Рівень професійної активності
Опольського Ігоря Валерійовича,
завідувача кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти
п. 2 наявність виданої навчально-методичної літератури (підручник, навчальний
посібник, навчально-наочний посібник, навчально-методичний посібник, методичні
рекомендації, педагогічний програмний засіб, навчально-методичний комплекс тощо)
або монографії;
- Мельник Н., Опольський І. Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в
Україні. Регіональний аспект. Досвід Рівненщини. Тематична збірка праць, статей,
виступів Всеукраїнського науково-практичного семінару в рамках Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні».
Рівне, 2014. – 124 с.;
- Опольський І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та
проведення ЗНО, експертизи якості освіти, моніторингу якості освіти у 2011-2012
навчальному році / І.В. Опольський. – Рівне : РОІППО, 2011. – 6с.;
- Опольський І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та
проведення ЗНО, експертизи якості освіти, моніторингу якості освіти у 2012-2013
навчальному році / І.В. Опольський. – Рівне : РОІППО, 2012. – 6с.;
- Опольський І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та
проведення ЗНО, експертизи якості освіти, моніторингу якості освіти у 2013-2014
навчальному році / І.В. Опольський. – Рівне : РОІППО, 2013. – 7с.;
- Опольський І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та
проведення ЗНО, експертизи якості освіти, моніторингу якості освіти у 2014-2015
навчальному році / І.В. Опольський. – Рівне : РОІППО, 2014. – 7с.;
- Опольський І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та
проведення ЗНО, експертизи якості освіти, моніторингу якості освіти у 2015-2016
навчальному році / І.В. Опольський. – Рівне : РОІППО, 2015. – 7с.;
- Опольський І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та
проведення ЗНО, експертизи якості освіти та моніторингу якості освіти у 2016-2017
навчальному році / І.В. Опольський. – Рівне : РОІППО, 2016. – 11с.;
- Опольський І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, експертизи якості освіти та моніторингу
якості освіти у 2017-2018 навчальному році / І.В. Опольський. – Рівне : РОІППО, 2017. –
11с.;
- Опольський І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, експертизи якості освіти, моніторингу
якості освіти у 2018-2019 навчальному році / І.В. Опольський. – Рівне : РОІППО, 2018. –
11с.;
- Опольський І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, експертизи якості освіти, моніторингу
якості освіти у 2019-2020 навчальному році / І.В. Опольський. – Рівне : РОІППО, 2019. – 10с.
п. 3 участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної
експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»; участь у міжнародних та
всеукраїнських освітніх проектах, програмах;
Адміністратор у Міжнародному порівняльному дослідженні TIMSS-2007 (2007)
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.01.2007 № 64 «Про організацію та
проведення міжнародних порівняльних досліджень якості освіти учнів загальноосвітніх
навчальних закладів»);
Адміністратор у пілотному проекті Міжнародного порівняльного дослідженні
TIMSS-2010 (2010) (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
22.04.2010 № 352 «Про організацію та проведення пілотної сесії міжнародного

порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS 2011 учнів
загальноосвітніх навчальних закладів у 2010 році»);
Адміністратор у Міжнародному порівняльному дослідженні TIMSS-2011 (2011)
(Наказ Рівненського ОІППО від 21.04.2011 № 42 «Про організацію та проведення у
загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області Міжнародного порівняльного
дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS-2011»);
Координатор Міжнародного порівняльного моніторингового дослідження якості
освіти «PISA-2018 в Україні» (2016, 2017, 2018, 2019) (наказ Рівненського ОІППО від 12.09.2016
" 133 "Про внесення змін до наказу Рівненського ОІППО від 31.03.2016 № 77 "Про призначення
регіонального координатора");

Координатор Міжнародного порівняльного моніторингового дослідження якості
освіти «PISA-2021 в Україні» (2019, 2020, 2021, 2022) (Наказ Міністерства освіти і науки
України від 26.02.2019 № 263 «Про затвердження Плану заходів із реалізації в 2019 році
міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, міжнародного дослідження якості
освіти PISA-2021 та Переліку регіональних координаторів міжнародного дослідження
якості освіти PISA-2021»).
