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Ломакіна Галина, 

проректор ДоноблІППО 

з НПРМЯО 

 

Про результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року 

 

Слайд 1. Оприлюднено результати та підбито підсумки ЗНО 2019. Стартував новий 

навчальний рік, а з ним розпочався новий етап підготовки учнів до тестових випробувань 

у 2020 році.  

Слайд 2. Що маємо на сьогодні, як врахували результати 2018 року, які кроки 

необхідно зробити в цьому навчальному році? 

Слайд 3. Кількість учасників основної сесії ЗНО в області за останній рік зросла на 

733 особи. 

Слайд 4. Розподіл 15098 учасників ЗНО 2019 за типами закладів загальної середньої 

освіти практично не змінився. Випускники закладів загальної середньої освіти становлять 

54 % (у минулому році 55,3%), від загальної кількості учасників – сім учасників тестування 

досягли максимального результату у 200 балів, 91,5% результатів випускників ЗЗСО були 

вищими за прохідний поріг, а середній бал з усіх предметів - 143,9. Тільки двадцять вісім 

відсотків тестів було складено з результатом вище 160 балів, а середній бал усіх тестів 

понад 160 у 17 закладів загальної середньої освіти області. Кількість учнів (слухачів) 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти – 16 % (2018 рік – 15,9 %), студенти 

закладу вищої освіти – 20 % (у 2018 – 18,5 %), випускники минулих років – 10 % (у 

минулому році 10 %). 

Слайд 5. Рейтингові позиції Донецької області з предметів за показником середній 

бал (усі учасники) показали, що в нас є як зростання, так і зниження результатів, а є 

стабільно «не кращі» результати. Зросли позиції з предметів Французька мова (+7) 

Географія (+3) Історія України (+5), Математика (+3), Хімія (+3). Знизились позиції за 

результатами тестів із предметів Біологія (-4), Німецька мова (-1), Українська мова та 

література і Фізика (-1). 

Слайд 6. Збережена, уже третій рік поспіль, 24 позиція – Англійська мова, хоча 

показник середнього бала виріс на 1,4. Але цього недостатньо, щоб говорити про 

покращення результатів.  

Слайд 7. У порівнянні з минулим роком змінився показник середнього балу (200) 

тестів із предметів. Середній бал зріс з англійської мови, географії, історії України, 

математики, німецької мови, французької мови, хімії. Зменшився з біології, української 

мови та літератури, фізики. 

Слайд 8. Рейтингова позиція області по Україні за загальним показником «середній 

бал з усіх предметів» знизилася, середній бал з усіх предметів по області залишився 

незмінним.  

Слайд 9. Одна з причини – збільшення на 2,17 % (1457 осіб) кількості учнів, які «не 

подолали» поріг. У минулому році відсоток «не подолав» склав 17,42 % від загальної 

кількості учасників, а у 2019 – 19 %. Показник «Загальна кількість результатів тестів, що 

не подолали прохідний поріг (усі предмети)» по Україні зріс на 1,2%, а по області на 2,2% 

- майже у два рази більше, перемістивши область на нижчу позицію серед інших. 

Слайд 10. Найбільший відсоток тих, що не подолали поріг, вищий за показник по 

області продемонстрували випускники шкіл відділів освіти Черкаської ОТГ (20,9%), 
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Добропільської та Покровської райдержадміністрацій (19,2%). Менш як 6% тих, хто не 

випускники ЗЗСО  освіти Слов'янської міської ради (6,5%), Відділ освіти військово-

цивільної адміністрації міста Авдіївка (5,9%), Управління освіти Бахмутської міської ради 

(4,6%), Відділ освіти Дружківської міської ради (3,9%). 

