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Про проведення основного етапу другого циклу 
загальнодержавного зовнішнього моніторингу 
якості початкової освіти «Стан сформованості 
читацької та математичної компетентностей 
випускників початкової школи закладів 
загальної середньої освіти»

Відповідно до частини третьої статті 48 Закону України «Про освіту», 
підпункту 76 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 року № 630, Порядку проведення моніторингу якості освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 січня 
2020 року № 54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 
2020 року за № 154/34437, рішень Колегії Міністерства освіти і науки України 
від 30 травня 2019 року № 4/4-20 «Про Стратегію розвитку освітніх оцінювань у J 
сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року» та від 21 вересня 
2020 року № 9/1-20 «Про особливості проведення та деякі результати 
міжнародного дослідження якості освіти PISA і загальнодержавного 
моніторингового дослідження якості початкової освіти», Програми 
загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти «Стан 
сформованості читацької та математичної компетентностей випускників 
початкової школи закладів загальної середньої освіти», затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020року № 1478 «Деякі 
питання загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти 
“Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників 
початкової школи закладів загальної середньої освіти”», з метою створення умов 
для подальшого відслідковування змін, що відбуватимуться в результаті 
запровадження нового Державного стандарту початкової освіти та нових 
підходів до навчання,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
1) План заходів щодо підготовки й проведення основного етапу другого 

циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освітг



«Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускники 
початкової школи закладів загальної середньої освіти» (далі -  План заходів);

2) Перелік закладів освіти -  учасників основного етапу другого цикл) 
загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти «Став 
сформованості читацької та математичної компетентностей випускникІЕ 
початкової школи закладів загальної середньої освіти» (далі -  Перелік закладІЕ 
освіти).

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Бойко В.) спільно 
з директоратом шкільної освіти (Осмоловський А.), структурними підрозділами 
з питань освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій 
забезпечити:

1) своєчасне виконання Плану заходів, затвердженого підпунктом 1 
пункту 1 цього наказу;

2) проведення з 29 березня по 21 травня 2021 року основного етапу другого 
циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти 
«Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників 
початкової школи закладів загальної середньої освіти» (далі -  моніторинг).

3. Структурним підрозділам з питань освіти та науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій сприяти:

1) Українському та регіональним центрам оцінювання якості освіти 
в підготовці та проведенні моніторингу;

2) участі педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників 
у проведенні моніторингу.

4. Керівникам закладів освіти, уключених до Переліку закладів освіти, 
затвердженому підпунктом 2 пункту 1 цього наказу:

1) поінформувати учнів, які братимуть участь у моніторингу, та їхніх 
батьків (законних представників) про специфіку та умови проведення 
моніторингу;

2) організувати внесення відповідних змін до режиму роботи закладу 
освіти та розкладу уроків для класів, учні яких братимуть участь у моніторингу;

3) створити належні умови для проведення в закладі освіти моніторингу.
5. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків 

(Ткаченко О.) забезпечити у 2021 році в межах бюджетної програми 2201470 
«Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським 
центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» 
фінансування витрат на підготовку та проведення моніторингу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Мандзій Л.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки 

<Н_ Р /_ о Ш /_  2021 р. №

План заходів щодо підготовки й проведення основного етапу другого 
циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової 

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

№
п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний

1. Інф ормування ш ирокого 
кола освітян і 
громадськості про 
специф іку та результати 
перш ого та другого циклів 
загальнодерж авного 
зовніш нього моніторингу 
якості початкової освіти 
«Стан сформованості 
читацької та математичної 
ком петентностей 
випускників початкової 
ш коли закладів загальної 
середньої освіти» (далі -  
моніторинг)

С ічень 2021 р. -  
грудень 2022 р.

М іністерство освіти і науки 
У країни, У країнський та 
регіональні центри оціню вання 
якості освіти, структурні 
п ідрозділи з питань освіти і 
науки обласних, К иївської 
м іської держ авних 
адміністрацій

2. У згодж ення та 
затвердж ення графіка 
проведення основного 
етапу загальнодерж авного 
зовніш нього моніторингу 
якості початкової освіти 
«Стан сформованості 
читацької та м атематичної 
компетентностей 
випускників початкової 
ш коли закладів загальної 
середньої освіти» (далі -  
моніторинг)

С ічень 2021 р. У країнський та регіональні 
центри оціню вання якості 
освіти, структурні п ідрозділи 3 
питань освіти і науки обласних, 
К иївської м іської держ авних 
адміністрацій, заклади освіти -  
потенційні учасники 
моніторингу

3. Забезпечення закладів 
освіти матеріалами для 
проведення моніторингу

Березень -  травень
2021 р.

У країнський та  регіональні 
центри оціню вання якості 
освіти, структурні підрозділи 3 
питань освіти і науки обласних, 
К иївської м іської держ авних 
адміністрацій, заклади освіти -  
потенційні учасники 

1 моніторингу



№
п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний

4. П роведення моніторингу 29 березня -  21 
травня 2021 р.

У країнський та регіональні 
центри оціню вання якості 
освіти, структурні підрозділи 3 
питань освіти і науки обласних, 
К иївської м іської держ авних 
адміністрацій, заклади освіти -  
потенційні учасники 
моніторингу

5. Н авчання екзаменаторів із 
перевірки та  кодування 
тестових завдань із 
відкритою  формою  
відповіді

Травень -  червень
2021 р.

У країнський та  регіональні 
центри оціню вання якості 
освіти

6. П еревірка, кодування та 
обробка тестових зош итів 
та  анкет моніторингу

Червень -  вересень 
2021 р.

У країнський та  регіональні 
центри оціню вання якості 
освіти

7. П ідготовка бази даних 
результатів моніторингу

Червень -  ж овтень
2021 р.

У країнський центр оціню вання 
якості освіти

8. Ф ормування й публікація 
звіту за результатами 
м оніторингу

Д о 01 квітня 2022 р. У країнський центр оціню вання 
якості освіти

Генеральний директор 
директорату шкільної освіти А. О. Осмоловський

І


