
Додаток Б 

до Звіту про результати першого циклу загальнодержавного 
моніторингового дослідження якості початкової освіти 

«Стан сформованості читацької та математичної компетентностей 
випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти». 

Частина І. Методологія та технологія. 2018 р. 
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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» 
 
 

Прізвище, ім’я,  
ім’я по батькові 

Місце роботи 
Посада, науковий 

ступінь, учене звання 
Статус участі 

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  

Голова 
робочої групи 

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  

Заступник 
голови робочої 
групи 

Пристінська 
Марина Сергіївна  
(за згодою) 

ТОВ «Навчально-
виховний комплекс 
«Новопечерська 
школа» 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи 

Заступник 
голови робочої 
групи 

Терещенко Василь 
Миколайович  

Український центр 
оцінювання якості 
освіти  

Методист відділу 
досліджень та аналітики, 
кандидат філологічних 
наук, доцент 

Заступник 
голови робочої 
групи 

Буртова Аліна 
Павлівна 

Державна наукова 
установа «Інститут 
модернізації змісту 
освіти» 

Науковий співробітник 
відділу загальної 
середньої освіти і 
підготовки вчителів  

Член робочої 
групи 

Горох Віктор 
Павлович 

Український центр 
оцінювання якості  
освіти  

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

Член робочої 
групи 

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 

Член робочої 
групи 

Ємець Альона 
Анатоліївна 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Г.С. Сковороди 

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

Член робочої 
групи 

a.bychko
Текст
Додаток Б.1



 

Прізвище, ім’я,  
ім’я по батькові 

Місце роботи 
Посада, науковий 

ступінь, учене звання 
Статус участі 

наук 

Забуліоніс 
Альгірдас  
(за згодою) 

 Міжнародний експерт 
Член робочої 
групи 

Касьянов Георгій 
Володимирович  
(за згодою) 

Благодійний фонд 
«Інститут розвитку 
освіти» 

Директор  
Член робочої 
групи 

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 

Член робочої 
групи 

Колодій Вікторія 
Юріївна 

Державний науковий 
заклад «Інститут 
освітньої аналітики»  

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

Член робочої 
групи 

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 

Член робочої 
групи 

Ломакович 
Світлана 
Володимирівна  

Український центр 
оцінювання якості 
освіти  

Методист відділу 
досліджень та аналітики, 
доктор філологічних наук, 
професор 

Член робочої 
групи 

Лотоцька 
Алевтина 
Вікторівна  

Міністерство освіти і 
науки України 

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

Член робочої 
групи 

Нікішина Галина 
Олександрівна  
(за згодою) 

Приватне 
підприємство 
«Спеціалізована 
школа «Тріумф» 

Учитель початкових класів 
Член робочої 
групи 

Пархоменко 
Наталія Євгенівна  
(за згодою) 

Спеціалізована 
школа № 194 
«Перспектива» 
Оболонського району 
м. Києва 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, учитель 
початкових класів 

Член робочої 
групи 

Софій Наталія 
Зіновіївна  
(за згодою) 

Всеукраїнський фонд 
«Крок за кроком» 

Директор  
Член робочої 
групи 

Стрелюк Ольга 
Валеріївна 

Український центр 
оцінювання якості 

Заступник директора 
Член робочої 
групи 



 

Прізвище, ім’я,  
ім’я по батькові 

Місце роботи 
Посада, науковий 

ступінь, учене звання 
Статус участі 

освіти 

Шевченко Марина 
Валеріївна  
(за згодою) 

Дитячий Монтессорі-
центр «Почемучка» 

Керівник 
Член робочої 
групи 

 
 

 



 
 

Склад групи розробників тестових завдань із читання 
 
 

Прізвище, ім’я,  
ім’я по батькові 

Місце роботи Посада 
Статус 
участі 

Пристінська Марина 
Сергіївна 

ТОВ Навчально-
виховний комплекс 
«Новопечерська школа», 
м. Київ 

Заступник директора  
Голова групи 
розробників 

Большакова Інна 
Олександрівна  

ТОВ Навчально-
виховний комплекс 
«Новопечерська школа», 
м. Київ 

Учитель початкових 
класів та інформатики  

Член групи 
розробників 

Ломакович Світлана 
Володимирівна 

Український центр 
оцінювання якості освіти 

Методист відділу 
досліджень та 
аналітики  

Член групи 
розробників 

Пономарьова 
Катерина Іванівна  

Національна академія 
педагогічних наук 
України 

Старший науковий 
співробітник  

Член групи 
розробників  

Терещенко Василь 
Миколайович 

Український центр 
оцінювання якості освіти 

Начальник відділу 
досліджень та 
аналітики  

Член групи 
розробників  

 
 

a.bychko
Текст
Додаток Б.2



 
 

Склад групи розробників тестових завдань із математики 
 
 

Прізвище, ім’я,  
ім’я по батькові 

Місце роботи Посада 
Статус 
участі 

Онопрієнко Оксана 
Володимирівна 

Інститут педагогіки 
Національної академії 
педагогічних наук 
України 

Завідувач лабораторії 
початкової освіти  

Голова групи 
розробників  

Горох Віктор 
Павлович 

Український центр 
оцінювання якості освіти 

Провідний спеціаліст 
відділу досліджень та 
аналітики 

Член групи 
розробників 

Кондратюк Олена 
Михайлівна  

Національний 
педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова 

Доцент кафедри 
педагогіки і методики 
початкового навчання  

Член групи 
розробників 

Скворцова Світлана 
Олексіївна  

Державний заклад 
«Південноукраїнський 
національний 
педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Професор кафедри 
математики та 
методики її навчання 

Член групи 
розробників 

 
 

a.bychko
Текст
Додаток Б.3



 
 

Склад групи розробників анкет 
 
 

Прізвище, ім’я,  
ім’я по батькові 

Місце роботи Посада 
Статус 
участі 

Когут Ірина 
Богданівна  

Аналітичний центр 
CEDOS  

Аналітик  
Голова групи 
розробників  

Вакуленко Тетяна 
Сергіївна 

Український центр 
оцінювання якості освіти 

Заступник директора 
Член групи 
розробників 

Бичко Ганна 
Олександрівна  

Український центр 
оцінювання якості освіти 

Заступник начальника 
відділу досліджень та 
аналітики 

Член групи 
розробників 

 

 
 

 

a.bychko
Текст
Додаток Б.4