У рейтингу областей з предметів за показником «не подолав прохідний поріг» маємо 

найменшу кількість тих, хто «не подолав» з Біології, Географії. Показник «не подолав» 

найбільший із предметів Англійська мова, Українська мова та література, Фізика. Постає 

питання, наприклад, щодо англійської мови: область має мовні центри, заклади вищої 

освіти, які готують спеціалістів, а результат залишається незмінним. У чому причина: 

низький рівень професійної компетентності, підготовки та перепідготовки вчителів; 

недостатній методичний супровід чи вчитель стоїть на позиції «чого напружуватися, хай 

ідуть до мене на додаткові заняття»? Але зазначимо, що в порівнянні результатів учасників 

тестування 2017 із результатами учасників 2019 – відсоток тих, хто «не подолав прохідний 

поріг», зменшився. 

Слайд 11. З інформації, узагальненої під час моніторингового дослідження 

готовності учнів 11 класів до ЗНО, відомо, що у 857 класах англійську викладали вчителі, 

середній стаж яких становив 20 років. Результати ЗНО за 2018 та 2019 роки свідчать, що 

йде зниження результатів у випадках, де стаж роботи становить до 10 років або перевищує 

30 років. (коєфіцієнт кореляції (за Пірсоном від -1 до +1) 0,05. Пунктир на графіках  це 

лінія тренду для даних, що показані точками – усереднена поведінка значень) 

Слайд 12. За кваліфікаційною категорією вчителів, які викладали англійську мову в 

11 класах у 2018-2019 н.р., такий розподіл: найбільша кількість учителів англійської мови 

має другу кваліфікаційну категорію – 43%, вищу категорію мають 29% учителів. Тобто, 

70% педагогів за результатами атестації мають високий рівень професійної 

компетентності.  

Слайд 13. Взаємозв’язок між відсотком учителів певної кваліфікаційної категорії та 

результатом ЗНО фактично відсутній, але є незначне підтвердження, що більш 

кваліфіковані фахівці (вища категорія) надають учням кращі знання, ніж менш 

кваліфіковані (спеціаліст). Як видно з таблиці, розрив незначний (0,57). Виходить, що 

спеціалісти ще нездатні стовідсотково працювати на якість, а вчителі вищої категорії не 

дуже себе цим напружують.  

Слайд 14. Корисно для аналізу порівняти кількісний склад учителів певної категорії 

та середній бал учасників ЗНО області, але більш яскраво це простежується в розрізі 

міст/районів.  

Слайд 15. Звертаємо увагу керівників освіти на ці показники, декому варто 

замислитися щодо роботи атестаційних комісій, переглянути та привести у відповідність 

критерії та показники, за якими атестують педагогів.  

Слайд 16. Акцентуємо увагу на тому, що за показником «не подолав прохідний 

поріг» (усі учасники) рейтингова позиція області,  

Слайд 17. у порівнянні з минулим роком, значно впала з Історії України (з 8 на 16 

позицію), а відсоток учителів, що мають «вищу» кваліфікаційну категорію, збільшився на 

5%. 

Слайд 18. Щодо відсотка учасників тестування із Донецької області, які не подолали 

прохідний поріг (усі учасники), зазначимо, що збільшилась кількість успішно складених 

тестів із Математики, Географії, Німецької та Французької мов. Англійська мова показує 

незначне щорічне зниження показника (менше ніж 0,5%).  
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Слайд 19. На рівні області у розрізі міст/районів, кількість тих, хто «не подолав», 

залишається високою – від 15 до 27 %. На минулорічному рівні залишився показник «не 

подолав поріг» із Біології та Фізики, збільшилась кількість з Історії України, Хімії, 

Української мови та літератури. 

Слайд 20. Суттєвий позитивний вплив на якість та на результати учнів у ЗНО має 

освіта вчителів. Взаємозв’язок між показником «середній бал» та «рівень освіти» 

становить 0,47 – результати учнів, педагоги яких мають освіту «спеціаліст, магістр 

(закінчена вища)» краще ніж там, де присутня значна кількість педагогів з освітнім рівнем 

«молодший спеціаліст».  

