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НАКАЗ 

 

18 березня 2021 р                                      м. Житомир                                                № 81 

 

Про організаційні заходи щодо підготовки 

 випускників школи 2021 року до участі в  

зовнішньому незалежному оцінюванні 

 

        На виконання наказу по школі від 19 листопада 2020р  № 332  «Про затвердження 

Заходів щодо покращення якості знань учнів за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання 2020 року» в закладі продовжується робота з підготовки здобувачів повної 

середньої освіти до участі в ЗНО-2021. Зміни в чинному законодавстві, внесені наказами 

Міністерства освіти і науки України  від 30.09.2020р № 1210, від 08.10.2020р № 1232, ід 

12.10.2020р № 1262, рекомендації, надані в листах МОН від 05.02.2021 № 1/9 – 54, від 

22.02.2021 № 1/9 – 92 були опрацьовані педагогами школи, доведені до випускників та їх 

батьків. 

        В лютому 2021 року організовано в школі за технічної підтримки вчителів 

інформатики була проведена реєстрація учнів 11-х класів на участь в ЗНО – 2021р, обрані 

предмети, результати ЗНО з яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову 

атестацію. Зареєструвалися на проходження ЗНО 56 учнів з 57 випускників. В 2021 році 

майбутні абітурієнти мали змогу  обрати максимум п’ять  предметів,  з них : 

- 1-й обов`язковий предмет: українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) 

або українська мова і література  (якщо учасник тестування обере складати тест з 

української мови і літератури, то для державної підсумкової атестації буде 

зарахована частина тесту з української мови); 

- 2-й обов`язковий предмет: математика. На вибір доступні два рівні тесту: стандарт 

або профільний — в залежності від того, на якому рівні вивчалась математика; 

- 3-й предмет на вибір: історія України (частина тесту «Період XX – початок XXI 

століття») або іноземна мова (де на вибір доступні два рівні тесту: стандарт або 

профільний — в залежності від того, на якому рівні вивчалась іноземна мова); 

- 4-й предмет на вибір (з переліку): історія України, біологія, географія, фізика, хімія, 

англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова. 

     П’ятий предмет обирали з переліку предметів на вибір за бажанням. Так, за результатами 

реєстрації, учні 11-х класів обрали: 

- п’ять предметів – 14 учнів (25%); 

- історію України – 43 учня (77%); 

- географію – 29 учнів (52%); 

- англійську мову  (рівень стандарту)– 24 учня (43%); 

- біологію – 16 учнів (28%); 

- фізику – 8 учнів (14%); 

- хімію – 4 учня (7%). 

Враховуючи обов’язкові українську мову та  математику учні 11-х класів зробили вибір 

у напрямках: гуманітарний – 124 (53%), природничо-математичний – 113 (47%) 

тестувань. 

    Разом з тим, статистика результатів ЗНО-2020 року свідчить про недостатню роботу 

вчителів - предметників щодо підготовки учнів до процедури зовнішнього моніторингу 

якості освіти. Так, з предметів гуманітарного напряму не пройшли тестування 2 учня, а 

12 отримали результати високого рівня (180+); з предметів природничо – математичного 

не пройшли 5 учнів і ще 5 отримали результати високого рівнів (180-200 б).  

Розподіл результатів в 200- бальній системі оцінювання з предметів ЗНО-2020 виглядає 

так: 

А) українська мова:  



 
 

Б) історія України: 

 
 

В) англійська мова: 

 

 
 

Г) математика: 

 

      
 

Д) географія: 
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Е) біологія: 

 
 

Ж) фізика: 

 
     Діаграми наочно демонструють успішність зовнішнього тестування за предметами. 

Проблеми  є фактично в кожному випадку. Так, результати 160-180 повністю відсутні з 

біології та фізики і в меншій кількості з історії та географії. Результати 180-200 балів 

отримали 6 учнів з української мови, по 3 учня з математики, історії України,  англійської 

мови, по 1 учню з географії, біології , з фізики не отримав ніхто.  

     Таким чином, підготовка учнів до ЗНО потребує системної наполегливої праці як 

вчителів, так і випускників. Допомоги потребують учні всіх навчальних рівнів. 

     Виходячи з вище вказаного та з метою організованої роботи з учнями 11-х класів щодо 

підготовки до ЗНО-2021,  подолання навчальних, психологічних трудношів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дудар ОВ.: 

1.1. Продовжити роботу з проведення заходів відповідно до наказу по школі від 19 

листопада 2020р  № 332  «Про затвердження Заходів щодо покращення якості 

знань учнів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року». 

1.2. Провести оперативну нараду з вчителями, які викладають предмети з вибору на 

ЗНО в 11-х класах з питання посилення підготовчої роботи з випускниками. 
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1.3. Скласти та затвердити графік проведення консультацій з підготовки до ЗНО 

учнів 11-х класів. 

1.4. Тримати на постійному контролі роботу вчителів- предметників, предмети яких 

обрані учнями для зовнішнього тестування, з питання педагогічного  супроводу 

підготовки до ЗНО. 

  

2. Заступнику директора  виховної роботи Ярмоліцькій Н.Ю. спільно з практичним 

психологом Денесюк А.В.: 

2.1. Забезпечити проведення класними керівниками роз’яснювальної роботи з 

батьками щодо підготовки з предметів, обраних учнями для ЗНО. 

2.2. Забезпечити психолого-педагогічний супровід учнів-учасників ЗНО – 2020. 

Запланувати на квітнь-травень проведення психологічних тренінгів. 

2.3. Участь у семінарі для вчителів-предметників «Налаштування випускників 

школи ІІІ ступеня до ЗНО-2021» 

3. Наказ довести до педагогічних працівників, учнів 11-х класів, їх батьків через 

мережеві соціальні групи, шкільний сайт. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор школи                                                                       Н.В. Лавриненко 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Дудар О.В. _____________ 

Ярмоліцька Н.Ю. _________ 

Денесюк А.В. ____________ 


