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«Результати зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови: 

погляд із середини» 

 
Проаналізувавши результати зовнішнього незалежного оцінювання з 

англійської мови за останні три роки, зроблено висновок: рейтингова позиція 

області за середнім балом не змінилась - стабільно Донеччина посідає 24 

позицію серед інших областей України (слайд 2) + (слайд 3)+(слайд 4). 

  

 

У ході аналізу виокремлено п’ять основних питань, від яких залежить 

якісний показник результативності ЗНО в області.  

 

Виклик 1 -  Профільність шкіл.  

В області працює 20 закладів освіти, де англійська мова вивчається на 

профільному рівні. З них 256 випускників, які мали по 4-5 годин іноземної 

мови на тиждень, склали тест ЗНО на 46 балів із 72 можливих, що складає 

64%.  

У тих же закладах освіти, де учні вивчають англійську мову на рівні 

стандарту, тобто мають 2-3 години на тиждень, тест ЗНО складало 45 учнів, 

середній бал яких - 44, що складає 98%.  

Зроблено висновок, що навіть у тих школах, де англійська мова 

вивчається на профільному рівні, іноземна мова не викладається на 

належному рівні, або ж години, відведені на її вивчення, передаються на 

користь вивчення інших предметів (слайд 5). 



2 

 

З метою зацікавлення учнів до вивчення іноземної мови, покращення 

рівня володіння англійською мовою протягом 2018-2019 навчального року у 

Донецькій області значно розширилася мережа гуртків із вивчення 

англійської мови у позашкільних закладах освіти. У містах, районах та 

територіальних громадах області постійно діють недільні клуби за 

інтересами, курси з бізнес англійської, Speaking Clubи. На базі міських 

бібліотек та центрів дитячої та юнацької творчості проводяться також 

заняття із дошкільниками та учнями початкової школи. 

На базі 10 закладів загальної середньої освіти області працюють 

англомовні ресурсні центри Британської Ради в Україні, метою яких є 

популяризація вивчення громадянами англійської мови, зацікавлення 

історією та культурою країни виучуваної мови: 

  Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з профільним 

навчанням Бахмутської міської ради Донецької області; 

 КЗ «Билбасівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Слов'янської районної ради Донецької області; 

 Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Волноваської 

районної ради Донецької області; 

 Вугледарська загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів №2 Вугледарської 

міської ради Донецької області; 

 Добропільський навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів - 

дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради Донецької 

області; 

 Костянтинівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№13 з поглибленим вивченням іноземних мов Костянтинівської міської 

ради Донецької області; 

 Комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей Маріупольської 

міської ради Донецької області»; 

 Навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – 

гімназія» Мирноградської міської ради Донецької області; 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради 

Донецької області; 

 Соледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим 

вивченням англійської мови Бахмутської районної ради Донецької 

області (слайд 6). 

З листопада поточного року, Ресурсні центри запрацюють ще у 6 

осередках області: 
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 Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 Дружківської 

міської ради Донецької області; 

 Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Краматорської 

міської ради Донецької області; 

 Лиманська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 4 Лиманської 

міської ради Донецької області; 

 Слов'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Слов'янської 

міської ради Донецької області; 

 Іллінівський опорний заклад загальної середньої освіти з поглибленим 

вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради Костянтинівського 

району Донецької області; 

 Миколаївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

Миколаївської міської ради Слов'янського району Донецької області 

(слайд 7).  

На замовлення Британської Ради художньо оформлено осередки 

Ресурсних центрів. Школи вже отримали художню, методичну, учбову, 

довідкову літературу й диски (CD та DVD) та Flash Cards (усього близько 500 

найменувань ). 

Позитивним моментом роботи Ресурсних центрів є те, що у цьому році 

випускник Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 

Слов’янської міської ради Донецької області склав тест ЗНО на 200 балів. 

При підготовці до тесту було використано автентичні матеріали Британської 

Ради.  

Результати тестування випускників свідчать про те, що учні не готові до 

роботи із завданнями тесту на належному рівні. А саме: 

 Найпростіша форма тестових завдань (завдання з однією 

правильною відповіддю), що передбачає контроль рівня «знання-

розуміння вивченого матеріалу», виявляє прогалини в знаннях 

учнів, несталість набутих навичок.  

 Надто важкими виявляються для одинадцятикласників і тестові 

завдання на встановлення відповідності.  

Це свідчить про те, що не всі вчителі приділяють достатньо уваги 

системному повторенню програмового матеріалу та систематичному 

виконанню тестових завдань на уроках англійської мови.  

З метою більш якісної підготовки до ЗНО рекомендуємо до 

використання дві програми факультативів для учнів 10-11 та 11 класів, 

затвердженої на засіданні Науково-методичної ради Донецького обласного 
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інституту післядипломної педагогічної освіти № 2  від 07.06.2018 року, у 

зміст якої закладено роботу із завданнями різних типів та рівня складності.  

 

Виклик 2   Фахова підготовка вчителів англійської мови, які викладають 

у випускних класах та готують учнів до складання ЗНО. 

 

У вересні-жовтні 2019 року проведено фахове тестування вчителів, які 

викладають у випускних класах. У межах моніторингу рівня професійної 

компетентності вчителів англійської мови,  Донецька область була обрана 

для пілотування проекту імплементації Рамки безперервного професійного 

розвитку вчителів англійської мови  рамкового документа, що визначає 

стандарти професійної поведінки вчителів різних кваліфікаційних категорій 

та служить путівником для їхнього фахового розвитку. Дослідження виявило: 

існують проблеми із тим, що 25 % вчителів не змогли виконати тест ЗНО на 

високому рівні, тобто не набрали 160 балів з 200 можливих.   