Слайд 21 Якщо загалом по області зв’язок між І та ІІ кваліфікаційною категорією 

вчителів та середнім балом ЗНО з усіх предметів має слабо виражений характер, 

позитивний вплив для показників «середній бал» та «вища категорія», то зв’язок рівня 

освіти вчителів «молодший спеціаліст» із результатами ЗНО суттєвий і негативний 

(Коєфіцієнт кореляції становить  -0,49). 

Слайд 22. Вплив стажу роботи педагога на результати випускників у ЗНО є різним.  

У вчителів зі стажем роботи до 3 років простежується негативний вплив на результати 

ЗНО випускників, але він незначний (-0,16). Більш стабільні результати у вчителів зі 

стажем роботи від 3 до 10 років  (0,02). Починають знижуватися результати тестування 

випускників у вчителів зі стажем роботи понад 20 років (-0,20). Найбільший негативний 

вплив на результати ЗНО (-0,40) має відсоток учителів-пенсіонерів, які працюють у 5-11 

класах. 

Слайд 23. Показник «Кількість учнів у класі (11 клас)» (без учнів спеціальних шкіл 

(шкіл-інтернатів) та учнів спеціальних класів) має виражений зв’язок із результатами ЗНО 

(коєфіцієнт кореляції 0,43). Здавалося б, у класі, де навчається 15 учнів, у вчителя більше 

можливостей щодо опрацювання матеріалу, здійснення індивідуальної роботи і 

результати мають бути вищими. Але спостерігаємо протилежне: чим менша кількість 

учнів, тим нижче якість освіти, гірше результати ЗНО випускників. Причини вбачаємо 

такі: зниження мотивації учнів (немає за ким тягнутися, з ким конкурувати), суб’єктивізм 

в оцінці знань та компетентностей учнів (середній учень у такому класі стає на позицію 

вище і, порівнюючи його з іншими, учитель відходить від критеріїв, пом’якшує вимоги до 

нього), мотивація та ставлення педагогів (знижується рівень підготовки вчителя до уроків, 

його зацікавленість у власному професійному зростанні). Це шкодить як учням (не 

забезпечується якість освіти), так і педагогу (втрачається його особистісний потенціал, 

нівелюються його професійні якості). У класах з наповненістю 30 і більше осіб, 

спостерігається та ж сама тенденція. Це необхідно враховувати під час комплектації 

класів, особливо 10-11, і головним критерієм має стати якість освіти, а не намагання 

зберегти навантаження педагогам, школу, яка використовує третину, а то й менше, своєї 

потужності .  

Слайд 24. Аналіз випускників ЗЗСО за віком показав, що молодші учні демонструють 

кращі результати, ніж ті, хто пішов до школи на рік-два пізніше. Але відзначимо, що учні, 

які пішли до школи раніше на рік, показують нестабільні результати (одні предмети 

складають краще, показники з інших можуть значно відрізнятися). Кращі результати 

тестів у випускників ЗЗСО жіночої статі. 

Слайд 25. У порівнянні з минулим роком, мова навчання випускників ЗЗСО 

призводить до невеликої відмінності (1%-5%) у результатах тестів. Ця відмінність 

пов’язана з тим, що українськомовне оточення є тільки під час уроку. Удома учні 
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спілкуються російською, часто бувають випадки, коли у школі поза уроком (на перерві) 

навіть в українськомовних закладах спілкування відбувається російською.  

Слайд 26. Наступний фактор – вибір мови тесту. Наприклад, мова тесту з історії 

України. Серед тих, хто складав історію українською мовою, результати з усіх предметів 

(крім хімії та біології) кращі від учнів, що складали історію російською мовою. Це 

говорить про те, що історія України викладається (принаймні, у переважній більшості 

шкіл) українською мовою.  