п. 4 робота у складі експертних рад із питань проведення експертизи дисертацій
Міністерства освіти і науки України або галузевих експертних рад Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх
експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної
комісії, або трьох експертних комісій Міністерства освіти і науки України/зазначеного
Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з
вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
Робота у складі експертних рад/комісій із питань проведення експертизи
програм, підручників, навчально-методичної літератури Міністерства освіти і науки
України або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) із
дошкільної/загальної середньої/позашкільної освіти Міністерства освіти і науки
України;
Експерт у складі експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього
незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до закладів вищої освіти
(2018 рік) (Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 18.05.2018 № 100 «Про
затвердження складу експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього
незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при
Українському центрі оцінювання якості освіти»).
п. 6 керівництво учнем, який зайняв призове місце на III-IV етапах
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, на II-III етапах
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої
академії наук України.
Робота у складі організаційного комітету/журі Міжнародних та Всеукраїнських
учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів із навчальних предметів, конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України;
Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнських учнівських олімпіад та
відбірково-тренувальних зборів.
- Наказ управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від 09.12.2014
№ 667 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних
предметів і відбірково-тренувальних зборів у 2014–2015 навчальному році» ;
- Наказ управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від 21.12.2015
№ 668 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів
і відбірково-тренувальних зборів у 2015–2016 навчальному році»;

- Наказ управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від 16.12.2016
№ 641 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів
і відбірково-тренувальних зборів у 2016–2017 навчальному році»;
- Наказ управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від 22.02.2017
№ 94 «Про проведення відбірково-тренувальних зборів»;
- Наказ управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від 22.02.2018
№ 76 «Про проведення відбірково-тренувальних зборів»;
- Наказ управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації про проведення
відбірково-тренувальних зборів у 2019 році.
п. 10 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для
самостійної
роботи
студентів
та
дистанційного
навчання,
конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій;
Наявні розроблені 10 лекцій із питань зовнішнього незалежного оцінювання,
експертизи якості освіти, моніторингу якості освіти, підготовки вчителя та учня до
роботи із тестовими завданнями від 2008-2009 по 2016-2017 навчальні роки.
п. 11 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або
дискусійних публікацій із наукової або професійної тематики;
- Ковальчук П., Опольський І., Куделко О. Показники розвитку освіти Рівненщини за
підсумками 2005 – 2006 навчального року / П.П.Ковальчук, І.В. Опольський., О.В. Куделко –
Рівне: РОІППО, 2006. – 50с.;
- Ковальчук П., Опольський І., Куделко О. Показники розвитку освіти Рівненщини за
підсумками 2006 – 2007 навчального року / П.П.Ковальчук, І.В. Опольський., О.В. Куделко –
Рівне: РОІППО, 2007. – 62с.;
- Ковальчук П., Опольський І., Шишко І. Моніторингове дослідження якості
підручників для учнів 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / П.П.Ковальчук, І.В.
Опольський, І.Г. Шишко. – Рівне: РОІППО, 2008. – 57с.;
- Ковальчук П., Опольський І., Аналітичні матеріали незалежного зовнішнього
оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та випускни ків попередніх років (у розрізі
районів) / П.П.Ковальчук, І.В. Опольський. – Рівне: РОІППО, 2008;
- Ковальчук П., Опольський І. Моніторинг якості математичної освіти учнів 4-х
класів Рівненської області – 2007 / П.П.Ковальчук, І.В. Опольський. – Рівне: РОІППО, 2007. –
13с.;
- Ковальчук П., Опольський І. Моніторинг стану впровадження профільного навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області - 2007 / П.П.Ковальчук, І.В.
