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Про затвердження Заходів щодо покращення 

 якості знань учнів за результатами 

 зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року 

 

       За результатами зовнішнього незалежного оцінювання випускників школи 2020 року, 

викладених у підсумковій презентації Вінницького регіонального центру оцінювання 

якості освіти, оприлюдненої під час  ZOOM – конференції для керівників та заступників 

керівників закладів загальної середньої освіти 06.11.2020 року, з метою покращення роботи 

закладів освіти по підготовці до участі випускників 11-х класів 2020-2021 навчального року 

у зовнішньому незалежному оцінюванні та відповідно до «Методичних рекомендацій 

керівнику закладу загальної середньої освіти щодо запровадження моніторингу якості 

освіти на рівні навчального закладу» були проведені засідання предметних методичних 

об’єднань, методичних комісій, педагогічна рада. Був проведений глибокий аналіз 

результатів ЗНО,  виявлені можливі причини та фактори, як призвели до зниження 

показників у 2019 – 2020 навчальному році, напрацьовані шляхи покращення якості 

навченості у 2020-2021 навчальному році. 

     Створена в школі система внутрішнього моніторингу рівня навченості учнів дає 

можливість тримати на постійному контролі якість надання освітніх послуг. Порівняння 

результатів підсумкового оцінювання та поточного зрізу знань виявляє «слабкі» місця в 

освітньому процесі, дає можливість вчасно коригувати, оперативно втручатись, 

прогнозувати та стає підґрунтям для прийняття управлінських рішень. Так, в 2019 – 2020 

навчальному році результати річного оцінювання в 5-11 класах виявилися такими (червона 

лінія): 

 

 
 

Діаграма показує порівняння з результатами минулорічного оцінювання (блакитна лінія), 

співвідношення між навчальними предметами, яке об’єктивно відображає розподіл рівнів 

навченості в залежності від складності навчальної дисципліни.     

   В 2019 – 2020 навчальному році у зв’язку  з карантином та емпіричним впровадженням 

технологій дистанційного навчання в ІІ семестрі учні 4, 9 та 11-х класів були звільнені від 

державної підсумкової атестації. 
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 Згідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 07.01.2018 № 1369 «Про 

затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», від 30.03.2020 року 

№ 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019 – 2020 

навчальному році», від 14.07.2015 року № 762 (зі змінами) «Про затвердження Порядку 

переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного 

класу»,  відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 № 1/9 – 

182 «Щодо організованого завершення 2019 – 2020 навчального року та зарахування до 

закладів загальної середньої освіти»  та від 22.06.2020 № 1/9 – 338 «Щодо реалізацію Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 

2019 – 2020 навчального року» в табеля учнів 4-х класів та документу про освіту 

випускників 9, 11-х класів були внесені оцінки річного підсумкового оцінювання 

Успішність зовнішнього незалежного оцінювання учнів 11-А класу в 2020 році за 

результатами Українського центру оцінювання якості освіти: 

Предмет К-ть 

учнів 

Рівні навчальних досягнень Показники 

успішності 

почат середній достатн

ій 

високий Серед 

бал 

ПЯУ 

Укр мова 34 0 4      12% 21    62% 9    26% 8,5 88% 

Математика  20 3    15% 9      45% 5     25% 3    15% 6,1 40% 

Англ мова 6 0 1      17% 2     33% 3    50% 9,1 83% 

Історія 

України 

24 0 8      33% 12   50% 4    17% 7,8 67% 

Біологія  4 1    25% 2      50% 0 1    25% 5,8 25% 

Фізика  1 0 1     100% 0 0 4 0 

Разом 89 4     5% 25   28% 40   45% 20  22% 6,9 67% 

 

 

  Результати зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році у порівнянні з загальним 

рівнем по м. Житомиру: 

Навчальний предмет Кількість 

учнів 

% по школі % по м. 

Житомир 

Українська мова і література 26 53,4 43,9 

Математика  20 50,8 46,7 

Історія України 14 43,7 38,1 

Фізика  1 38,3 40,1 

Хімія  4 50,6 49 

Біологія  13 49,9 50,5 

Географія  16 45,1 49,4 

Англійська мова 10 60,6 58,2 

Середній ПЯН 49,1 47 

     З п’яти предметів (українська мова, математика, історія України, хімія, англійська мова) 

середнє значення показника якості навченості з ЗНО випускників школи вищий за середнє 

значення по місту. Практично на рівні з містом показали учні результат з біології, нижче на 

1,8% з фізики і на 3,7% з географії.  

     Аналіз показників якості навченості включено у систему освітнього моніторингу школи. 