Слайд 27. Але ті, хто взагалі не здавали історію, отримали кращі бали з інших 

предметів. І це пов’язано з підходом до вибору предметів – помилково історію вибирають 

як предмет, який легше здати, ніж математику або хімію. Математику краще склали ті 

учні, що обрали тест російською мовою. Вибір мови тесту з математики не має чіткого 

зв’язку з результатами з інших предметів. Але ті, хто взагалі не складали математику, 

отримали гірші бали з інших предметів.  

Слайд 28. Результати ЗНО суттєво залежать від типу населеного пункту, у якому 

розміщено навчальний заклад і в якому навчався випускник. Випускники сільських ЗЗСО 

демонструють суттєво нижчі результати.  

Слайд 29. Ми розуміємо, що у сільських ЗЗСО є певні, відмінні від міських освітніх 

закладів, проблеми, і в першу чергу – кадрові. Нестача спеціалістів певного профілю 

призводить до того, що педагоги викладають предмет, а то й кілька, не за фахом. 

Очікувано, що це не може забезпечити якість викладання предмета. По-друге, 

наповнюваність класів та мотивація учнів, про що ми вже говорили. І третє, це доступ до 

освітніх послуг. Порівняно з учнями міст, здобувачі освіти сільських шкіл не мають такого 

широкого спектру освітніх послуг (навчальні центри, додаткові курси, послуги 

репетиторів, більш якісний інтернет тощо).  

Слайд 30. Але зазначимо, що випускники Олександрівської ЗОШ Олександрівської 

районної ради у 2018 році за показником «160 балів» продемонстрували якість освіти 

56,1% (9 позиція), у 2019 році – 55,3% (18 позиція), Роздольненської ЗОШ 

Великоновосілківської районної ради: 2018 – 42,9% (32 позиція), 2019 – 42,9% (46 

позиція), а якість освіти вище 40 % за показником «160 балів» у 2019 році мають, крім 

названих, ще 6 закладів, що розташовані у сільській місцевості. 

Постає нелегке завдання – підвищення якості освіти. Без пошуку та побудови нової 

системи надання освітніх послуг тут не обійтися. Необхідно також шукати шляхи 

розв’язання проблеми нестачі професійних кадрів і це тільки у співпраці, через діалог із 

громадою та місцевою владою.  

Слайд 31 Традиційно випускники ліцеїв та гімназій демонструють суттєво кращі 

результати тестів у порівнянні з випускниками закладів освіти інших типів.  

У 2019 році збільшилася кількість учнів опорних закладів – учасників тестування 

ЗНО, що пов’язано із збільшенням кількості цих закладів:  

Слайд 32. Краматорська українська гімназія (КУГ), НВК «загальноосвітня школа І 

ступеня-гімназія» Мирноградської МР, Костянтинівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1, 

Мангуська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Першотравневої районної ради, Слов’янська ЗОШ 

№ 13 Слов’янської МР. Зріс показник середнього бала, окрім біології та хімії. Як 

показують результати, зростання відбулося, по-перше, за рахунок закладів, що раніше 

відносилися до типу «ліцеї», «гімназії» і давали високі показники якості. Наприклад, у 

2018 середній бал випускників КУГ з української мови становить – 179,8 бала, у 2019 – 

181,57 бала; з математики – 159,3 бала, у 2019 – 175,47, історії України – 157,6 бала, у 2019 
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– 170,34; з англійської мови – 166,2, у 2019 – 151,22. Навчальний заклад продемонстрував 

у 2019 році високі результати – вище середнього – і серед опорних шкіл, і у порівнянні з 

гімназіями. 

Слайд 33. Порівняння результатів ЗНО 2018 і 2019 років із предметів українська мова 

та література, історія України і математика демонструє зростання показників випускників 

опорних шкіл мм. Вугледар, Добропілля, Дружківка. Покращили результати з історії та 

математики учні опорних закладів мм. Покровськ, Маріуполь та Іллінівська ОТГ. 

Зниження показників з цих предметів виявили: Гришинський, Шахівський, Часовоярський 

опорні заклади. 

