієнко 
Оксана 
Володимирівна 
(за згодою) 

Інститут педагогіки 
Національної академії 
педагогічних наук 
України 

Докторант Інституту 
педагогіки Національної 
академії педагогічних наук 
України, кандидат 
педагогічних наук, старший 
науковий співробітник 

Заступники голови робочої групи 
2 Бєскова 

Наталія 
Володимирівна 

Міністерство освіти і 
науки України 

Заступник директора 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної 
освіти - начальник відділу 
змісту освіти, мовної політики 
та освіти національних 
меншин 

3 Пристінська 
Марина 
Сергіївна 
(за згодою) 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Навчально-виховний 
комплекс 
«Новопечерська 
школа» 

Заступник директора з 
навчально-виховної роботи 

4 Терещенко 
Василь 
Миколайович 

Український центр 
оцінювання якості 
освіти 

Методист відділу досліджень 
та аналітики, кандидат 
філологічних наук, доцент 
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Члени робочої групи 

5 Буртова 
Аліна 
Павлівна 

Державна наукова 
установа «Інститут 
модернізації змісту 
освіти» 

Науковий співробітник відділу 
загальної середньої освіти і 
підготовки вчителів 

6 Горох 
Віктор 
Павлович 

Український центр 
оцінювання якості 
освіти 

Провідний спеціаліст відділу 
досліджень та аналітики, 
кандидат фізико-математичних 
наук, доцент 

7 Джежелей 
Ольга 
Валентинівна 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Г. С. Сковороди 

Професор кафедри теорії і 
методики викладання 
філологічних дисциплін у 
початковій школі, кандидат 
педагогічних наук 

8 Ємець 
Альона 
Анатоліївна 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Г. С. Сковороди 

Доцент кафедри теорії та 
методики викладання 
філологічних дисциплін у 
початковій школі, кандидат 
педагогічних наук 

9 Забуліоніс 
Альгірдас 
(за згодою) 

Міжнародний експерт 

10 Касьянов 
Георгій 
Володимирович 
(за згодою) 

Благодійний фонд 
«Інститут розвитку 
освіти» 

Директор 

11 Коваленко 
Ольга 
Миколаївна 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Г. С. Сковороди 

Доцент кафедри теорії і 
методики викладання 
філологічних дисциплін у 
початковій школі, кандидат 
педагогічних наук 

12 Колодій 
Вікторія 
Юріївна 

Інститут освітньої 
аналітики 

Фахівець І категорії сектору 
статистики відділу науково-
інформаційних технологій та 
статистики 

13 Кондратюк 
Олена 
Михайлівна 

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М. П. Драгоманова 

Доцент кафедри педагогіки і 
методики початкового 
навчання факультету 
педагогіки і психології 
Національного педагогічного 
університету імені 
М. П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук 

14 Ломакович 
Світлана 

Український центр 
оцінювання якості 

Методист відділу досліджень 
та аналітики, доктор 
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Володимирівна освіти філологічних наук, професор 
15 Лотоцька 

Алевтина 
Вікторівна 

Міністерство освіти і 
науки України 

Головний спеціаліст 
департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти 
Міністерства освіти та науки 
України 

16 Нікішина 
Галина 
Олександрівна 
(за згодою) 

Приватне 
підприємство 
«Спеціалізована 
школа «Тріумф» 

Учитель початкових класів 

17 Пархоменко 
Наталія 
Євгенівна 
(за згодою) 

Спеціалізована школа 
№ 194 "Перспектива" 
Оболонського району 
м. Києва 

Заступник директора з 
навчально-виховної роботи, 
учитель початкових класів 

18 Софій 
Наталія 
Зіновіївна 
(за згодою) 

Всеукраїнський фонд 
"Крок за кроком" 

Директор 

19 Стрелюк Ольга 
Валеріївна 

Український центр 
оцінювання якості 
освіти 

Заступник директора 

20 Шевченко 
Марина 
Валеріївна 
(за згодою) 

Дитячий Монтессорі 
центр «Почемучка» 

Керівник 

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти 
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Форма бланку Додаток 1  

до Інструкції щодо проведення  першого циклу  

моніторингового дослідження стану 

сформованості читацької та математичної 

компетентностей випускників початкової школи 2018 року 

(підпункт 6 пункт 13) 

 

 

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

ЗА ПЕРЕБІГОМ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

 

 

1. Назва навчального предмета дослідження: _________________________________________ 

2. Назва закладу освіти:  

___________________________________________________________________________________                   

3. Клас, у якому проводиться дослідження: ___________________________________________ 

4. Дата  проведення дослідження(в такому форматі: наприклад, 03/05, якщо дата – 3 травня): 
 

    /    

 

5. Час проведення дослідження (тестування/анкетування): 
Проведення тестування  

(І частини) дослідження  

(початок/закінчення ) 

Проведення тестування 

(ІІ частини) дослідження  

 (початок/закінчення) 

Проведення анкетування  

(початок/закінчення) 

____:___

_
 

____:____ ____:____
 

____:____ ____:____
 

____:____ 

 

6. Загальна кількість учнів у класі:____________ 

 

7. Кількість учнів, присутніх на дослідженні: ____________ 

8. Чи виникали проблеми зі змістом тестових зошитів? 
(Наприклад, учні зверталися за допомогою в разі: нечітко сформульованих положень, поданих в інструкції; 

складних формулювань запитань до завдань; наявності рідковживаних (не зрозумілих учням) слів. Якщо так, 

упишіть номери тесту та частини, варіант зошита і номер завдання й опишіть проблему.)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

9. Чи виникали проблеми зі змістом анкет для учнів? 
(Наприклад, учні зверталися за допомогою в разі: наявності складних формулювань запитань або запитань, 

що містять подвійну відповідь; нерозуміння питань анкети, нерозуміння варіанта(ів) відповідей на завдання. 

Якщо так, опишіть проблему.) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________ 
 

10. Чи виникали проблеми в організації проведення дослідження? 

(Наприклад: емоційний стан учнів, втомлюваність учнів, складність запитань тощо)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________ Інструктор                    _________               __________________  

                                             
(підпис)                            (ініціали, прізвище) 

 

Місце для наклеювання 

 штрих-коду з порядковим 

номером «00» 

Службовий штрих-код 



Додаток 2  

до Інструкції щодо проведення першого циклу 

моніторингового дослідження стану сформованості 

читацької та математичної компетентностей 

випускників початкової школи 2018 року 

(пункт 15) 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ІНСТРУКТОРА  

під час проведення моніторингового дослідження 

 

Послідовність 2 (Читання) 

(проведення тестування з читання [блоки 1 та 2] та анкетування [блок 3]) 

 

Моніторингове дослідження (далі – дослідження) в закладі освіти складається з трьох блоків: 

o блок 1: проведення тестування (виконання учнями частини 1 тесту із читання 

(тривалість – 40 хв.)); 

o блок 2: проведення тестування (виконання учнями частини 2 тесту із читання 

(тривалість – 40 хв.)); 

o блок 3: проведення анкетування (заповнення учнями анкети учня / учениці 

(тривалість – 20 хв.)). 

Блок 1 виконується на першому по порядку уроці, блок 2 – на другому, блок 3 – на третьому.  

 

Увага: час, визначений для блоків, є часом безпосередньої роботи учнів, тобто до нього не 

входить час організаційно-інформаційної роботи з класом (знайомство, ознайомлення з 

інструкціями щодо виконання завдань і заповнення анкети). 

Між блоками дослідження передбачені перерви. Тривалість перерв установлює адміністрація 

закладу освіти (далі – ЗО) за погодженням із представниками відповідного регіонального центру 

оцінювання якості освіти (далі – РЦ). Орієнтовна тривалість перерв – від 10 до 20 хвилин. 
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ДО ДНЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

За кілька днів 

до 

дослідження 

Зв’язатися із РЦ. 