Показник якості навченості став інструментарієм оцінювання результатів якості освіти, що 

об’єднує три компоненти: контроль, експертизу аспектів діяльності та систему 

інформаційного забезпечення управління якістю.  

     З метою покращення роботи школи з підготовки випускників 11-х класу 2020 – 2021 

навчального року до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, на виконання наказу 

департаменту освіти Житомирської міської ради № 276 від 17.11.2020 року «Про 

затвердження Заходів щодо покращення якості знань учнів за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року»  та для забезпечення вищих результатів якості знань 

учнів 



 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Заходи щодо покращення якості знань учнів за результатами участі у 

зовнішньому незалежному оцінюванні. 

                                                                                                                            Додаток. 

2.  Заступникам директора  з навчально-виховної та науково-методичної роботи Дудар 

О.В., Назарчук І.А., Проботюк ОД. взяти Заходи до неухильного виконання. 

3. Наказ довести до педагогічних працівників на нарад при директорові. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор школи                                                       Н.В. Лавриненко 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Дудар О.В. _____________ 

Назарчук І.А. ___________ 

Проботюк О.Д. _________ 

 

 

 

 

Додаток до наказу по ЗОШ № 8 м. Житомира  

№ 332 від 19.11.2020р 

 

Заходи 

щодо покращення якості знань учнів 

за результатами участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 

 

№ Зміст роботи Терміни Виконавці 

1 На основі аналізу результатів поточного моніторингу якості 

навченості провести додаткову перевірку об’єктивності 

оцінювання знань з базових предметів та предметів, з яких в 

минулому році випускники під час ЗНО не підтвердили 

відповідний рівень знань, показали значну різницю між 

річними оцінками за предмет та результатами ЗНО 

До 01.12.2020 Голови 

предметних МО, 

МК 

2 Здійснити моніторинг результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання по школі за 3 роки, піддавши аналізу кадровий 

склад викладачів 

До 01.12.2020 Дудар О.В. 

3 Провести інструктивно-методичні, навчально-методичні 

заходи для учителів, що викладають предмети, винесені на 

ЗНО 2021 року  

До 01.01.2021 Дудар О.В. 

Проботюк О.Д 

4 За результатами моніторингу переглянути доцільність 

функціонування класів поглибленого вивчення та 

профільного навчання, вибору школою варіанту освітньої 

програми в цілому. 

До 01.01.2021 Дудар О.В. 

Проботюк О.Д 

5 Рішеннями педагогічної ради передбачити заходи по аналізу 

та забезпеченню якісного виконання Державного стандарту 

освіти в школі, враховуючи особливості перебігу 2020-2021 

навчального року 

До 01.01.2021 Дудар О.В. 

Проботюк О.Д 



6 Розробити заходи з покращення викладання предметів, 

виходячи із показників якості знань учнів 4-х, 9-х класів за 

підсумками річного оцінювання 

До 01.12.2020 Голови 

предметних МО, 

МК 

7 Створити робочу групу з проведення аналізу причин 

значних розходжень у показниках якості знань по предметах 

та ступенях навчання  

Протягом року Дудар О.В., 

Назарчук І.А. 

8 Посилити внутрішній шкільний контроль за об’єктивністю 

оцінювання знань учнів в школі відповідно до Критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін, 

враховуючи рішення педагогічних рад щодо особливостей 

оцінювання у 2020-2021 навчальному році  

Протягом року Дудар О.В. 

Назарчук І.А. 

Проботюк О.Д 

9 Провести засідання педагогічної ради з теми «Причини 

невисокої якості знань учнів та шляхи їх подолання як 

основа формування освітньої компетенції та якісний 

результат участі випускників школи у ЗНО» 

До 01.02.2021 Адміністрація 

10 Створити на сайті школи рубрику «Методичний ресурс для 

педагогів та абітурієнтів «Готуємося до ЗНО 2021» з метою 

популяризації тестових технологій та їх використання в 

навчальному процесі, підготовки випускників до складання 

іспитів в тестовій формі 

Протягом ІІ 

семестру 

Дудар О.В. 

Проботюк О.Д. 

Вільчинська І.Л 

11 Створити в школі постійно діючий консультативний пункт з 

питань ЗНО для учителів, батьків, учнів 10-11-х класів  

Протягом ІІ 

семестру 

Дудар О.В. 

Вільчинська І.Л 

12 Ввести в тематику засідань методичних об’єднань, нарад 

при директорові питання об’єктивності оцінювання учнів, 

аналізу результативності навчання випускників та підсумки 

їх участі у ЗНО 

Протягом І-ІІ 

семестру 

Дудар О.В. 