Середній бал з української мови і літератури випускників опорних шкіл становить 

152,8, гімназій 163,56, ліцеїв – 160,24, спеціалізованих шкіл – 155,25, НВК – 152,32, ЗЗСО 

– 146,61. З математики середній бал становить: опорні школи – 145,1, гімназії 155,75, ліцеї 

– 155,31, спеціалізовані школи – 148,50, НВК – 147,30, ЗЗСО – 140,83.  

Питання: чи виправдовує свій статус опорна школа, якщо гімназії, ліцеї, НВК дають 

стабільно кращі результати? У чому проблема: ресурси – технічна база не відповідає 

вимогам, кадри не можуть або не хочуть змінюватись? Билбасівський опорний заклад 

загальної середньої освіти першим розпочав роботу у цьому статусі. У складі 

педагогічного колективу 7 кандидатів наук (17%), учителів вищої категорії - 11 (28%), є 

необхідне ресурсне забезпечення для здійснення освітнього процесу, якому позаздрять 

будь-яка сільська школа і багато міських. Що маємо? Усі тести складено більше 160 балів. 

У 2018 році в загальнообласному рейтингу заклад посів 183 позицію, продемонструвавши 

якість освіти 18,8%, у 2019 – 200 позиція,  якість освіти – 18,4%. У розрізі середнього 

показника по області середній показник закладу нижчий. 

Необхідно переглянути підходи – опорна школа має стати тим освітнім центром, який 

буде йти попереду, а не наздоганяти інших.  

Слайд 34. Щодо профільного навчання та участі випускників у ЗНО відзначимо, що 

для більшості профілів учні віддають перевагу «своїм» предметам, але не всі учні з 

профільного класу обирають профільний предмет. Не віддали перевагу «своїм» предметам 

учні біолого-фізичного та фізичного профілю. Тільки 78% учнів класів математичного 

профілю обрали тест з математики, 10% учнів фізичного – фізику, 83% учнів історичного 

– історію.  

Слайд 35. Якщо порівнювати показник середнього бала з предметів по області з 

показником середнього бала за профілями, то зазначимо, що розбіжність у балах в бік 

підвищення незначна. На 19-ть позицій вище середнього по області продемонстрували 

результати випускники математичного профілю, результати випускників фізичного 

профілю нижче за показник по області на 8 позицій. Як і в минулому році, не виправдовує 

себе профіль української філології – середній бал з української мови та літератури по 

області 149,2, випускників профілю української філології - 148,37. Середній бал з 

профільних предметів випускників інших профілів вище за середній по області від 3 до 13 

балів. Упевненість у своїх знаннях з профільних предметів продемонстрували учні таких 

профілів: біолого-хімічний; біотехнологічний; географічний; екологічний; економічний; 

іноземної філології; історичний; математичний; правовий; фізико-математичний.  

Слайд 36. Нижче загальнообласного показника результати з більшості предметів в 

учнів біотехнологічного, економічного профілю та української філології. Кращі 

результати з більшості предметів продемонстрували випускники таких профільних класів: 
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Фізико-математичний; Інший (багатопрофільність); Біолого-фізичний; Іноземної 

філології; Математичний.  

З таблиці «Середній бал тестів за профілями» видно, що учні деяких профільних 

класів показали низькі результати з усіх предметів (наприклад, військово-спортивний, 

спортивний).  

Слайд 37. Тому варто більше уваги приділити якості викладання предметів у цих 

профілях, збільшити шляхом варіативної складової час для підготовки учнів до ЗНО або 

визначитися у доречності цих профілів.  

Слайд 38. Стосовно позицій міст/районів/ОТГ відповідно до середнього бала по 

області зазначимо, що з української мови та географії вище за цей показник 

17 адміністративних одиниць Слайд 39. (на слайдах ви бачите 5 позицій вище за середній 

показник по області й 5 – нижче), історії – 15, Слайд 40. з математики вище за середній 

показник продемонстрували 10 міст, районів, ОТГ, Слайд 41. фізики – 12, учні 11 міст, 

районів, ОТГ показали результати вище за середній по області Слайд 42 з хімії, 14 – 

біології, англійської – 6. 

