Миколаївська обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ
Н А К А З
04.04.2014

Миколаїв

№ 236

Про проведення моніторингового
дослідження якості підручників для 1-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів
у Миколаївській області
Відповідно до п. 6, пп.13 п.11 Положення про департамент освіти,
науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації, затвердженого
розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації
від 07.05.2013 № 136-р, листа ІІТЗО від 25.03.2014 № 14.1/10-833 «Про
проведення моніторингового дослідження якості підручників для 1 класу
загальноосвітніх навчальних закладів», на виконання п. 2.2 наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.08.2012 № 935
«Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної
літератури для ЗНЗ у 2012/2013 – 2013/2014 навчальних роках», із метою
визначення якості новостворених підручників та відбору таких видань, які
найкраще
сприяють
формуванню
особистісно
зорієнтованого,
компетентнісного і діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу,
передбачених Державним стандартом базової і повної загальної середньої
освіти,
НАКАЗУЮ:
1. Провести у квітні–травні 2014 року моніторингове дослідження якості
підручників для 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
(додаток 1).
2. Призначити обласним координатором моніторингового дослідження
Шаповалову К. В., методиста лабораторії моніторингу якості освіти
МОІППО.
3. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськрад):
1) Сприяти проведенню дослідження.
2) Визначити районних (міських) координаторів моніторингового
дослідження. Надати до Миколаївського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти не пізніше 11квітня інформацію

про районного (міського) координатора за формою (додаток 2).
3) Надіслати до МОІППО не пізніше 18 квітня 2014 року інформацію
щодо забезпечення підручниками для 1-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів за формою (додаток 3).
4) Забезпечити тиражування інструментарію, розробленого Інститутом
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки
України.
5) Провести опитування респондентів за інструментарієм.
6) Узагальнені результати моніторингу якості підручників, інформаційну
довідку та заповнені анкети надіслати до МОІППО (кабінет 6) не
пізніше 26 травня 2014 року.
4. Директору Миколаївського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти Старєвій А. М.:
1) Забезпечити організаційно-методичний супровід дослідження.
2) Розмістити пакет інструктивно-методичних матеріалів для проведення
моніторингу на освітньо-інформаційному порталі МОІППО
(www.moippo.mk.ua) у рубриці «Моніторинг якості освіти».
3) Провести інструктаж координаторів щодо особливостей організації та
проведення моніторингу якості навчальної літератури.
4) Підготувати статистичний звіт і направити до Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти не пізніше 15 червня 2014 року.
5. Витрати на відрядження районних (міських) координаторів віднести за
рахунок відряджаючої сторони (зі збереженням заробітної плати).
6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Старєву А. М.
В. о. директора департаменту

Г. Л. Каськова

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молоді
облдержадміністрації
від
№
Перелік навчальної літератури,
що виноситься на моніторингове дослідження
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Підручник
Українська мова для ЗНЗ з навч. рос.
мовою. Усний курс
Українська мова для ЗНЗ з навч. рос.
мовою. Усний курс
Трудове навчання
Трудове навчання

Директор МОІППО

Автори
Хорошковська О. Н., Охота Г. І.
Гавриш Н. В., Маркотенко Т. С.
Сидоренко В. К., Котелянець Н. В.
Тименко В. П., Веремійчик І. М.

2012 року за
державний рахунок
видання.
Видавництво
ДСВ «Освіта»
ТОВ «Видавництво
«Генеза»
ТОВ «Сиция»
ТОВ «Видавництво
«Генеза»

А. М. Старєва

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молоді
облдержадміністрації
від
№
Інформація про районного (міського) координатора
Район (місто)
Повна назва РМК (ММК, НМЦ)
Посада
ПІБ районного (міського) координатора
Електронна адреса
Контактний телефон

Директор МОІППО

А. М. Старєва

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молоді
облдержадміністрації
від
№

Предмет

Українська
мова для
ЗНЗ з
навчанням
російською
мовою.
Усний курс
Українська
мова для
ЗНЗ з
навчанням
російською
мовою.
Усний курс

Автор

Інформація
про підручники для організації дослідження
Видавництво, Загальноосвітній Кількість
рік видання
навчальний
1-х
заклад, адреса,
класів
телефон,
ПІБ директора

ДСВ
«Освіта»
Хорошковська О. Н.,
Охота Г. І.

Гавриш Н. В.,
Маркотенко Т. С.

ТОВ
«Видавництв
о «Генеза»

Кількість
учнів у
1-х класах,
які навчаються
за вказаним
підручником

ПІБ та
контактний
телефон
учителя, який
викладає
предмет за
вказаним
підручником

Трудове
навчання
Трудове
навчання

Сидоренко В. К.,
Котелянець Н. В.
Тименко В. П.,
Веремійчик І. М.

Директор МОІППО

ТОВ
«Сиция»
ТОВ
«Видавництв
о «Генеза»

А. М. Старєва