Опольський. – Рівне: РОІППО, 2007. – 28с.;
- Ковальчук П., Опольський І. Міжнародне порівняльне дослідження якості
природничо-математичної освіти (TIMSS, 2007) / П.П.Ковальчук, І.В. Опольський. – Рівне:
РОІППО, 2009. – 40с.;
- Ковальчук П., Опольський І. Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 5х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області і України
світоглядних і загальнокультурних уявлень про небесні тіла та Всесвіт у цілому /
П.П.Ковальчук, І.В. Опольський. – Рівне: РОІППО, 2009. – 56с.;
- Ковальчук П., Опольський І. Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 5х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області і України
світоглядних і загальнокультурних уявлень про небесні тіла та Всесвіт у цілому /
П.П.Ковальчук, І.В. Опольський. – Рівне: РОІППО, 2009. – 56с.;
- Ковальчук П., Опольський І. Моніторинг стану якості дошкільної освіти Рівненської
області / П.П.Ковальчук, І.В. Опольський. – Рівне: РОІППО, 2009. – 32с.;

- Ковальчук П., Опольський І., Шишко І. Моніторингове дослідження якості
підручників для учнів 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / П.П.Ковальчук, І.В.
Опольський, І.Г. Шишко. – Рівне: РОІППО, 2009. – 52с.;
- Ковальчук П., Опольський І. Моніторинг стану впровадження профільного навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області - 2010 / П.П.Ковальчук, І.В.
Опольський. – Рівне: РОІППО, 2010;
- Ковальчук П., Опольський І. Моніторингове дослідження стану дошкільної освіти.
ІІІ етап / П.П.Ковальчук, І.В. Опольський. – Рівне: РОІППО, 2010. – 40с.;
- Ковальчук П., Опольський І. Соціологічне дослідження із питань переходу до 12річного терміну навчання: інформаційно-аналітичний вісник / П.П.Ковальчук, І.В.
Опольський. – Рівне: РОІППО, 2010. – 24с.;
- Ковальчук П., Опольський І., Смоляр І. Моніторингове дослідження адаптації
молодого вчителя до шкільного середовища в Рівненській області: інформаційноаналітичний вісник / П.П.Ковальчук, І.В. Опольський, І.В. Смоляр. – Рівне: РОІППО, 2010. –
48с.;
- Ковальчук П., Опольський І., Холод О. Моніторингове дослідження «Рівень рухової
активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей і
молоді. І етап, І частина»: інформаційний вісник / П.П.Ковальчук, І.В. Опольський, О.В.
Холод. – Рівне: РОІППО, 2010. – 44с.;
- Ковальчук П., Опольський І., Холод О. Моніторингове дослідження «Рівень рухової
активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей і
молоді. І етап, ІІ частина»: інформаційно-аналітичний вісник / П.П.Ковальчук, І.В.
Опольський, О.В. Холод. – Рівне: РОІППО, 2010. – 94с.;
- Ковальчук П., Опольський І., Холод О. Соціологічне дослідження щодо деяких
аспектів викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах Рівненська область /
П.П.Ковальчук, І.В. Опольський, О.В. Холод. – Рівне: РОІППО, 2011. – 19с.;
- Ковальчук П., Опольський І. Моніторингове дослідження щодо організації і проведення
моніторингів (моніторингових досліджень) відділами (управліннями) освіти, районними
(міськими) методичними кабінетами (центрами), загальноосвітніми навчальними
закладами: інформаційно-аналітичний вісник / П.П.Ковальчук, І.В. Опольський. – Рівне:
РОІППО, 2011. – 186с.;
- Ковальчук П., Опольський І. Міжнародне порівняльне дослідження якості
природничо-математичної освіти (TIMSS, 2011): інформаційно-аналітичний вісник /
П.П.Ковальчук, І.В. Опольський. – Рівне: РОІППО, 2011. – 34с.;
- Ковальчук П., Опольський І. Моніторингове дослідження якості підручників для
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преса»: інформаційно-аналітичний вісник / П.П.Ковальчук, І.В. Опольський. – Рівне:
РОІППО, 2011. – 44с.;
- Ковальчук П., Опольський І. Моніторингове дослідження щодо забезпечення
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інноваційного потенціалу загальноосвітнього навчального закладу»: інформаційноаналітичний вісник / П.П.Ковальчук, Н.А. Мельник, І.В. Опольський. – Рівне: РОІППО, 2012.