Слайд 43. Як бачимо, до п’ятірки лідерів входять мм. Бахмут, Краматорськ, 

Дружківка, Слов’янськ, Селидове, Сіверська, Миколаївська та Іллінівська ОТГ  

Слайд 44. Добропільський, Покровський, Ясинуватський райони, Черкаська, 

Шахівська ОТГ з багатьх предметів посідають останні 5 позицій. 

Слайд 45. Зміни у рейтингу ЗЗСО області, у порівнянні з торішнім, незначні. У 

десятку закладів освіти області, учні яких показали вищі результати ЗНО, увійшли 

заклади, які демонструють результати й у предметних олімпіадах та фахових конкурсах. 

Це є вагомим показником якості освітніх послуг, професійної компетентності педагогів.  

За показником «160 балів», саме він вказує на якість освіти та враховується при 

визначенні коєфіцієнту розвитку, заклади, які ви бачите на слайді, посіли перші десять 

позицій: 

1. Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міської ради Донецької області 

2. Курахівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1 Мар'їнської районної ради 

Донецької області 

3. Комунальний заклад "Маріупольський міський навчально-виховний комплекс 

"Гімназія-школа" №27 Маріупольської міської ради Донецької області" 

4. Комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 

Маріупольської міської ради Донецької області" 

5. Краматорська українська гімназія Краматорської міської ради Донецької області 

6. Курахівська гімназія "Престиж" (школа І ступеня з поглибленим вивченням 

іноземних мов та гімназія) Мар'їнської районної ради Донецької області 

7. Комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міської 

ради Донецької області" 

8. Краматорська школа І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням Краматорської 

міської ради Донецької області 

9. Комунальний заклад "Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа 

№14" Маріупольської міської ради Донецької області" 

10. Комунальний заклад "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області" 

Слайд 46. Порівняно з минулим роком розподіл ЗЗСО за показником 160 балів 

свідчіть про зростання кількості закладів загальної середньої освіти, що подолали цей 
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поріг. Збільшилася кількість ЗЗСО з показником якості освіти від 40 до 50% та від 60 до 

80%, але, залишаються 54 заклади, у яких якість освіти становить 0%, 70 закладів 

продемонстрували якість освіти від 0,1% до 10%. 

Слайд 47. За показником «середній бал» зміни позицій закладів є незначними. 

Заклади освіти розмістилися в послідовності, що вказана на слайді.  

1. Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міської ради Донецької області 

2. Комунальний заклад "Маріупольський навчально-виховний комплекс "гімназія-

школа" № 1 Маріупольської міської ради Донецької області" 

3. Курахівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1 Мар'їнської районної ради 

Донецької області 

4. Комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 

Маріупольської міської ради Донецької області" 

5. Краматорська українська гімназія Краматорської міської ради Донецької області 

6. Комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міської 

ради Донецької області" 

7. Комунальний заклад "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області" 

8. Комунальний заклад "Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа 

№14" Маріупольської міської ради Донецької області" 

9. Краматорська школа І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням Краматорської 

міської ради Донецької області 

10. Комунальний заклад "Маріупольський міський навчально-виховний комплекс 

"Гімназія-школа" №27 Маріупольської міської ради Донецької області" 

Слайд 48. Уже другий рік поспіль заклади професійної (професійно-технічної) освіти 

показують низькі результати ЗНО. З 2247 випускників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти результат більше 160 балів отримало п’ятеро учнів. Найкращі результати 

з української мови та літератури продемонстрували випускники Маріупольського 

професійного машинобудівного ліцею: 65% подолали поріг, а тих, хто не подолав поріг – 

35%. Соледарський професійний ліцей – відсоток тих, хто не подолав поріг, дорівнює 73%. 