Проботюк О.Д. 

13 Результати участі випускників школи у ЗНО вивчати щороку 

та представляти педагогічній раді та раді школи, 

оприлюднювати на щорічній шкільній конференції 

За планом 

роботи школи 

Дудар О.В. 

Проботюк О.Д. 

Лиса Г.О 

14 Визначити та ввести в практику роботи заходи 

адміністративного контролю та впливу на забезпечення 

безумовного дотримання критеріїв оцінювання знань учнів 

Протягом року Дудар О.В. 

Назарчук І.А. 

Проботюк О.Д. 

15 Впровадити у практику роботи систему внутрішнього 

моніторингу рівня навчальних досягнень учнів з предметів, 

які виносяться на ЗНО 

Протягом року Дудар О.В. 

Проботюк О.Д. 

16 Ввести в практику роботи аналіз виконання вимог 

Державного стандарту освіти двічі на навчальний рік через 

проведення адміністративних контрольних зрізів знань 

випускників (по завершенні І та ІІ семестрів), включаючи 

використання дистанційних технологій навчання  

Протягом року Дудар О.В. 

Проботюк О.Д. 

17 При аналізі виконання освітньої програми, навчальних 

планів і програм враховувати якість знань, умінь і навичок 

учнів та об’єктивність їх оцінювання, фіксувати результати 

аналізу у наказі по школі 

Протягом року Дудар О.В. 

Назарчук І.А. 

Проботюк О.Д. 

18 Соціально-психологічній службі розробити комплексні 

заходи щодо посилення профорієнтаційної та інформаційно - 

роз’яснювальної роботи серед старшокласників, їхніх 

батьків щодо впливу ЗНО на вибір професії, психологічних 

аспектів участі у ЗНО 

Протягом року Ярмоліцька Н.Ю. 

Семенюк Ю.А 

Калинович Р.Г. 

19 Головам шкільних методичних комісій здійснити 

комплексний глибокий аналіз змістових аспектів результатів 

ЗНО випускників школи з відповідних предметів, 

враховуючи динаміку за 3 роки, та розробити заходи щодо 

усунення причин низьких результатів ЗНО з окремих 

предметів 

Протягом року Дудар О.В. 

Проботюк О.Д., 

голови МК, МО 



20 Забезпечити проведення класними керівниками батьківських 

зборів на тему «Підвищення якісних показників рівня 

навчальних досягнень – спільна мета та досягнення її через 

співпрацю вчителя, учня та сім’ї » (включаючи можливості 

дистанційних технологій) 

Протягом року Дудар О.В. 

Назарчук І.А. 

Проботюк О.Д. 

21 Забезпечити проведення класними керівниками 

роз’яснювальної роботи з батьками щодо виваженого вибору 

предметів для ЗНО, контролю за індивідуальною 

підготовкою учнів до ЗНО 

Протягом року Дудар О.В. 

Ярмоліцька Н.Ю. 

22 Забезпечити психолого-педагогічний супровід учнів-

учасників ЗНО – 2020. Психологічні тренінги 

Протягом року Ярмоліцька НЮ 

Семенюк Ю.А. 

23 Участь у семінарах для вчителів-предметників «Критерії 

оцінювання знань учнів» 

За графіком Проботюк О.Д 

24 Участь у семінарі для вчителів-предметників 

«Налаштування випускників школи ІІІ ступеня до ЗНО-

2021» 

Березень 2021 Ярмоліцька НЮ 

Семенюк Ю.А. 

25 Моніторинг результатів ЗНО учнів-випускників-переможців 

інтелектуальних конкурсів, олімпіад, турнірів 

Лютий 2021 Дудар О.В. 

Проботюк О.Д 

26 Участь у інструктивно-методичній нараді департаменту 

освіти «Інституційний аудит» для керівників та заступників 

ЗЗСО 

Грудень 2020 Лавриненко Н.В. 

Дудар ОВ 

27 Участь у нарадах-семінарах з питань підготовки до ЗНО 

2021 року за участі методистів ВРЦОЯО на базі ЖДУ ім.. І 

Франка 

Грудень 2020 Лавриненко Н.В. 

Дудар ОВ 

28 Забезпечити проведення відкритих батьківських зборів з 

метою надання роз’яснень з питань підготовки до ЗНО та 

вступної кампанії 2021 року для батьків випускників 2021 

року на базі ВНЗ м. Житомира 

Грудень 2020 Лавриненко Н.В. 

Дудар ОВ 

 
 