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підручників для учнів 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів: інформаційноаналітичний вісник / П.П.Ковальчук, І.В. Опольський, І.Г. Шишко. – Рівне: РОІППО, 2012. –
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П.П.Ковальчук, І.В.Опольський; РОІППО. – Рівне : 2013. – 415 с. ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС;
- Ковальчук П., Опольський І., Шишко І. Моніторингове дослідження «Стан
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грамотність» у Рівненській області : інформаційний вісник / І.В. Опольський, І.Г. Шишко;
РОІППО. – Рівне : 2014. – 27с.;

- Вєтров І., Опольський І., Холод О. Моніторингове дослідження стану навчальнометодичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничоматематичного циклу у Рівненській області (ІІ етап): інформаційно-аналітичний вісник /
І.В.Вєтров, І.В.Опольський, О.В.Холод; РОІППО. – Рівне : 2015. – 147с.;
- Вєтров І., Опольський І., Шишко І. Моніторингове дослідження «Визначення
інноваційного потенціалу загальноосвітнього навчального закладу. ІІ етап»: інформаційноаналітичний вісник / І.В. Вєтров, Н.А. Мельник, І.В. Опольський. – Рівне: РОІППО, 2015. –
22с.;
- Вєтров І., Опольський І., Холод О. Регіональне моніторингове дослідження щодо
зорієнтованості учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів у виборі профілю
навчання: інформаційний вісник / І.В.Вєтров, І.В.Опольський, О.В.Холод; РОІППО. – Рівне :
2015. – 36с.;
- Вєтров І., Опольський І., Шишко І. Моніторингове дослідження стану
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних
закладах (IV етап): інформаційно-аналітичний вісник / І.В. Вєтров, Н.А. Мельник, І.В.
Опольський. – Рівне: РОІППО, 2015. – 55с.;
- Опольський І. В., Шишко І. Г. Моніторингове дослідження «Фінансова грамотність
учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» : інформаційно-аналітичний вісник
[Електронний
ресурс]
/
упоряд.
І.
Г.
Шишко.
–
Режим
доступу
:
http://www.roippo.org.ua/activities/monitoring/monitoring_educational_quality.php/615/;
- Вєтров І., Опольський І., Холод О. Моніторингове дослідження щодо впровадження
курсу «Фінансова грамотність» у загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської
області: інформаційний вісник / І.В.Вєтров, І.В.Опольський, О.В.Холод; РОІППО. – Рівне :
2015. – 32с.;
- Опольський І., Панчук І. Моніторингове дослідження «Стан превентивної освіти
дітей та учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області. ІІІ
період збору даних»: інформаційно-аналітичний вісник / І.В.Опольський, І.В.Панчук;
РОІППО. – Рівне : 2015. – 99с.;
- Опольський І., Панчук І. Апробація навчальної літератури для загальноосвітніх
навчальних закладів у 2014/2015 навчальних роках: інформаційно-аналітичний вісник /
П.П.Ковальчук, І.В. Опольський, І.В. Панчук. – Рівне: РОІППО, 2015. – 261с.;
- Вєтров І., Опольський І., Шишко І. Моніторингове дослідження якості підручників
для учнів 2 та 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів у Рівненській області»:
інформаційно-аналітичний вісник / І.В. Вєтров, І.В.Опольський, І.Г.Шишко; РОІППО. –
Рівне : 2015. – 31с.;
- Опольський І. В., Панчук І.В. Регіональне моніторингове дослідження відповідності
результатів державної підсумкової атестації та річного оцінювання з української мови за
підсумками 2014 – 2015 навчального року: інформаційно-аналітичний збірник [Електронний
ресурс]
/
упоряд.
І.
В.
Панчук.