Обговорити специфічні умови проведення дослідження.  

Увага: інструктор за посередництва відповідного РЦ повинен заздалегідь обговорити з 

адміністрацією ЗО можливості забезпечення ЗО вказаних далі умов і матеріалів. 

Інформація  

щодо умов і матеріалів, які забезпечує ЗО, що бере участь у дослідженні 

ЗО, що бере участь у дослідженні, для проведення дослідження повинен:  

1) забезпечити наявність у кожного учня-учасника дослідження двох кулькових ручок 

чорного або синього кольору, а також кількох запасних ручок у вчителя, який буде 

присутнім у класній кімнаті під час проведення дослідження; 

2) забезпечити відсутність в класній кімнаті наочності, яка може допомогти учням-учасникам 

дослідження виконати завдання з читання чи математики; 

3) забезпечити в день дослідження уникнення використання учасниками дослідження 

технічних пристроїв (телефонів, відеокамер) тощо; 

4) створити безпечні умови для проведення дослідження;  

5) забезпечити наявність у класній кімнаті, де проводитиметься дослідження: а) настінного 

годинника (за можливості); б) ножиців (обов’язково); в) скотчу (клейкої стрічки) (за 

можливості); г) запасних ручок і гумок (обов’язково); д) добірки роздаткових матеріалів, із 

якими учень може працювати в разі, якщо закінчив роботу раніше відведеного часу 

(обов’язково).  

Увага! Матеріали добірки не повинні стосуватися тематики дослідження.  

 

РЕКОМЕНДОВАНІ 

роздаткові матеріали для зайняття 

учнів, які впоралися із завданнями 

тесту з математики раніше 

відведеного часу 

o журнали мистецького або технічного спрямування;  

o природничі, географічні атласи; 

o збірки кросвордів; 

o збірки ребусів. 

 

 Узгодити попередньо з адміністрацією ЗО план дій у день проведення 

дослідження відповідно до Орієнтованого плану дій. 
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Орієнтований план дій  

у день проведення тестування 

№ 

з/п 
Орієнтовний перелік дій Орієнтовна тривалість 

1. 
Прибуття інструктора до ЗО, узгодження дій із керівником 

ЗО 

не пізніш ніж за 45 хвилин 

до початку дослідження 

2. 

Перевірка готовності класної кімнати.  

Узгодження дій з учителем.  

Відкриття пакета, перевірка комплектності матеріалів 

дослідження тощо 

20–25 хвилин 

3. 

Допуск учнів до класу та їх організація (розсаджування 

тощо).  

Промова вчителя.  

Промова інструктора № 1.  

Роздавання зошитів 

8–10 хвилин 

4. Ознайомлення з інструкцією до тесту з читання 5 хвилин 

5. Проведення тестування – блок 1 40 хвилин 

6. 

Завершення блоку 1.  

Перерва для учнів. 

Підготовка до блоку 2  

10–15 хвилин 

7. 
Допуск учнів до класу та їх організація.  

Промова інструктора № 2  

5 хвилин 

8. Проведення тестування – блок 2 40 хвилин 

9. 

Завершення блоку 2.  

Перерва для учнів. 

Підготовка до блоку 3 

15 хвилин 

10. 
Допуск учнів до класу та їх організація.  

Промова інструктора № 3 

10 хвилин 

11. Проведення анкетування – блок 3 20 хвилин (до 25) 

12. 

Завершення блоку 3.  

Завершення оформлення карти спостереження.  

Пакування матеріалів  

не менше 10 хвилин 

 Ознайомитися ретельно з цією Інструкцією та правилами роботи під 

час проведення дослідження.  
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У ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ДО ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

ЧАС ДІЇ ІНСТРУКТОРА 

За 45 хв. до 

початку 

дослідження 

Прибути до ЗО, маючи із собою: 

1) пакет із матеріалами дослідження; 

2) цю Технологічну карту; 

3) бейдж, на якому зазначено ваші ім’я та ім’я по батькові; 

4) за можливості –годинник, ножиці, скотч (клейка стрічка).  

Обговорити план дій із керівником ЗО. 

 Перевірити готовність класної кімнати до проведення дослідження, 

зокрема переконавшись у тому, що: 

а) класна кімната належно освітлена й має необхідну кількість робочих 

місць для учнів; 

б) класна кімната може бути провітрена в разі потреби;  

в) у класній кімнаті наявний годинник;  

г) у класній кімнаті на стінах немає наочності, яка може допомогти учням 

виконувати завдання тестів;  

ґ) у класній кімнаті є роздаткові матеріали, із якими учень може працювати 

в разі, якщо закінчив роботу раніше відведеного часу;  

д) у класній кімнаті (або в учителя) є запасні кулькові ручки, гумки;  

е) у класній кімнаті є ножиці, скотч (клейка стрічка) та ін. 

 Узгодити свої дії з діями вчителя, на уроках якого буде проводитися 

дослідження, зокрема щодо: 

1) організації входу учнів до класної кімнати на початку блоків 

дослідження й виходу учнів на перерви між блоками дослідження; 

2) вступного слова вчителя на початку блоку 1;  

3) способів реагування вчителя на питання учнів;  

4) місцеперебування вчителя під час блоків дослідження; 

5) зайняття учнів, які виконали частини тестів або заповнили анкету 

раніше відведеного часу;  

6) провітрювання класної кімнати. 

Надати для ознайомлення вчителеві, на уроках якого буде проводитися 

дослідження, орієнтовний текст звернення до учнів перед початком 

дослідження (текст наведений у Додатку А). 

Пояснити вчителеві процедуру заповнення ним Анкети вчителя. 

Увага: учитель заповнює Анкету вчителя орієнтовно впродовж 40 хв. під час виконання учнями 

тестових завдань. 

За 20 хв. до 

початку 

дослідження 

Відкрити пакет із матеріалами дослідження. 

Перевірити якість друку зошитів із завданнями та анкет (матеріали з 

браком друку не використовувати) та їх комплектність. 

 

 



5 
 

Інформація  

щодо роздавання зошитів та анкет 

Важливо, щоб у процесі роздавання зошитів:  

1) під час блоку 1 (перші 40 хв.) учням були видані зошити частини 1 одного з варіантів 

тестів;  

2) під час блоку 2 (другі 40 хв.) – учням були видані зошити частини 2 тих самих 

варіантів тестів, із якими учні працювали під час блоку 1; 

3) під час перших двох блоків учням були видані книжки (кольорові буклети), назви 

яких збігаються з назвами на зошитах.  

Увага: на титулах книжок немає інформації про частину й номер тесту!  

4) під час усіх трьох блоків конкретному учню були видані зошити (частина 1, 

частина 2) та анкета з тим самим номером на наліпках зі штрих-кодами.  

Увага! У ЗО, у яких участь у дослідженні бере один клас, зошити й анкети учнів/учениць і 

вчителя стосуються лише читання. У ЗО, у яких участь у дослідженні беруть два класи, один 

клас тестується лише з читання й відповідно учні й учитель заповнюють анкети лише з читання, 

а другий – лише з математики, а відповідно учні й учитель заповнюють анкети з математики. 
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ПІД ЧАС БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

БЛОК 1:  

ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ  

(Читання, частина 1)  

За 5-10 хв. до 

початку  

Запросити учнів (за допомогою вчителя) до класної кімнати, 

запропонувати їм зайняти свої робочі місця. 

 Попросити вчителя, який присутній під час блоку 1 дослідження, 

звернутися до учнів класу.  

Увага: учитель виголошує промову відповідно до орієнтовного тексту звернення вчителя, 

наведеного в кінці цієї інструкції (Додаток А). 

 Зачитати учням текст типової промови № 1 та виконати відповідні дії 

з роздавання зошитів.  

Увага: текст має бути прочитаний без будь-яких доповнень чи скорочень; коментарі, що 

виділені курсивом, читати не треба). 

