
 

УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА 

Козинецька загальноосвітня школа І – ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області 

 

НАКАЗ 

 

           25.06.2019 р.                                             с.Козинці                                    №72 

Про підсумки реалізації Плану заходів 

 щодо покращення  результатів ЗНО -2019 

 

Відповідно до наказу відділу освіти Липовецької райдержадміністрації від 03.09.2018 року 

№136 «Про здійснення  заходів щодо покращення результатів ЗНО у навчальних закладах 

району», наказів по школі № 86 від 03.09.2018 р. «Про здійснення заходів щодо 

покращення результатів ЗНО в школі», №133 від 20.11.2018 р. «Про затвердження заходів 

щодо поліпшення результатів ЗНО-2019 р. на 2018-2019 н.р.», з метою покращення ЗНО у 

2019 році, підвищення якості навчальних досягнень учнів у школі проведено протягом 

навчального року ряд заходів: поновлено  інформаційний куточок (розміщено  актуальну 

інформацію станом на квітень - травень); проведено батьківські збори в 11 класі  

(Протокол №2 від 21.12.2018 р., Протокол № 4 від 19.04.2019 р.); сформовано  папку з 

нормативною базою щодо ЗНО/ДПА 2019; випущено інформаційні буклети (грудень 2018 

р, квітень 2019 р.), проведено зустрічі з учнями з метою роз’яснення основних питань 

проведення ЗНО-2019. Крім того, проведено  дослідження - моніторинги, результати яких 

узагальнено в наказах по школі: наказ №119 від 19.10.2018 р. «Про підсумки проведення 

моніторингу з української мови в 9 класі та математики в 11 класі», наказ №136 від 

05.12.2018 р. «Про підсумки проведення моніторингу з історії України в 11 класі», наказ 

№138 від12.12.2018 р. «Про підсумки проведення моніторингу з  англійської мови в 11 

класі», наказ №15 від19.03.2019 р. «Про підсумки проведення моніторингу з  біології в 11 

класі», наказ №20 від 05.04.2019 р. «Про підсумки проведення моніторингу з української 

мови в 11 класі». Питання підготовки до ЗНО та проведення ДПА в 11 класі у формі ЗНО 

розглядалося на засіданнях шкільних МО, а також на педраді (Протокол №11 від 

11.01.2019 р. питання: «Про діагностику і формування самоосвітньої компетентності учнів 

9 та 11 класів в умовах підготовки до ДПА та ЗНО»); Протокол №14 від 22.03.2019 р. – 

питання:«Про підсумки  проведення моніторингу в 11 класі з біології». 

Протягом червня місяця проаналізовано результати ДПА в 11 класі, проведених у формі 

ЗНО в наказах по школі: наказ №68 від 18.06.2019 р. «Про підсумки проведення державної 

підсумкової атестації з української мови у формі ЗНО», наказ №69 від 18.06.2019 р. «Про 

підсумки проведення державної підсумкової атестації з математики у формі ЗНО», наказ 



№70 від 18.06.2019 р. «Про підсумки проведення державної підсумкової атестації з фізики 

у формі ЗНО», наказ №71 від 18.06.2019 р. «Про підсумки проведення державної 

підсумкової атестації з історії України у формі ЗНО». Враховуючи підсумки зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти випускників 11 класу 2019 року, результати проведених досліджень, 

моніторингів  та з метою забезпечення ретельного контролю за об’єктивністю оцінювання 

навчальних досягнень учнів і якісної підготовки випускників старшої школи до складання 

тестів з навчальних предметів,  

НАКАЗУЮ: 

1.Взяти до уваги інформацію про результати проведених заходів щодо покращення 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання. 

2.Адміністрації школи:  

2.1.Продовжити методично-консультативну роботу з педагогічним та учнівським 

колективами щодо напрацювання підходів до підвищення рівня навчальних досягнень 

учнів. 

2.2.Сприяти проведенню інформаційної кампанії щодо ознайомлення учнів, вчителів та 

батьків з особливостями ЗНО. 

2.3.Врахувати проаналізувані результати районних моніторингів, анкетувань та 

досліджень щодо рівня навчальних досягнень учнів 11 класу  та їх готовності до ЗНО і 

рівня предметної компетентності педагогічних працівників.  

2.4.Взяти до уваги рекомендації КУ «ЛРМЦ» щодо покращення рівня навчальних 

досягнень учнів та підвищення професійної майстерності вчителів. 

2.5.Проаналізувати результати зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних 

предметів випускників старшої школи 2019 року на нараді при директорові (вересень 2019 

р.), засіданні педагогічної ради (серпень 2019 р.) та виробити стратегії, розробити заходи 

щодо якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів 

та державної підсумкової атестації за освітній рівень загальної середньої освіти 

випускників старшої школи 2020 року. 

2.6.Опрацювати нормативно-правові, інструктивно-методичні документи щодо 

проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти. До 30.08.2019 р. 

2.7.Проводити роз’яснювальну роботу серед педагогічних працівників, випускників 

старшої школи, їх батьків щодо порядку та особливостей проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти. Протягом 2019/2020 навчального року. 

2.8.Посилити роботу щодо якості та удосконалення методики викладання навчальних 

предметів у школах,  шляхом використання інтерактивних методів, сучасних методик 

викладання, елементів інноваційних технологій. Протягом 2019/2020 навчального року. 



2.9.Посилити підготовку учнів-старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання 

з навчальних предметів, відводячи час що уроку на повторення навчального матеріалу за 

попередні роки, на виконання різноманітних завдань, подібних до завдань тестів ЗНО. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

2.10.Посилити контроль за якістю знань, яких учні набувають під час вивчення навчального 

матеріалу з предмета, до показників якої відносять глибину, повноту, обсяг, оперативність, 

міцність, гнучкість, конкретність, узагальненість, системність і усвідомленість. Протягом 

2019/2020 н.р. 

2.11. Посилити контроль за правильністю оцінювання вчителем знань, умінь і навиків 

учнів, а якщо є відхилення від чинних критеріїв, то конкретизувати в чому полягають 

характерні прояви формалізму та необ’єктивності. Протягом 2019/2020 навчального року 

2.12.Постійно удосконалювати професійне зростання вчителів шляхом підвищення 

кваліфікації, через систему науково-методичної роботи. 

2.13.Зміцнювати матеріально-технічну та навчально-методичну базу навчальних кабінетів. 

2.14. Забезпечити вільний доступ випускників старшої школи (учасників ЗНО) до 

комп’ютерів закладу освіти та глобальної мережі. 

2.15.Посилити контроль за підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання з 

навчальних предметів та державної підсумкової атестації. Протягом 2019/2020 н.р. 

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 Директор школи:                    С.Т. Романенко  