Для усунення недоліків педагогічним працівникам необхідно: 

• Підвищити рівень самоосвіті: через участь у семінарах та вебінарах, 

метою яких є підготовка учнів до ЗНО, що проводяться методистами 

іноземних видавництв, семінарах очного формату; 

•  використовувати вправи, спрямовані на формування в учнів здатності 

використання граматичних структур, що вивчаються, в усному 

мовленні, що значно підвищить якість письмового виконання завдань;  

•  опрацювати зміст навчального матеріалу з використанням 

інтерактивних методів і технологій навчання, що суттєво підвищує 

якість знань з граматики англійської мови, забезпечує формування 

вмінь і навичок використання іноземної мови як засобу спілкування.  

 

Виклик 3 – Професійна підтримка вчителів, які викладають у 9-11 класах 

закладів загальної середньої освіти області.  

 

За результатами моніторингу якості викладання предмету в опорних 

школах та інших закладах освіти області, що проводився протягом вересня 

поточного року, було виявлено, що вчителі, які викладають англійську мову 

у випускних класах, потребують професійної підтримки й удосконалення 

рівня власної фахової майстерності. 

Це ставить завдання перед методичними службами активізувати участь 

учителів у заняттях Школи професійної майстерності, вебінарах, тренінгах, 

методичних заходах із залученням методистів іноземних видавництв, що 
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проводяться працівниками Донецького ОБЛІППО, а також перед  

працівниками ОБЛІППО щодо зміни формату, змісту й практичної 

спрямованості курсів підвищення кваліфікації.  

  

Виклик 4 – Низький рівень застосування навичок володіння іноземною 

мовою.  

 

З 2 по 7 червня делегація у складі 5 вчителів англійської мови 

Донеччини та методиста Мочикіної М.В. відвідали тренінг, організований 

Корпусом Миру в Україні. Як результат – укладено договір про співпрацю 

волонтерів Корпусу Миру в Україні – носіїв мови – із закладами загальної 

середньої освіти області щодо проведення онлайн-конференцій, спільних 

проектів, обміну досвідом викладання англійської мови як другої іноземної, 

що розпочне реалізацію 1 листопада 2019 року. 

 

Виклик 5 – Низький рівень підготовки випускників ПТНЗ, які складають 

16% від загальної кількості учасників ЗНО.   

 

Якщо подивитись на розподіл учасників ЗНО за загальною кількістю, ми 

побачимо, що випускники закладів загальної середньої освіти 2019 року 

(8179) складають 54%, учні (слухачі) закладів професійної (професійно-

технічної освіти) (2347) – 16%, студенти закладів вищої освіти (2981) – 20%,  

випускники минулих років (1591) – 10% від загальної кількості учасників.  

 

Аналіз результатів показує, що найбільший відсоток учасників, які не 

подолали прохідний бал тесту є Покровський район (7 учасників - 53,8%), 

Добропільський район (2 учасника – 50%), м. Білозерське (6 учасників - 

40%), м. Мар’їнка (7 учасників – 38,9%), м. Сіверськ (3 учасника – 37,5%), м. 

Українськ (5 учасників – 33,3%), Лиманський р-н (5 учасників – 33,3%), м. 

Торецьк (27 учасників – 31,4%).  

Найменший відсоток тих, хто не подолав поріг і склав тест ЗНО на 160-

200 балів, у мм. Краматорськ (по 52 учасника – 11,7%), Курахове  (по 6 

учасників – 9,85), Соледар (2 учасника – 10%), Нікольському (4 учасника – 

11,8%) та  Ясинуватському районах (по 1 учаснику – 9,1%) кількість 

учасників, які не подолали прохідний бал, та кількість тих, які склали тест на 

180-200 балів, співпадає. У мм. Красногорівка та Новогродівка, де кількість 

учасників, які склали тест ЗНО на 180-200 балів перевищує кількість тих, хто 

не подолали поріг (2 учасника – 25% і 1 учасник – 12% відповідно); (3 

учасника – 20%, 1 учасник – 6,7% відповідно).   

З метою усунення недоліків, рекомендуємо  

 



6 

 

Для районних (міських) методичних служб: 

1. Забезпечити методичну допомогу в організації та реалізації вчителями 

систематичної роботи одинадцятикласників із тестовими завданнями різної 

форми над мовними темами, передбаченими програмою ЗНО, зокрема над 

тими, що виявляють прогалини в знаннях учнів. 

2 Забезпечити супровід організації та проведення цієї системи роботи. 

Для вчителів, які викладають англійську мову в 11 класі:  
1. З'ясувати проблемні теми, типові помилки, допущені під час 

виконання учнями пробних тестових завдань, написання творчого завдання. 

2. Організувати систему роботи одинадцятикласників із тестовими 

завданнями різної форми над мовними темами, передбаченими програмою 

ЗНО; приділяти належну увагу використанню вправ, спрямованих на 

формування в учнів здатності використання граматичних структур, що 

вивчаються, в усному мовленні, що значно підвищить якість письмового 

виконання завдань;навчити школярів алгоритмів виконання тестових завдань 

різних форм, визначення типових помилок і рекомендацій щодо їх усунення. 

3. Опанувати навички виконання тестових завдань різними методами 

(довільним, відкиданням), алгоритмами виконання тестових завдань різних 

форм, визначенням типових помилок і рекомендаціями щодо їх усунення.  

4. Організувати самоосвітню діяльність учнів з англійської мови шляхом 

виконання тестових завдань, управлянням у написанні твору-роздуму, 

листівок та офіційних листів.  

 

 