–
Режим
доступу
:
http://www.roippo.org.ua/activities/monitoring/monitoring_educational_quality.php/614/.
- Опольський І. Експертиза: підготовка експертів для визначення порогу "склав/не
склав" у ЗНО;
- Опольський І. Експертиза: підготовка експертів для перевірки відкритої частини
робіт учасників ЗНО;
- Опольський І. Міжнародне порівняльне моніторингове дослідження PISA-2018. І та
ІІ етапи: 2016 рік: Інформаційний вісник "PISA-2018 в Україні": Рівненщина (2016 рік);
- Опольський І. Моніторингове дослідження щодо порівняння результатів річного
оцінювання та державної підсумкової атестації з української мови, історії України та
математики випускників 11-х класів ЗНЗ у 2016 році (2016 рік);
- Опольський І. 03. PISA-2018. Пілотний етап 2017. Рівненщина : Інформаційний
вісник (2017 рік);
- Опольський І. 06. Регіональне моніторингове дослідження щодо порівняння
результаів річного оцінювання з балами ДПА-ЗНО-2017 : Інформаційний вісник (2017 рік);

- Опольський І. 07. Регіональне моніторингове дослідження порівняльних результатів
ЗНО-2016-2017. Рівненщина : Інформаційний вісник (2017);
- Опольський І. 01. PISA-2018. Рівненщина : Інформаційний вісник (2018 рік);
- Опольський І. 04. Регіональне порівняльне моніторингове дослідження щодо
порівняння результатів річного оцінювання та балів ДПА-ЗНО у 2018 році : Інформаційний
вісник (2018 рік);
- Опольський І. 09. Регіональне моніторингове дослідження щодо результатів ЗНО2008-2018 (методика "ріки-береги") : Інформаційний вісник (2018 рік);
- Опольський І. 10. Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017, 2018
років навчальних досягнень учнів, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з
української мови та літератури, математики, історії України : Інформаційний вісник (2018
рік);
- Опольський І. 11. Аналітичні матеріали щодо результатів зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови та літератури, математики, англійської мови для ДЕРіТ
РОДА : Інформаційний вісник (2018 рік);
- Опольський І. Результати ЗНО-2016-2019 роки: українська мова та література,
історія України, математика : Інформаційно-аналітичний вісник (2019 рік);
- Опольський І. Зовнішнє незалежне оцінювання -2019. Рівненщина : Інформаційний
збірник (2019 рік);
- Опольський І. Завершення PISA-2018: підсумки. Рух до PISA-2021 : Інформаційний
вісник (2019 рік).
п. 12 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
- Навчальний семінар щодо підготовки за програмою «Психологічні основи вибору
ефективної моделі управління освітнім закладом» (Сертифікат, м. Рівне, 14-16.04.2005);
- Навчальний семінар-тренінг Міжнародної програми CROSS/ROADS «Молодь на
роздоріжжі» (Міжнародний сертифікат тренера, м. Рівне, 2006);
- Семінар-тренінг «Управлінські студії: проблеми, перспективи, розвиток»
(Сертифікат, м. Рівне, 2007);
- Курс навчання на семінарі-тренінгу «Формування майбутнього Європи» в рамках
проекту «Європейські перспективи України» (Сертифікат, м. Рівне, 17-18.12.2007);
- Всеукраїнський науково-практичний семінар «Координація науково-методичної
роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційного
середовища» в рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників (Сертифікат, м. Київ, 21.10.2011);
- Науково-практична конференція «Наукові засади підвищення кваліфікації керівників
навчальних закладів» (Сертифікат, м. Київ, ДВНЗ «УМО», 23.04.2014);
- Семінар «Фонди ЄС: можливості фінансування освітніх проектів» (Сертифікат, м.