 

Текст типової промови № 1 

 

Доброго дня!  

Сьогодні ми з вами працюватимемо разом протягом майже трьох уроків. На першому уроці 

кожен із вас отримає книжку для читання, де вам запропоновано текст, який треба прочитати, та 

зошит із завданнями до цього тексту. На другому уроці ви працюватимете з іншою книжкою з 

текстом для читання й з іншим зошитом із завданнями до цього тексту, а на третьому уроці – 

заповнюватимете анкету. Між уроками будуть невеликі перерви. 

Тести, які кожен із вас виконуватиме, складаються з двох частини: частини 1 та частини 2. У 

кожного з вас буде свій тест. Тому під час виконання завдань не розмовляйте, не заважайте одне 

одному, уважно читайте завдання, працюйте зосереджено.  

Не поспішайте. У вас буде достатньо часу для роботи. 

Перевірте, чи лежить ручка на вашому робочому столі. Нічого іншого на парті не повинно 

бути.  

Чи є у вас запитання? 

Відповісти коротко на запитання учнів. 

Зараз я роздам вам книжки для читання з текстом і зошити із завданнями до цього тексту. Не 

розгортайте їх без мого дозволу.  

Зверніть увагу на те, що в кольоровій книжці міститься текст, із яким вам треба уважно 

ознайомитися, а в чорно-білому зошиті подано завдання до цього тексту. 

Роздати зошити із завданнями. 

Увага: спочатку треба покласти один або два зошити (залежно від кількості учнів, які сидять 

за партою) на перший стіл у першому ряду, потім – на другий у першому ряду і т.д. Після того, 

як усі учні, які сидять у першому ряду, отримають зошити, роздаються зошити учням, які 

сидять у другому ряду, і т.д.).  
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Застереження 1.  

Учні, які сидять за однією партою, повинні отримати зошити з різними варіантами тестів. 

Застереження 2. 

Якщо учень / учениця не з’явилися на якийсь із блоків дослідження, то їхні зошити / анкети 

класти на парту не треба. 

Закінчивши розкладати зошити, роздати книжки, слідкуючи за тим, щоб назви текстів на 

книжці й на зошиті, які отримає учень, були тими самими. 

Будь ласка, візьміть зошит (чорно-білий). Розгорніть його. На другій і третій сторінках 

зошита подано інструкцію щодо виконання завдань. Зараз я її зачитаю вголос, а ви, слухаючи 

мене, читайте її зі мною мовчки та запам’ятовуйте, як потрібно виконувати завдання. 

Прочитати вголос інструкцію (орієнтовно 3-5 хв.).  

Увага: читати потрібно весь текст інструкції, крім прикладів. Дійшовши до прикладів, 

необхідно дати учням певний час на ознайомлення з відповідним прикладом. 

Інструкція 
Прочитай текст і виконай завдання до нього. Текст ти знайдеш у кольоровій книжці для 

читання, а завдання – у цьому зошиті. У будь-який момент ти можеш повернутися до тексту й 

перечитати його. 

На прочитання тексту й виконання завдань відведено 40 хв. Деякі із завдань 

здаватимуться тобі легкими, інші – складними. Намагайся виконати всі завдання, які зможеш. 

Деякі завдання мають чотири варіанти відповіді, які позначено літерами. У прикладі 1 

наведено таке завдання й показано, як треба позначати кружечком             правильну відповідь. 
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Якщо ти не впевнений / не впевнена у своїй відповіді, познач той варіант, який, на твою 

думку, більш за все є правильним, і переходь до наступного завдання. 

Якщо ти вирішиш змінити відповідь, то замалюй її й познач нову, яку вважаєш 

правильною. У прикладі 2 показано, як це можна зробити. 

 
 

У деяких завданнях потрібно записати свою відповідь у спеціально відведеному для 

цього місці. Приклади 3, 4 і 5 показують, як це зробити. 

 

 

 
Є також завдання, де потрібно поєднати уривки з тексту зі словами або зображеннями, 

які їм відповідають. Використовуй для цього стрілочки, як показано в прикладі 6. 

 
В окремих завданнях ти працюватимеш із картою. Наприклад, будеш прокладати 
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маршрут, описаний у тексті, або вибирати правильний маршрут із кількох. Як прокласти 

маршрут, показано в прикладі 7. 

 
Якщо ти не знаєш, як відповісти на якесь із завдань, пропусти його й переходь до іншого. 

Може статися, що, виконавши всі завдання в зошиті, ти ще матимеш час. Тоді ти зможеш 

повернутися до завдань, які не вдалося виконати раніше, і подумати над ними ще. 

Бажаємо тобі успіхів! 

 

 

Закінчивши читання інструкції, перепитати учнів: 

Чи є у вас запитання? 

Відповісти коротко на запитання учнів. 

У разі потреби ви можете повторно прочитати інструкцію щодо виконання завдань.  

Намагайтеся виконати всі завдання, які є в зошиті. Якщо ви раніше впораєтеся із завданнями, 

то ще раз перевірте свою роботу, поверніться до тих завдань, у відповідях на які ви сумніваєтеся. 

Коли ви закінчите виконувати завдання, підніміть руку.  

Діти, на читання книжки й виконання завдань у чорно-білому зошиті на першому уроці у вас 

буде 40 хвилин. Якщо під час виконання тесту вам потрібно буде вийти, або у вас виникне якесь 

питання, що не стосується змісту завдань, або ви завершите роботу, то піднесіть руку. Час 

початку та закінчення роботи на цьому уроці я запишу на дошці. 

Чи є у вас питання?  

Відповісти коротко на запитання учнів. 

А зараз розпочинайте виконувати завдання. Успіхів вам. 

 

Початок перших 

40 хв.  

Записати час початку та закінчення роботи над частиною 1 тесту на 

дошці. 

 Переконатися, що всі учні почали працювати. 

Під час перших 

40 хв.  

Зафіксувати в п. 5 Карти спостереження час початку роботи над 

частиною 1 тесту. 
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Видати вчителеві Анкету вчителя для заповнення, проінформувавши 

про час роботи над нею (протягом 40 хв. під час виконання учнями завдань).  

Спостерігати за роботою учнів (учні мають чітко дотримуватися вимог 

інструкції).  

Надавати їм роз’яснення із питань, які не стосуються змісту тесту (у 

разі звернення учнів). 

Нотувати важливі спостереження стосовно проблем із процедурами або 

змістом зошитів у Карті спостереження (у разі виникнення). 

Застереження! Якщо учень закінчив роботу раніше відведеного часу, попросити його не 

залишати робоче місце та ще раз перевірити відповіді на завдання. Якщо він остаточно 

впорався – запропонувати йому / їй щось із добірки матеріалів, підготовлених ЗО. 

За 5 хв. до кінця 

перших 40 хв. 

Попередити учнів про закінчення часу, відведеного на виконання 

завдань частини 1 тесту, та про необхідність завершити роботу, 

виголосивши таке: 

За 5 хвилин ви маєте закінчити роботу над першою частиною тесту. 

Намагайтеся виконати всі завдання, які зможете. Використайте на це час, що 

залишився. 

Кінець перших 

40 хв.  

Повідомити учнів про необхідність завершувати роботу, виголосивши 

таке: 

Час, відведений для виконання завдань першої частини тесту, 

закінчився. Покладіть, будь ласка, ручки. Згорніть зошити й книжки та 

залиште їх на своїх партах. Оголошується перерва тривалістю _____ хвилин. 

Попросити учнів вийти з класу для відпочинку. 

Застереження! Зошити (частина 1 тесту) збирати не треба, поки не буде розкладено 

наступні зошити (частина 2 тесту). 

 Зафіксувати в п. 5 Карти спостереження час закінчення роботи над 

частиною 1 тесту (завершення блоку 1 дослідження). 

