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ЗНО з української мови та літератури: 

панорамний погляд на проблему 

 

Зміст Слайд 

Відділ української мови та літератури Донецького обласного ІППО 

здійснює інформаційно-методичний супровід педагогів-україністів 

у сфері підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 

1.  

З української мови та літератури випробування є обов’язковим, і три 

останні роки рейтингова позиція Донеччини серед інших областей є 

майже незмінною. 

2.  

Так само середній бал стабільно на 1-2 бали нижчий за середній по 

Україні. 

3.  

Відсоток тих, хто не подолав «поріг» із ЗНО з української мови та 

літератури, зріс. Таку тенденцію спостерігаємо й по Україні 

загалом.  

Суттєве зниження якості результатів від  2017 до 2018 року 

зумовлене тим, що відтоді до складання ЗНО долучені учні (слухачі, 

студенти) закладів професійної (професійно-технічної) та вищої 

освіти. 

4.  

У діаграмі згадані категорії відзначено червоним. Як бачимо, 

відсоток низького результату значно вищий, ніж в учнів ЗЗСО.  

5.  

Значна кількість учасників ЗНО-2019 з української мови та 

літератури не належить до  категорій, охоплених інформаційно-

методичним супроводом відділу української мови та літератури. 

Крім того, не всі учні закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти плануть продовжувати навчання у ВНЗ, тому відсутня 

мотивація до якісної підготовки.  

6.  

Проаналізуймо рейтинг міст/районів/ОТГ за результатами ЗНО. До 

вашої уваги перші 5 позицій, які посіли такі міста нашої області: 

Дружківка, Бахмут, Краматорськ, Селидове, Слов’янськ. Праворуч 

зазначено середній бал учнів (максимальний – 104). 

7.  

До вашої уваги, колеги,  кращі райони та ОТГ.  8.  

Наступні два слайди представляють відділи освіти, де учасники 

ЗНО показали найнижчі результати. Меред міст це Добропілля, 

Авдіївка та Мирноград. Відповідно 14, 18 та 20 позиції в рейтингу 

по області. 

9.  

Останні 5 позицій серед районів та ОТГ: Шахівська ОТГ, 

Добропільський р-н, Черкаська ОТГ, Ясинуватський р-н, 

10.  



Покровський р-н.  

До вашої уваги заклади загальної середньої освіти. Саме вони 

презентували найвищий результат ЗНО з української мови та 

літератури в області. Звертаємо вашу увагу, що вибірка охоплює 

школи, де ЗНО складали понад 15 учнів. Поруч із назвою закладу 

так само зазначено місце в загальному рейтингу по навчальних 

закладах. 

11.  

Чиї випускники показали низький рівень? 

Останні позиції рейтингу посіли Слов'янська школа № 6, 

Краматорська школа № 11, Маріупольські школи №20, 56, 58. 

12.  

Цьогоріч відділ української мови та літератури Донецького 

облІППО визначив одним із завдань аналіз філологічної профільної 

освіти в регіоні. Серед заходів, спрямованих на дослідження 

проблеми), - моніторинг результатів ЗНО у філологічних 

профільних класах. 

13.  

Як бачимо, за кількістю учнів профіль «Українська філологія» має 

значну перевагу. 

14.  

Але, як свідчать результати ЗНО, за якістю знань учні філологічних 

профільних класів посідають далеко не першу позицію.  

На жаль, на практиці в більшості випадків школярі обирають 

філологічний профіль не внаслідок свідомого інтересу до нього, а з 

метою ґрунтовнішої підготовки до обов'язкового ЗНО. То виходить, 

що й ці надії учнів не справджуються? 

15.  

Бачимо з наступної діаграми, що й відсоток тих, хто не подолав 

поріг «склав/не склав» вищий, ніж в учнів класів багатьох інших 

профілів. 

16.  

Наступні слайди презентують рівень виконання тесту ЗНО учнями 

профільних класів по містах та районах Донеччини. 

Варто відзначити вищий, ніж в інших містах, результат 

мм. Світлодарська, Білицького, Селидового, Курахова. 

17.  

Серед районів вищий результат представили учні філологічних 

профільних класів Олександрівського та Бахмутського. Натомість 

жодного учня філологічних профільних класів Ясинуватського та 

Добропільського районів не склали ЗНО на результат від 160 до 200 

балів. 

18.  

Цікаво, що дві учениці області, що мають максимальний результат 

200 балів, навчалися в класах нефілологічного профілю. 

19.  