Рівне, 2017);
- Семінар для працівників районних, міських методичних кабінетів, керівників
районних, міських методичних об’єднань учителів та керівників методичних об’єднань
учителів інтернатних закладів «Компетентісний підхід в освіті: сутність, проблеми,
перспективи» (Сертифікат, м. Рівне, 26.01.2017);
- Інструктивно-методичний семінар для викладачів української мови з проблеми
«Підготовка до ДПА» (Диплом, м. Рівне, 2017);
- Всеукраїнський форум «Адаптивні системи управління в освіті» ГО «ШАУПС» та
УІПА (Сертифікат, м. Харків, 31.01.2018);
- Семінар-практикум «Технологія конструювання тестових завдань із біології»
(Сертифікат, Рівне, 22.01.2018);
- Всеукраїнський науково-методичний семінар «Організаційне та науково-методичне
забезпечення інклюзивної освіти в умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти
в Україні на 2012 – 2021 роки» (Сертифікат, м. Рівне, 28.11.2018);

- Сертифікат відповідальної особи за проведення зовнішнього незалежного оцінювання
в окрузі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти (2017, 2018, 2019):
- Сертифікат Львівського центру оцінювання якості освіти щодо навчання та
успішного проходження курсу підготовки екзаменаторів зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
- Сертифікат Львівського центру оцінювання якості освіти щодо навчання та
успішного завершення курсу підготовки старшого інструктора (інструктора) зовнішнього
незалежного оцінювання (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
- VI Міжнародна науково-методична конференція «Освітні оцінювання 2019.
Здобутки й виклики на шляху забезпечення якості освіти» (04-05.12.2019);
- Супровід мережевої педагогічної спільноти «Спільнота методистів, які
відповідають за організацію та проведення моніторингових досліджень, експертизи якості
освіти та зовнішнього незалежного оцінювання» на порталі «Освіта Рівненщини» (2012 –
2019);
- Супровід інформаційного середовища сайту інституту в розділах «Моніторинг
якості освіти», «Експертиза якості освіти», «Зовнішнє незалежне оцінювання» (2012 –
2019).
п. 13 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
Досвід практичної роботи в Рівненському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти – 14 років.
п. 14 науково-методичне консультування працівників установ, підприємств,
організацій протягом не менше двох років;
Здійснюється через сайт Рівненського ОІППО та систематично орієнтовно в 40
темах загального форуму порталу «Освіта Рівненщини», під час зустрічей на запрошення
тощо.
Працює на базі кабінету інформаційно-консультаційний пункт з питань реєстрації
учасників зовнішнього незалежного оцінювання на основну та додаткову сесії.
п. 15 вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для застосування в
освітньому процесі закладів дошкільної/загальної середньої/позашкільної освіти та
підвищення професійного рівня керівних і педагогічних кадрів;
п. 16 здійснення інформаційно-методичного забезпечення процедур зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;
Щорічна підготовка до проведення на належному рівні повного комплексу процедур
зовнішнього незалежного оцінювання (пробне тестування, основна сесія, додаткова сесія,
вступні випробування до магістратури за технологією ЗНО – ЄВІ та ЄФВВ, здійснення
незалежного тестування професійних компетентностей педагогічних працівників
(пілотування), підготовка до проведення ЗНО для іноземних студентів із мови навчання
(пілотування), участь у проведенні процедур апробації тестових завдань для наповнення
Банку тестів УЦОЯО, підготовка експертів для перевірки відкритої частини
сертифікаційних робіт учасників ЗНО з української мови та літератури, математики,
англійської мови, для визначення порогу «склав/не склав» тощо) та моніторингу якості
освіти (адміністрування, підготовка і проведення міжнародних досліджень якості освіти
та їх пілотування – TIMSS-2007, TIMSS-2010, TIMSS-2011, PISA-2018 (пілотне), PISA-2018
(основне), PISA-2021, національних досліджень якості освіти, зокрема початкової освіти,
моніторингових досліджень регіонального рівня з актуальних питань тощо.
п. 17
науково-методичний
супровід
закладів
дошкільної/загальної
середньої/позашкільної освіти, які мають статус експериментальних.

Інформаційно-методичний супровід закладів освіти Рівненщини, на базі яких
здійснюється пілотування процедур моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного
оцінювання.