 

Під час перерви 

після блоку 1 

Здійснити провітрювання класної кімнати (АБО нагадати працівникові 

ЗО про необхідність зробити це). 

Розкласти на робочі місця учнів зошити частини 2 тесту за схемою, що 

була використана за розкладання зошитів під час блоку 1. 
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 Зібрати зошити частини 1 тесту, із якими учні працювали під час 

блоку 1.  

Перерахувати зошити частини 1 тесту.  

Переконатися, що кількість зошитів частини 1 тесту відповідає тій 

кількості, що була визначена під час відкриття пакету з матеріалами 

дослідження.  

Покласти зошити частини 1 тесту в пакет для відправлення.  

Пакет не заклеювати! 

Забезпечити схоронність пакету для відправлення матеріалів. 

Занотувати важливі спостереження стосовно проблем із процедурами 

або змістом зошитів у Карті спостереження (у разі виникнення). 
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БЛОК 2:  

ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ  

(Читання, частина 2) 

За 5 хв. до 

початку блоку 

2 

Запросити (з допомогою вчителя) учнів до класної кімнати, 

запропонувати їм зайняти ті самі робочі місця, де вони сиділи під час блоку 1. 

 Зачитати текст типової промови № 2 та виконати відповідні дії. 

Увага: текст промови має бути прочитаний без будь-яких доповнень чи скорочень; коментарі, 

що виділені курсивом, читати не треба. 

 

Текст типової промови № 2 

Діти, ми продовжуємо роботу. Протягом наступних 40 хвилин ви будете працювати з іншою 

книжкою й з іншим зошитом із завданнями. У кожного з вас на парті лежить нова книжка й 

зошит. Умови виконання завдань не змінилися.  

Зосередьтеся, не хвилюйтеся. __________(ім’я та ім’я по батькові вчителя)_____________ 

також буде в класі. Якщо у вас виникнуть питання, які не стосуються змісту завдань, підніміть 

руку, щоб я або вчитель змогли вам допомогти. 

Чи є у вас потреба ще раз переглянути інструкцію, на другій і третій сторінках зошита?  

Відповісти на запитання учнів. 

А тепер розгорніть книжки й зошити й розпочинайте читати тексти й виконувати завдання. 

Успіхів вам. 

Початок 

других 40 хв.  

Записати час початку та закінчення роботи над завданнями частини 2 

тесту на дошці. 

Переконатися, що всі учні почали виконувати тест. 

Під час 

других 40 хв.  

Зафіксувати в п. 5 Карти спостереження час початку роботи над 

частиною 2 тесту. 

 

Спостерігати за виконанням учнями завдань (учні мають чітко 

дотримуватися вимог інструкції).  

Надавати учням роз’яснення з питань, що не стосуються змісту тесту (у 

разі звернення учнів). 

Нотувати важливі спостереження стосовно проблем із процедурами або 

змістом зошитів у Карті спостереження (у разі виникнення). 

Нагадати учителеві про необхідність завершення заповнення Анкети 

вчителя. 

Застереження! Якщо учень закінчив роботу раніше відведеного часу, попросіть його не 

залишати робоче місце та ще раз перевірити відповіді на завдання. Якщо учень остаточно 

впорався – запропонуйте йому / їй почитати щось із добірки матеріалів, підготовлених ЗО. 
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За 5 хв. до 

кінця других 

40 хв.  

Попередити учнів про закінчення часу, відведеного на виконання завдань 

частини 2 тесту, та про необхідність завершити роботу, виголосивши таке: 

За 5 хвилин ви маєте закінчити роботу над другою частиною тесту. 

Перегляньте завдання, на які ще не надали відповідей. Використайте для цього 

час, що залишився.  

Кінець других 

40 хв.  

Повідомити учнів про необхідність завершувати роботу, виголосивши 

таке: 

Час, відведений на виконання тесту, закінчився. Згорніть зошити й книжки, 

залиште їх на своєму робочому місці. Оголошується перерва на _____ хвилин. 

Попросити учнів вийти з класу для відпочинку. 

Застереження! Зошити частини 2 тесту збирати не треба, поки не буде розкладено анкети. 

 Зафіксувати в п. 5 Карти спостереження час закінчення роботи над 

частиною 2 тесту (завершення блоку 2 дослідження). 

 

Під час 

перерви 

Розкласти анкети на робочі місця учнів так, щоб номери на наліпках зі 

штрих-кодами на анкеті та на зошиті частини 2 тесту збігалися. 

 

 Зібрати зошити частини 2 тесту. Перерахувати зошити частини 2 тесту. 

Переконатися, що кількість зошитів частини 2 відповідає тій кількості, що 

була визначена під час відкриття пакету з матеріалами дослідження.  

 Покласти зошити до пакета для відправлення матеріалів.  

Не заклеювати пакет! 

 Забезпечити збереження пакету для відправлення матеріалів. 
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БЛОК 3: 

Проведення анкетування 

(Читання, анкета) 

За 5 хв. до 

початку блоку 

3 

Запросити (з допомогою вчителя) учнів до класної кімнати, 

запропонувати їм зайняти ті ж робочі місця, де вони сиділи під час блоків 1 

та 2. 

 Зачитати текст типової промови № 3. 

Увага: текст має бути прочитаний без будь-яких доповнень чи скорочень; коментарі, що 

виділені курсивом, читати не треба). 

 

Текст типової промови №3 

Діти, ми продовжуємо роботу.  

Зараз ви будете відповідати на питання анкети. Анкети лежать перед вами на партах. 

Розгорніть, будь ласка, їх.  

На другій і третій сторінках подано інструкцію щодо заповнення анкети. Зараз я її зачитаю 

вголос, а ви, слухаючи мене, читайте її зі мною мовчки та запам’ятовуйте, як потрібно 

працювати. 

 

Шановний учню / Шановна ученице! 

Просимо тебе заповнити анкету та відповісти на питання про тебе, твоє життя вдома й у 

школі. Відповіді, які ти надаси, не побачать однокласники, учителі та інші дорослі. Твої 

відповіді аналізуватиме комп’ютер. Сміливо розпочинай роботу! 

В анкеті ти побачиш різні питання. Відповідаючи на деякі з них, тобі потрібно буде 

вибирати одну відповідь із запропонованих варіантів і позначати її так, як показано в 

прикладі 1. 

 

Відповідаючи на деякі інші питання, ти також матимеш варіанти відповідей, але тобі 

потрібно буде вибирати з них усі ті, які тобі підходять. У прикладі 2 наведено таке питання й 

показано, як позначати в ньому відповіді. 
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Також в анкеті будуть питання, відповіді на які наведено в таблицях. Відповідаючи на 

такі питання, тобі потрібно вибирати одну відповідь у кожному рядку таблиці й позначати 

свою відповідь так, як показано в прикладі 3. 

 

У прикладі 4 показано питання, подібне до попереднього. Однак у ньому запропоновані 

варіанти відповідей, що указують на те, наскільки ти погоджуєшся з твердженням, яке 

наведено в першому стовпчику. Відповідаючи на такі питання, тобі потрібно вибирати лише 

одну відповідь у кожному рядку. 

 

● Уважно прочитай кожне питання й вибери відповідь, яка стосується саме тебе або 

найточніше тебе характеризує. 

● Якщо ти вирішиш змінити свою відповідь на якесь питання, закресли ту, яку вибрав 

раніше, і познач нову. 

● Якщо ти не розумієш питання, варіанта відповіді або не впевнений щодо своєї відповіді, 

попроси вчителя або іншого дорослого про допомогу. 

 

Закінчивши читання інструкції, необхідно перепитати учнів: 

Чи є у вас запитання? 

Відповісти коротко на запитання учнів. 