П’ять перших та п’ять останніх позицій за результатами ЗНО 2019 року за показником 

«середній бал» посіли: 

1. Олександрівський професійний аграрний ліцей 

2. Авдіївське професійно-технічне училище 

3. Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П. Ф. 

Кривоноса 

4. Маріупольський професійний машинобудівний ліцей 

5. Державний навчальний заклад «Краматорське вище професійне металургійне 

училище» 

464. Державний навчальний заклад «Краматорське вище професійне торгово-

кулінарне училище» 

465. Маріупольський професійний ліцей 

466. Державний навчальний заклад «Бахмутський професійний аграрний ліцей» 

467. Костянтинівський професійний будівельний ліцей 

468. Соледарський професійний ліцей 

Вважаємо, перше, на що ми можемо вплинути аби підвищити результати ЗНО 

випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, це аналіз навчального 
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забезпечення (за якими програмами працюють педагоги, які підручники та додаткову 

літературу використовують), зміна підходів до форм і змісту підвищення кваліфікації та 

методичного супроводу педагогів, проведення низки методичних заходів з питань 

підготовки учнів до ЗНО, проведення моніторингових досліджень щодо стану викладання 

предметів та, спираючись на його результати, розробити відповідні рекомендації. 

Слайд 49. Позиції відділів, управлінь освіти можна також визначати за різними 

показниками й вони мають незначні зміни в позиціях. За показником розвитку, як і в 

минулому році, на перших позиціях УО Бахмутської, Краматорської, Слов’янської МР. По 

області цей показник у межах 28% і ви бачите свої позиції відповідно до 

загальнообласного результату. Уже другий рік поспіль низькі результати демонструють 

випускники ЗЗСО Добропільської, Покровської, Ясинуватської райдержадміністрацій та 

Черкаської ОТГ, у трьох з названих адміністративних одиниць є опорні заклади 

(Гришенська, Очеретинська, Олександрівська ЗОШ), які й самі мають надавати допомогу 

педагогам як свого закладу, так і іншим, навчати їх, проводити з ними методичну роботу.  

Слайд 50. Аналіз планів роботи щодо підготовки учнів до ЗНО показав: не всі 

методичні служби поставилися відповідально до цього питання, плани роботи мають 

формальний характер (провести, організувати – відсутня конкретика щодо діяльності, не 

визначено відповідальних). Є плани, що написані «під копірку», але в одних 

спостерігається зростання показників на 7 позицій, а в інших – зниження на 5. Списування 

не діє. Від 5 до 9 позицій відзначається зростання показників у випускників мм.Вугледара, 

Костянтинівки, Слов’янська. Вважаємо, що один з чинників, що вплинув на це – залучення 

до процесу підготовки закладів вищої освіти через зустрічі, підготовчі курси. Методичні 

служби департаменту/відділів освіти Маріупольської міської ради, Мангушської, 

Волноваської райдержадміністрацій та Соледарської ОТГ не надали планів роботи щодо 

підготовки до ЗНО. 

Слайд 51. Зважаючи на проведений аналіз, рекомендуємо: 

 проаналізувати результати ЗНО та вжити заходів щодо підвищення якості 

викладання предметів у старшій школі; 

 провести спільно з ОБЛІППО моніторингові дослідження щодо вивчення 

стану підготовки випускників до ЗНО; 

 здійснювати постійну роботу щодо розширення доступу учнів 10-11 класів 

до різних форм здобуття освіти (у тому числі - мережевої), 

використовуючи при цьому потужності освітніх округів, опорних шкіл та 

інших освітніх установ області, години варіативної складової; 

 провести адресне вивчення стану викладання предметів та підготовки до 

ЗНО з метою надання методичної допомоги та спланувати заходи, 

спрямовані на готовність педагога щодо підготовки учнів до ЗНО. 