Отже, проблема підвищення результативності ЗНО є однією з 

пріоритетних.  

Як було зазначено, відділ української мови здійснює інформаційно-

методичний супровід ЗНО. На сайті відділу постійно розміщуються 

актуальні документи, публікуються як нормативні документи 

УЦОЯО, так і передовий педагогічний досвід учителів Донеччини.  

20.  

У 2017-2019 рр. реалізовано низку заходів обласного й 21.  



міжрегіонального рівнів. До цих заходів залучено не тільки освітян 

області, але й спеціалістів УЦОЯО, а також науковців із різних 

регіонів України. 

2016 - 2017 роки 

 Інструктивно-методичний семінар «У дружньому колі: ЗНО 

без секретів». 

 Міжрегіональна відеоконференція «ЗНО з української мови та 

літератури: панорамний погляд на проблему». 

 Віртуальна виставка матеріалів педагогів області для 

використання при підготовці до ЗНО. 

 Зустріч педагогів області з Панченковим А. О., начальником 

відділу змісту суспільно-гуманітарних предметів 

Українського центру оцінювання якості освіти.  

 Серпневий конгрес освітян Донеччини «PISA 2018: потенціал 

читацької компетентності для формування нації». 

 Моніторинг знань учнів 11 класів з української мови та 

літератури у форматі ЗНО. 

2018 - 2019 роки 

 Методичні онлайн-консультації:  «Нововведення ЗНО - 2018», 

«Нововведення ЗНО - 2019». 

 Віртуальна виставка матеріалів для використання при 

підготовці до ЗНО. 

 Навчально-методичний посібник «За крок до ЗНО. 

Морфологія: іменні частини мови (вправи та завдання в 

тестовій формі)»; розроблений творчою групою вчителів 

української мови та літератури Волноваського району. 

 Моніторинг знань учнів 11 класів з української мови та 

літератури у форматі ЗНО. 

 

Варто зазначити, що традиційним став обмін досвідом у світлі 

проблеми вчителів української мови та літератури, учні яких мають 

високі результати ЗНО.  

Крім того, щорічно з метою виявлення рівня підготовки учнів 11 

класів освітніх закладів проводиться моніторинг знань з української 

мови та літератури. Моніторинг має велике значення як для учнів , 

так і для вчителів. Перші визначають прогалини в знаннях й 

коригують індивідуальні плани самопідготовки, а другі на підставі 

результатів змінюють за потреби зміст, формат, методи роботи. 

Важливо й те, що моніторинг – засіб зняття психологічного 

напруження майбутніх учасників ЗНО. 

22.  

Ще 2015 року з метою створення єдиного інформаційного простору 

філологів—україністів Донеччини на сайті відділу створено 

сторінку переходу на інтернет-ресурси міст/районів/ОТГ. 

23.  

Відділ української мови та літератури цьогоріч дослідив також 24.  



висвітлення питання ЗНО на сайтах відділів освіти або методичних 

служб області. 

Актуальну інформацію про ЗНО 2019 року своєчасно було 

розміщено на сайтах презентованих на слайді міст і районів. 

На жаль, сайти інших предметно-методичних комісій учителів 

української мови та літератури містять застарілу інформацію або не 

функціонують. 

Здійснюючи методичний супровід підготовки до ЗНО, відділ 

української мови та літератури при складанні навчально-тематичних 

планів курсів ПК обрав змістові модулі, де акцентовано увагу на 

підготовці учнів до ЗНО. Теми деяких до вашої уваги. 

25.  

У 2019-2020 навчальному році відділ  української мови та 

літератури продовжує діяльність у напрямку вдосконалення 

системи роботи підготовки до ЗНО. 

Серед перспектив такі:  

 Пошук нових ефективних форм та методів підготовки учнів 

до ЗНО: презентація методичного доробку педагогів у межах 

обласних заходів. 

 Методичний супровід моніторингу знань учнів 11 класів з 

української мови та літератури у форматі ЗНО.  

 Надання можливості використання досвіду кращих учителів 

області, представленому на сайті ВУМ, викладачам закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти та вищої школи з 

метою професійного вдосконалення у сфері ЗНО. 

 Надати консалтингову допомогу щодо організації 

філологічного профільного навчання. 

 Мотивувати методичні служби до створення інформативних 

сторінок у світлі проблеми  на власних сайтах. 

 Продумати можливості подальшого міжрегіонального обміну 

досвідом результативної підготовки до ЗНО. 

 

26.  

Підсумковий слайд 27.  

 

 