Пам’ятайте, що, відповідаючи на питання, ви повинні чітко виконувати рекомендації, 

наведені в інструкції. Діти, у вас буде 20 хвилин, щоб відповісти на питання анкети. Коли 

завершите заповнювати анкету, підніміть руку. Бажаю вам успіхів. 
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Початок 20 хв.  Записати час початку та закінчення анкетування на дошці. 

Переконатися, що всі учні почали заповнювати анкети. 

Під час 20 хв.  Зафіксувати в п. 5 Карти спостереження час початку роботи над 

анкетою. 

 

Спостерігати за роботою класу. Надавати учням роз’яснення (у разі 

потреби). Нотувати важливі спостереження стосовно проблем із 

процедурами або змістом анкет у Карті спостереження (у разі 

виникнення). 

Кінець 20 хв.  Повідомити учнів про завершення роботи, виголосивши таке. 

Час, відведений на заповнення анкети, закінчився. Залиште, будь 

ласка анкети на своїх робочих місцях. 

Дякую вам за участь у дослідженні! 

Увага! За потреби учням можна надати додатковий час у разі, якщо хтось не встиг заповнити 

анкету до кінця (орієнтовно до 5 хв.). 

 Зібрати анкети учнів. 

Зафіксувати в п. 5 Карти спостереження час закінчення роботи над 

анкетою (завершення блоку 3 дослідження). 

 

Увага! Час, що залишився до кінця уроку після завершення анкетування, учитель використовує 

на власний розсуд. 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Після закінчення 

анкетування 

Перерахувати анкети. Переконатися, що їх кількість відповідає тій 

кількості, що була визначена під час відкриття пакету з матеріалами 

дослідження. Забрати анкету вчителя у вчителя, який її заповнював. 

Покласти анкети до пакета для відправлення матеріалів. 

 Закінчити заповнення Карти спостереження. 

 Покласти Карту спостереження в пакет для відправлення матеріалів, 

у якому містяться анкети. Заклеїти пакет / пакети. 

 Наклеїти на пакет / пакети для відправлення матеріалі наліпку / 

наліпки з назвою ЗО. 

Увага: кількість пакетів для відправлення матеріалів залежить від кількості учасників у ЗО. За 

можливості, пакетів має бути щонайменше два: 1) пакет із зошитами (частина 1 та 

частина 2) та книжками; 2) пакет з анкетами учня / учениці та вчителя. У разі наявності двох 

пакетів Карту спостереження покласти до пакета з анкетами. 

 Передати пакети з матеріалами до Київського  РЦ. 
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Додаток А 

 

Орієнтовний текст звернення ВЧИТЕЛЯ до учнів 

 

Шановні учні!  

Сьогодні наш клас бере участь у дослідженні, у якому візьмуть участь ваші однолітки з усіх 

областей нашої держави. Це майже 10 000 учнів. І ви – серед них. Це велика честь бути учасником 

такого великого дослідження. 

Спочатку ви будете читати книжечки з текстами й виконувати завдання до цих текстів, а 

потім відповідатимете на питання анкети. Пан / пані (ім’я інструктора) розповість вам, як 

потрібно виконувати завдання.  

Не хвилюйтеся, зосередьтеся. Уважно слухайте пояснення пана / пані (ім’я інструктора). 

Працюючи, не поспішайте, уважно читайте завдання, обмірковуйте відповіді на кожне з них. 

Я також буду в класі. Якщо у вас виникнуть питання, які не стосуються вашої роботи над 

завданнями, підніміть руку, щоб я чи пан / пані (ім’я інструктора) могли вам допомогти.  

Бажаю вам успіху! 



Додаток 3 

до Інструкції щодо проведення першого циклу 

моніторингового дослідження стану сформованості 

читацької та математичної компетентностей 

випускників початкової школи 2018 року 

(пункт 15) 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ІНСТРУКТОРА  

під час проведення моніторингового дослідження 

 

Послідовність 2 (Математика) 

(проведення тестування з математики [блоки 1 та 2] та анкетування [блок 3]) 

 

Моніторингове дослідження (далі – дослідження) в закладі освіти складається з трьох блоків: 

o блок 1: проведення тестування (виконання учнями частини 1 тесту з математики 

(тривалість – 40 хв.)); 

o блок 2: проведення тестування (виконання учнями частини 2 тесту з математики 

(тривалість – 40 хв.)); 

o блок 3: проведення анкетування (заповнення учнями анкети учня / учениці 

(тривалість – 20 хв.)). 

Блок 1 виконується на першому по порядку уроці, блок 2 – на другому, блок 3 – на третьому. 

Увага: час, визначений для блоків, є часом безпосередньої роботи учнів, тобто до нього не 

входить час організаційно-інформаційної роботи з класом (знайомство, ознайомлення з 

інструкціями щодо виконання завдань і заповнення анкети). 

Між блоками дослідження передбачені перерви. Тривалість перерв установлює адміністрація 

закладу освіти (далі – ЗО) за погодженням із представниками відповідного регіонального центру 

оцінювання якості освіти (далі – РЦ). Орієнтовна тривалість перерв – від 10 до 20 хвилин. 
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ДО ДНЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

За кілька днів 

до 

дослідження 

Зв’язатися із ЗО.  

Обговорити з адміністрацією ЗО стан підготовки до проведення 

дослідження. 

Увага: інструктор за посередництва відповідного РЦ повинен заздалегідь обговорити з 

адміністрацією ЗО можливості забезпечення ЗО вказаних далі умов і матеріалів. 

Інформація  

щодо умов і матеріалів, які забезпечує ЗО, що бере участь у дослідженні 

ЗО, що бере участь у дослідженні, для проведення дослідження повинен:  

1) забезпечити наявність у кожного учня-учасника дослідження двох кулькових ручок 

чорного або синього кольору, а також кількох запасних ручок у вчителя, який буде 

присутнім у класній кімнаті під час проведення дослідження; 

2) забезпечити відсутність в класній кімнаті наочності, яка може допомогти учням-учасникам 

дослідження виконати завдання з читання чи математики; 

3) забезпечити в день дослідження уникнення використання учасниками дослідження 

технічних пристроїв (телефонів, відеокамер) тощо; 

4) створити безпечні умови для проведення дослідження;  

5) забезпечити наявність у класній кімнаті, де проводитиметься дослідження: а) настінного 

годинника (за можливості); б) ножиців (обов’язково); в) скотчу (клейкої стрічки) (за 

можливості); г) запасних ручок і гумок (обов’язково); д) добірки роздаткових матеріалів, із 

якими учень може працювати в разі, якщо закінчив роботу раніше відведеного часу 

(обов’язково).  

  

Увага! Матеріали добірки не повинні стосуватися тематики дослідження.  

 

РЕКОМЕНДОВАНІ 

роздаткові матеріали для зайняття 

учнів, які впоралися із завданнями 

тесту з математики раніше 

відведеного часу 

o художні книги;  

o журнали нематематичного спрямування;  

o природничі, географічні атласи; 

o збірки кросвордів; 

o збірки ребусів. 
 

 Узгодити попередньо з адміністрацією ЗО план дій у день проведення 

дослідження відповідно до Орієнтованого плану дій. 
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Орієнтований план дій  

у день проведення тестування 

№ 

з/п 
Орієнтовний перелік дій Орієнтовна тривалість 

1. 
Прибуття інструктора до ЗО, узгодження дій із керівником 

ЗО 

не пізніш ніж за 45 хвилин 

до початку дослідження 

2. 

Перевірка готовності класної кімнати.  

Узгодження дій з учителем.  

Відкриття пакета, перевірка комплектності матеріалів 

дослідження тощо 

20–25 хвилин 

3. 

Допуск учнів до класу та їх організація (розсаджування 

тощо).  

Промова вчителя.  

Промова інструктора № 1.  

Роздавання зошитів 

8–10 хвилин 

4. Ознайомлення з інструкцією до тесту з математики 5 хвилин 

5. Проведення тестування – блок 1 40 хвилин 

6. 

