
 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА 

Козинецька загальноосвітня школа І – ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області 

вул. Шкільна,5,с.Козинці, Липовецький район, Вінницька область, 22530,         

тел. (04358)34823, е-mail: kozschool@ukr.net Код ЄДРПОУ 26243711 

 

НАКАЗ 

від 19.09.2019 р.                                          с.Козинці                     №81 

 

Про здійснення заходів щодо покращення 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання 

в 2019 – 2020 н.р. 

 

На виконання рішення серпневої конференції працівників освіти Вінницької області  від 20 

серпня 2019 року протокол № 4 «Про підсумки розвитку освіти області у 2018-2019 

навчальному році та завдання на 2019-2020 навчальний рік», наказів відділу освіти 

Липовецької райдержадміністрації №78 від 05.08.2019 «Про виконання рішення колегії 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 20.08.2019, протокол №4», №80  від 

10.09.2019 «Про здійснення заходів щодо покращення результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання у навчальних закладах району», наказу по школі № 72 від 25.06.2019 р. «Про 

підсумки реалізації заходів щодо покращення результатів ЗНО-2019», з метою вивчення 

рівня підготовки учнів до ЗНО, підвищення якості навчальних досягнень і результатів ЗНО 

та розвитку професійної компетенції педагогічних працівників, 

НАКАЗУЮ: 

1.Взяти до неухильного виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрацій щодо покращення результатів ЗНО. 

2.Затвердити план заходів щодо покращення результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 р. (додаток 1). 

3.Адміністрації школи здійснювати вивчення проведених заходів у закладі щодо стану 

викладання предметів, рівня навчальних досягнень учнів та рівня готовності випускників до 

ЗНО. 

4.Результати проведених заходів заслухати на засіданні педагогічної ради закладу (травень 

2020 року). 

5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

  

Директор школи:                       Романенко С.Т.                                                                
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Додаток  

План заходів 

щодо покращення результатів ЗНО в Козинецькій загальноосвітній школі І – ІІІ ст.  

Липовецької районної ради Вінницької області  у 2019-2020 н.р. 

№ 

з/п 

Заходи  Виконавець Термін 

1 Планування заходів щодо ефективної підготовки до ЗНО Адміністрація  Серпень - 

вересень 

2 Проаналізувати та розглянути результати державної 

підсумкової атестації, яка проходила у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання, у випадку 

невідповідності визначити причини розбіжності 

Адміністрація Вересень 

3 Організувати ознайомлення учителів, учнів та батьків із 

загальною інформацією щодо здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання учнів, опрацювати нормативну 

базу 

Адміністрація Вересень 

- жовтень 

4 Передбачити години на підсилення предметів 

інваріантної складової (на вивчення історії України, 

математики, української мови та іноземної мови) за 

рахунок варіативної складової. 

Адміністрація   Вересень 

5 Здійснювати контроль за системним  підходом при 

формуванні кадрового забезпечення, враховуючи при 

цьому наступність під час викладання української мови 

одним учителем у середній та старшій ланках 

Адміністрація Вересень 

6 Здійснювати проведення системного моніторингу та 

відстежувати динаміку як навчальних досягнень учнів, 

так і якісного викладання предметів  

Адміністрація Протягом 

року 

7 Анкетування учнів щодо обізнаності з питань ЗНО.  

Аналіз результатів анкетування учнів і розробка 

рекомендацій для вчителів-предметників. 

Адміністрація Протягом 

року 

8 Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи з 

учнівською молоддю з метою надання допомоги у 

професійному самовизначенні та свідомому виборі 

предметів тестування 

Адміністрація Протягом 

року 

10 Забезпечити об’єктивність оцінювання навчальних 

досягнень учнів з предметів 

Адміністрація, учителі 

– предметники  

Протягом 

року 

11 Посилити контроль за якістю виконання домашніх 

завдань учнями 5-9 класів  

Адміністрація Протягом 

року 

12 Використовувати форми завдань зовнішнього 

незалежного оцінювання під час проведення уроків 

Адміністрація,  

вчителі-предметники 

Протягом 

року 

 

13 

Залучити вчителів до участі у проведенні  заняття 

компенсаційної школи для вчителів математики, 

англійської мови, географії, біології, української мови та 

літератури, історії 

Адміністрація ЗЗСО  Протягом 

року 

14 

 

 

Залучити вчителів до участі у проведенні засідання 

ШМП для вчителів - предметників щодо підготовки 

учнів до ЗНО 

Адміністрація ЗЗСО Протягом 

року 

15 Забезпечити підготовку учнів до ЗНО на різних етапах 

уроку (під час вивчення нового матеріалу, під час 

перевірки знань (тестові завдання різної форми для 

поетапного контролю, тематичні підсумкові тестові 

завдання); для закріплення нового матеріалу 

(індивідуальні й групові тестові вправи); як домашнє 

завдання та в позаурочний час (проведення 

індивідуально-групових занять для підготовки учнів до 

ЗНО) 

Адміністрація,вчителі-

предметники 

Протягом 

року 



 


