
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

12 грудня 2012 року                     м.Здолбунів         № 281 

 

 

Про проведення діагностичного 

он-лайн тестування 

 

         На виконання спільного наказу управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації, Львівського регіонального центру 

оцінювання якості освіти, Івано-Франківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти від 07 грудня 2012 року № 630/72-о/115-ОД «Про 

проведення діагностичного он-лайн тестування»,  з метою становлення системи 

моніторингів якості надання освітніх послуг та урізноманітнення їхніх форм, 

раціонального використання комп’ютерної техніки та мереж навчальних 

закладів, отримання інформації про рівень знань школярів, 

н а к а з у ю: 

1. Провести у січні, квітні 2013 року діагностичне он-лайн тестування з 

української мови, математики, історії України учнів 10-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Здолбунівського району засобами 

Львівського та Івано-Франківського регіональних центрів оцінювання якості 

освіти. 

2. Затвердити календарний план підготовки та проведення діагностичного 

он-лайн тестування, що додається. 

3.  Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

3.1. Створити умови для проведення діагностичного он-лайн тестування, а 

саме: 



- забезпечити надійне функціонування комп’ютерної техніки, 

наявність встановленого веб-браузера, якісний Інтернет–зв'язок на кожному 

задіяному робочому місці. 

3.2. Забезпечити своєчасне подання списків про учасників діагностичного 

он-лайн тестування у Здолбунівський районний методичний кабінет. 

3.3. Забезпечити у процесі підготовки до діагностичного он-лайн 

тестування можливість роботи учасників у тренувальному режимі. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу  Вітень З.В. 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                      В.М.Бондарчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

       до наказу відділу освіти 

                 12 грудня 2012 р. № 281 

 

Календарний план проведення діагностичного он-лайн тестування 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Провести інформаційну кампанія 

щодо проведення діагностичного 

тестування учнів 10-х класів. 

15-21 січня 

2013 

Галик О.І., 

директори 

загальноосвітніх  

навчальних 

закладів 

2. Сформувати базу учнів-учасників 

діагностичного тестування. 

До 20 січня 

2013 

Галик О.І., 

директори 

загальноосвітніх  

навчальних 

закладів 

3. Створити умови для проведення 

діагностичного он-лайн тестування 

учнів 10 класів (підключення до 

Інтернет – мережі). 

Друга декада 

січня 2013 

директори 

загальноосвітніх  

навчальних 

закладів 

4. Надати учням-учасникам 

діагностичного он-лайн тестування 

логіни та паролі доступу до участі 

в тестуванні. 

За 3-4 дні до 

тестування 

Галик О.І., 

директори 

загальноосвітніх  

навчальних 

закладів 

5. Провести тренувальне он-лайн 

тестування та анкетування учнів-

учасників. 

20-25.01.2013 

Перша декада 

квітня 2013 

Галик О.І., 

директори 

загальноосвітніх  

навчальних 

закладів 

6. Проведення діагностичного он-

лайн тестування. 

29-31.01.2013 

Квітень 2013 

директори 

загальноосвітніх  

навчальних 

закладів 

7. Провести аналіз результатів 

проведення процедури 

діагностичного тестування, 

публічне обговорення результатів 

проекту під час семінарів, круглих 

столів, нарад. 

 

18.02-

18.03.2013 

Галик О.І. 

 

 