Завершення блоку 1.  

Перерва для учнів. 

Підготовка до блоку 2  

10–15 хвилин 

7. 
Допуск учнів до класу та їх організація.  

Промова інструктора № 2  

5 хвилин 

8. Проведення тестування – блок 2 40 хвилин 

9. 

Завершення блоку 2.  

Перерва для учнів. 

Підготовка до блоку 3 

15 хвилин 

10. 
Допуск учнів до класу та їх організація.  

Промова інструктора № 3 

10 хвилин 

11. Проведення анкетування – блок 3 20 хвилин (до 25) 

12. 

Завершення блоку 3.  

Завершення оформлення карти спостереження.  

Пакування матеріалів  

не менше 10 хвилин 

 Ознайомитися ретельно з цією Інструкцією та правилами роботи під 

час проведення дослідження.  
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У ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ДО ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

ЧАС ДІЇ ІНСТРУКТОРА 

За 45 хв. до 

початку 

дослідження 

Прибути до ЗО, маючи із собою: 

1) пакет із матеріалами дослідження; 

2) цю Технологічну карту; 

3) Карту спостереження за перебігом дослідження (далі – Карта 

спостереження); 

4) бейдж, на якому зазначено ваші ім’я та ім’я по батькові; 

5) за можливості – із годинником, ножицями, скотчем (клейкою стрічкою).  

Обговорити план дій із керівником ЗО. 

 Перевірити готовність класної кімнати до проведення дослідження, 

зокрема переконавшись у тому, що: 

а) класна кімната належно освітлена й має необхідну кількість робочих 

місць для учнів; 

б) класна кімната може бути провітрена в разі потреби;  

в) у класній кімнаті наявний годинник;  

г) у класній кімнаті на стінах немає наочності, яка може допомогти учням 

виконувати завдання тестів;  

ґ) у класній кімнаті є роздаткові матеріали, із якими учень може працювати 

в разі, якщо закінчив роботу раніше відведеного часу;  

д) у класній кімнаті (або в учителя) є запасні кулькові ручки, гумки;  

е) у класній кімнаті є ножиці, скотч (клейка стрічка) та ін. 

 Узгодити свої дії з діями вчителя, на уроках якого буде проводитися 

дослідження, зокрема щодо: 

1) організації входу учнів до класної кімнати на початку блоків 

дослідження й виходу учнів на перерви між блоками дослідження; 

2) вступного слова вчителя на початку блоку 1;  

3) способів реагування вчителя на питання учнів;  

4) місцеперебування вчителя під час блоків дослідження; 

5) зайняття учнів, які виконали частини тестів або заповнили анкету 

раніше відведеного часу;  

6) провітрювання класної кімнати. 

Надати для ознайомлення вчителеві, на уроках якого буде проводитися 

дослідження, орієнтовний текст звернення до учнів перед початком 

дослідження (текст наведений у Додатку А). 

Пояснити вчителеві процедуру заповнення ним Анкети вчителя. 

Увага: учитель заповнює Анкету вчителя орієнтовно впродовж 40 хв. під час виконання учнями 

тестових завдань. 

За 20 хв. до 

початку 

дослідження 

Відкрити пакет із матеріалами дослідження. 

Перевірити якість друку зошитів із завданнями та анкет (матеріали з 

браком друку не використовувати) та їх комплектність.  
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Інформація  

щодо роздавання зошитів та анкет 

Важливо, щоб у процесі роздавання зошитів:  

1) під час блоку 1 (перші 40 хв.) учням були видані чорно-білі зошити частини 1 одного 

з варіантів тестів;  

2) під час блоку 2 (другі 40 хв.) – учням були видані чорно-білі зошити частини 2 тих 

самих варіантів тестів, із якими учні працювали під час блоку 1; 

3) під час усіх трьох блоків конкретному учню були видані зошити (частина 1, 

частина 2) та анкета з тим самим номером на наліпках зі штрих-кодами.  

Увага!  

У ЗО, у яких участь у дослідженні бере один клас, зошити із завданнями й анкети учнів/учениць і 

вчителя стосуються лише математики.  

У ЗО, у яких участь у дослідженні беруть два класи, один клас тестується лише з математики і 

відповідно учні й учитель заповнюють анкети лише з математики, а другий – лише з читання, а 

відповідно учні й учитель заповнюють анкети з читання. 
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ПІД ЧАС БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

БЛОК 1:  

ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ  

(Математика, частина 1)  

За 5-10 хв. до 

початку  

Запросити учнів (за допомогою вчителя) до класної кімнати, 

запропонувати їм зайняти свої робочі місця. 

 Попросити вчителя, який присутній під час блоку 1 дослідження, 

звернутися до учнів класу.  

Увага: учитель виголошує промову відповідно до орієнтовного тексту звернення вчителя, 

наведеного в кінці цієї інструкції (Додаток А). 

 Зачитати учням текст типової промови № 1 та виконати відповідні дії 

з роздавання зошитів.  

Увага: текст має бути прочитаний без будь-яких доповнень чи скорочень; коментарі, що 

виділені курсивом, читати не треба). 

 

Текст типової промови № 1 

 

Доброго дня!  

Сьогодні ми з вами працюватимемо разом протягом майже трьох уроків.  

На першому й другому уроках кожен із вас виконуватиме тест із математики, а на третьому – 

заповнюватимете анкету. Між уроками будуть невеликі перерви. 

Тести, які кожен із вас виконуватиме, складаються з двох частини: частини 1 та частини 2.  

У кожного з вас буде свій тест. Тому під час виконання завдань не розмовляйте, не заважайте 

одне одному, уважно читайте завдання, працюйте зосереджено.  

Не поспішайте. У вас буде достатньо часу для роботи. 

Перевірте, чи лежить ручка на вашому робочому столі. Нічого іншого на парті не повинно 

бути.  

Чи є у вас запитання? 

Відповісти коротко на запитання учнів. 

Зараз я роздам вам зошити із завданнями з математики. Це перша частина тесту, з якою ви 

працюватимете на цьому уроці.  

Не відкривайте зошити без мого дозволу.  

Роздати чорно-білі зошити із завданнями. 

 

Увага: спочатку треба покласти один або два зошити (залежно від кількості учнів, які сидять 

за партою) на перший стіл у першому ряду, потім – на другий у першому ряду і т.д. Після того, 

як усі учні, які сидять у першому ряду, отримають зошити, роздаються зошити учням, які 

сидять у другому ряду, і т.д.).  
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Застереження 1.  

Учні, які сидять за однією партою, повинні отримати зошити з різними варіантами тестів. 

Застереження 2. 

Якщо учень / учениця не з’явилися на якийсь із блоків дослідження, то їхні зошити / анкети 

класти на парту не треба. 

 

Будь ласка, візьміть зошит. Розгорніть його. На другій сторінці наведено інструкцію щодо 

виконання завдань. Зараз я її зачитаю вголос, а ви, слухаючи мене, читайте її зі мною мовчки та 

запам’ятовуйте, як потрібно виконувати завдання. 

Прочитати вголос інструкцію (орієнтовно 3-5 хв.).  

 

Увага: читати потрібно весь текст інструкції, крім прикладів. Дійшовши до прикладів, 

необхідно дати учням певний час на ознайомлення з відповідним прикладом. 

 

Інструкція 

У цьому зошиті містяться завдання з математики. На виконання завдань відведено 40 хв. 

Деякі із завдань здаватимуться тобі легкими, інші – складними. Намагайся виконати всі 

завдання, які зможеш.  

Деякі завдання мають чотири варіанти відповіді, які позначено літерами. У прикладах 1 

та 2 наведено такі завдання й показано, як треба позначати кружечком              правильну 

відповідь. 
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Якщо ти не впевнений / не впевнена у своїй відповіді, познач той варіант, який, на твою 

думку, більш за все є правильним, і переходь до наступного завдання. 

Якщо ти вирішиш змінити відповідь, то замалюй її й познач нову, яку вважаєш 

правильною. У прикладі 3 показано, як це можна зробити. 

 

У деяких завданнях потрібно записати свою відповідь у спеціально відведеному для 

цього місці. У прикладі 4 показано, як це зробити. 

 

Бажаємо тобі успіхів! 

 

Закінчивши читання інструкції, необхідно перепитати учнів: 

Чи є у вас запитання? 

Відповісти коротко на запитання учнів. 

У разі потреби ви можете повторно прочитати інструкцію щодо виконання завдань.  

Намагайтеся виконати всі завдання, які є в зошиті. Якщо ви раніше впораєтеся із завданнями, 

то ще раз перевірте свою роботу, поверніться до тих завдань, у відповідях на які ви сумніваєтеся. 

Коли ви закінчите виконувати завдання, підніміть руку.  

Діти, на виконання завдань на першому уроці у вас буде 40 хвилин. Якщо під час виконання 

тесту вам потрібно буде вийти, або у вас виникне якесь питання, що не стосується змісту 

завдань, або ви завершите роботу, то піднесіть руку. Час початку та закінчення роботи на цьому 

уроці я запишу на дошці. 

Чи є у вас питання? (Відповісти.) А зараз розпочинайте виконувати завдання. Успіхів вам. 
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Початок перших 

40 хв.  

Записати час початку та закінчення роботи над частиною 1 тесту на 

дошці. 

 Переконатися, що всі учні почали працювати. 

Під час перших 

40 хв.  

Зафіксувати в п. 5 Карти спостереження час початку роботи над 

частиною 1 тесту. 

 

Видати вчителеві Анкету вчителя для заповнення, проінформувавши 

про час роботи над нею (протягом 40 хв. під час виконання учнями завдань).  

Спостерігати за роботою учнів (учні мають чітко дотримуватися вимог 

інструкції).  

Надавати їм роз’яснення із питань, які не стосуються змісту тесту (у 

разі звернення учнів). 

Нотувати важливі спостереження стосовно проблем із процедурами або 

змістом зошитів у Карті спостереження (у разі виникнення). 

Застереження! Якщо учень закінчив роботу раніше відведеного часу, попросити його не 

залишати робоче місце та ще раз перевірити відповіді на завдання. Якщо він остаточно 

впорався – запропонувати йому / їй щось із добірки матеріалів, підготовлених ЗО. 

За 5 хв. до кінця 

перших 40 хв. 

Попередити учнів про закінчення часу, відведеного на виконання 

завдань частини 1 тесту, та про необхідність завершити роботу, 

виголосивши таке: 

За 5 хвилин ви маєте закінчити роботу над першою частиною тесту. 

Намагайтеся виконати всі завдання, які зможете. Використайте на це час, що 

залишився. 

Кінець перших 

40 хв.  

Повідомити учнів про необхідність завершувати роботу, виголосивши 

таке: 

Час, відведений для виконання завдань першої частини тесту, 

закінчився. Покладіть, будь ласка, ручки. Згорніть зошити та залиште їх на 

своїх партах. Оголошується перерва тривалістю _____ хвилин. 

Попросити учнів вийти з класу для відпочинку. 

Застереження! Зошити (частина 1 тесту) збирати не треба, поки не буде розкладено 

наступні зошити (частина 2 тесту). 

 Зафіксувати в п. 5 Карти спостереження час закінчення роботи над 

частиною 1 тесту (завершення блоку 1 дослідження). 
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Під час перерви 

після блоку 1 

Здійснити провітрювання класної кімнати (АБО нагадати працівникові 

ЗО про необхідність зробити це). 

Розкласти на робочі місця учнів зошити частини 2 тесту за схемою, що 

була використана за розкладання зошитів під час блоку 1. 

 

 Зібрати зошити частини 1 тесту, із якими учні працювали під час 

блоку 1.  

Перерахувати зошити частини 1 тесту.  

Переконатися, що кількість зошитів частини 1 тесту відповідає тій 

кількості, що була визначена під час відкриття пакету з матеріалами 

дослідження.  

Покласти зошити частини 1 тесту в пакет для відправлення.  

Пакет не заклеювати! 

Забезпечити схоронність пакету для відправлення матеріалів. 

Занотувати важливі спостереження стосовно проблем із процедурами 

або змістом зошитів у Карті спостереження (у разі виникнення). 
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БЛОК 2:  

ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ  

(Математика, частина 2) 

За 5 хв. до 

початку блоку 

2 

Запросити (з допомогою вчителя) учнів до класної кімнати, 

запропонувати їм зайняти ті самі робочі місця, де вони сиділи під час блоку 1. 

 Зачитати текст типової промови № 2 та виконати відповідні дії. 

Увага: текст промови має бути прочитаний без будь-яких доповнень чи скорочень; коментарі, 

що виділені курсивом, читати не треба. 

 

Текст типової промови № 2 

Діти, ми продовжуємо роботу. Протягом наступних 40 хвилин ви будете працювати над 

другою частиною тесту. У кожного з вас на парті лежить новий зошит із завданнями. Умови 

виконання завдань не змінилися.  

Зосередьтеся, не хвилюйтеся. __________(ім’я та ім’я по батькові вчителя)_____________ 

також буде в класі. Якщо у вас виникнуть питання, які не стосуються змісту завдань, підніміть 

руку, щоб я або вчитель змогли вам допомогти. 

Чи є у вас потреба ще раз переглянути інструкцію, на другій сторінці зошита?  

Відповісти на запитання учнів. 

А тепер розгорніть зошити й розпочинайте виконувати завдання другої частини тесту. 

Успіхів вам. 

Початок 

других 40 хв.  

Записати час початку та закінчення роботи над завданнями частини 2 

тесту на дошці. 

Переконатися, що всі учні почали виконувати тест. 

Під час 

других 40 хв.  

Зафіксувати в п. 5 Карти спостереження час початку роботи над 

частиною 2 тесту. 

 

Спостерігати за виконанням учнями завдань (учні мають чітко 

дотримуватися вимог інструкції).  

Надавати учням роз’яснення з питань, що не стосуються змісту тесту (у 

разі звернення учнів). 

Нотувати важливі спостереження стосовно проблем із процедурами або 

змістом зошитів у Карті спостереження (у разі виникнення). 

Нагадати учителеві про необхідність завершення заповнення Анкети 

вчителя. 

Застереження! Якщо учень закінчив роботу раніше відведеного часу, попросіть його не 

залишати робоче місце та ще раз перевірити відповіді на завдання. Якщо учень остаточно 

впорався – запропонуйте йому / їй почитати щось із добірки матеріалів, підготовлених ЗО. 
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За 5 хв. до 

кінця других 

40 хв.  

Попередити учнів про закінчення часу, відведеного на виконання завдань 

частини 2 тесту, та про необхідність завершити роботу, виголосивши таке: 

За 5 хвилин ви маєте закінчити роботу над частиною 2 тесту. Перегляньте 

завдання, на які ще не надали відповідей. Використайте для цього час, що 

залишився.  

Кінець других 

40 хв.  

Повідомити учнів про необхідність завершувати роботу, виголосивши 

таке: 

Час, відведений на виконання тесту, закінчився. Згорніть зошити, залиште 

їх на своєму робочому місці. Оголошується перерва на _____ хвилин. 

Попросити учнів вийти з класу для відпочинку. 

Застереження! Зошити частини 2 тесту збирати не треба, поки не буде розкладено анкети. 

 Зафіксувати в п. 5 Карти спостереження час закінчення роботи над 

частиною 2 тесту (завершення блоку 2 дослідження). 

 

Під час 

перерви 

Розкласти анкети на робочі місця учнів так, щоб номери на наліпках зі 

штрих-кодами на анкеті та на зошиті частини 2 тесту збігалися. 

 

 Зібрати зошити частини 2 тесту. Перерахувати зошити частини 2 тесту. 

Переконатися, що кількість зошитів частини 2 відповідає тій кількості, що 

була визначена під час відкриття пакету з матеріалами дослідження.  

 Покласти зошити до пакета для відправлення матеріалів.  

Не заклеювати пакет! 

 Забезпечити збереження пакету для відправлення матеріалів. 
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БЛОК 3: 

Проведення анкетування 

(Математика, анкета) 

За 5 хв. до 

початку блоку 

3 

Запросити (з допомогою вчителя) учнів до класної кімнати, 

запропонувати їм зайняти ті ж робочі місця, де вони сиділи під час блоків 1 

та 2. 

 Зачитати текст типової промови № 3. 

Увага: текст має бути прочитаний без будь-яких доповнень чи скорочень; коментарі, що 

виділені курсивом, читати не треба). 

 

Текст типової промови №3 

Діти, ми продовжуємо роботу.  

Зараз ви будете відповідати на питання анкети. Анкети лежать перед вами на партах. 

Розгорніть, будь ласка, їх.  

На другій і третій сторінках подано інструкцію щодо заповнення анкети. Зараз я її зачитаю 

вголос, а ви, слухаючи мене, читайте її зі мною мовчки та запам’ятовуйте, як потрібно 

працювати. 

 

Шановний учню / Шановна ученице! 

Просимо тебе заповнити анкету та відповісти на питання про тебе, твоє життя вдома й у 

школі. Відповіді, які ти надаси, не побачать однокласники, учителі та інші дорослі. Твої 

відповіді аналізуватиме комп’ютер. Сміливо розпочинай роботу! 

В анкеті ти побачиш різні питання. Відповідаючи на деякі з них, тобі потрібно буде 

вибирати одну відповідь із запропонованих варіантів і позначати її так, як показано в 

прикладі 1. 

 

Відповідаючи на деякі інші питання, ти також матимеш варіанти відповідей, але тобі 

потрібно буде вибирати з них усі ті, які тобі підходять. У прикладі 2 наведено таке питання й 

показано, як позначати в ньому відповіді. 
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Також в анкеті будуть питання, відповіді на які наведено в таблицях. Відповідаючи на 

такі питання, тобі потрібно вибирати одну відповідь у кожному рядку таблиці й позначати 

свою відповідь так, як показано в прикладі 3. 

 

У прикладі 4 показано питання, подібне до попереднього. Однак у ньому запропоновані 

варіанти відповідей, що указують на те, наскільки ти погоджуєшся з твердженням, яке 

наведено в першому стовпчику. Відповідаючи на такі питання, тобі потрібно вибирати лише 

одну відповідь у кожному рядку. 

 

● Уважно прочитай кожне питання й вибери відповідь, яка стосується саме тебе або 

найточніше тебе характеризує. 

● Якщо ти вирішиш змінити свою відповідь на якесь питання, закресли ту, яку вибрав 

раніше, і познач нову. 

● Якщо ти не розумієш питання, варіанта відповіді або не впевнений щодо своєї відповіді, 

попроси вчителя або іншого дорослого про допомогу. 

 

Закінчивши читання інструкції, необхідно перепитати учнів: 

Чи є у вас запитання? 

Відповісти коротко на запитання учнів. 

Пам’ятайте, що, відповідаючи на питання, ви повинні чітко виконувати рекомендації, 

наведені в інструкції. Діти, у вас буде 20 хвилин, щоб відповісти на питання анкети. Коли 

завершите заповнювати анкету,  підніміть руку. Бажаю вам успіхів. 
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Початок 20 хв.  Записати час початку та закінчення анкетування на дошці. 

Переконатися, що всі учні почали заповнювати анкети. 

Під час 20 хв.  Зафіксувати в п. 5 Карти спостереження час початку роботи над 

анкетою.

 

Спостерігати за роботою класу. Надавати учням роз’яснення (у разі 

потреби). Нотувати важливі спостереження стосовно проблем із 

процедурами або змістом анкет у Карті спостереження (у разі 

виникнення). 

Кінець 20 хв.  Повідомити учнів про завершення роботи, виголосивши таке. 

Час, відведений на заповнення анкети, закінчився. Залиште, будь 

ласка анкети на своїх робочих місцях. 

Дякую вам за участь у дослідженні! 

Увага! За потреби учням можна надати додатковий час у разі, якщо хтось не встиг заповнити 

анкету до кінця (орієнтовно до 5 хв.). 

 Зібрати анкети учнів. 

Зафіксувати в п. 5 Карти спостереження час закінчення роботи над 

анкетою (завершення блоку 3 дослідження). 

 

Увага! Час, що залишився до кінця уроку після завершення анкетування, учитель використовує 

на власний розсуд. 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Після закінчення 

анкетування 

Перерахувати анкети. Переконатися, що їх кількість відповідає тій 

кількості, що була визначена під час відкриття пакету з матеріалами 

дослідження. Забрати анкету вчителя у вчителя, який її заповнював. 

Покласти анкети до пакета для відправлення матеріалів. 

 Закінчити заповнення Карти спостереження. 

 Покласти Карту спостереження в пакет для відправлення матеріалів, 

у якому містяться анкети. Заклеїти пакет / пакети. 

 Наклеїти на пакет / пакети для відправлення матеріалі наліпку / 

наліпки з назвою ЗО. 

Увага: кількість пакетів для відправлення матеріалів залежить від кількості учасників у ЗО. За 

можливості, пакетів має бути щонайменше два: 1) пакет із зошитами (частина 1 та 

частина 2); 2) пакет з анкетами учня / учениці та вчителя. У разі наявності двох пакетів Карту 

спостереження покласти до пакета з анкетами. 

 Передати пакети з матеріалами до Київського РЦ. 
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Додаток А 

 

Орієнтовний текст звернення ВЧИТЕЛЯ до учнів 

 

Шановні учні!  

Сьогодні наш клас бере участь у дослідженні, у якому візьмуть участь ваші однолітки з усіх 

областей нашої держави. Це майже 10 000 учнів. І ви – серед них. Це велика честь бути учасником 

такого великого дослідження. 

Спочатку ви будете виконувати тести з математики, потім відповідатимете на питання 

анкети. Пан / пані (ім’я інструктора) розповість вам, як потрібно виконувати завдання.  

Не хвилюйтеся, зосередьтеся. Уважно слухайте пояснення пана / пані (ім’я інструктора). 

Працюючи, не поспішайте, уважно читайте завдання, обмірковуйте відповіді на кожне з них. 

Я також буду в класі. Якщо у вас виникнуть питання, які не стосуються вашої роботи над 

завданнями, підніміть руку, щоб я чи пан / пані (ім’я інструктора) могли вам допомогти.  

Бажаю вам успіху! 



a.bychko
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481 -32-21, факс (044) 481 -47-96 

Е - mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 

Керівникам структурних підрозділів 
з питань освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій 

Про проведення першого циклу моніторингового 
дослідження стану сформованості читацької та 
математичної компетентностей випускників 
початкової школи 2018 ПОКУ - - - - - Г " .» 

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки 

України від 09 лютого 2018 року № 118 у закладах освіти України з 18 квітня 

до 16 травня 2018 року Українським центром оцінювання якості освіти буде 

проведено перший цикл моніторингового дослідження стану сформованості 

читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи 

2018 року (далі — перший цикл дослідження) 

Зважаючи на вищезазначене, із метою організованого проведення першого 

циклу дослідження надсилаємо для практичного використання Графік 

проведення першого циклу моніторингового дослідження стану сформованості 

читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи 

20! 8 року. 

Заступник Міністра ^ . Павло Хошен 

Куріленко в Я. 486 09 67 
Бескова Н. В. 481 32 01 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

»1/9-137 від 06.03.2018 
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