
 

УКРАЇНА 
ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА 

Скитківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. 
Липовецької районної ради Вінницької області 

 

                                                                  НАКАЗ 

    від            27. 06. 2019 р.                                       №  46          

Про реалізовані заходи щодо покращення 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання 

у школі 

           Відповідно до пункту 1.5. додатку 1 наказу відділу освіти Липовецької 

райдержадміністрації від 29.08.2018 року №129 «Про виконання рішень колегії 

відділу освіти Липовецької райдержадміністрації від 28.08.20187 року, протокол 

№11», наказу відділу освіти Липовецької райдержадміністрації від 03.09.2018 

№136 «Про здійснення заходів щодо покращення результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання у навчальних закладах району» та відповідного наказу 

по школі  з метою вивчення рівня підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання, підвищення якості навчальних досягнень і результатів ЗНО та 

розвитку професійної компетенції педагогічних працівників школи  адміністрацією   

було проведено ряд заходів щодо покращення результатів державної підсумкової 

атестації  (довідка додається). 

Враховуючи  результати проведених досліджень, моніторингів  та 

з метою забезпечення ретельного контролю за об’єктивністю оцінювання 

навчальних досягнень учнів і якісної підготовки випускників школи до складання 

тестів з навчальних предметів,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Взяти до уваги інформацію про реалізацію Плану заходів щодо покращення 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання (додається). 

2. Адміністрації та педагогічним працівникам школи: 
2.1. Взяти до уваги рекомендації КУ «ЛРМЦ» щодо покращення рівня 

навчальних досягнень учнів та підвищення професійної майстерності 

вчителів. 

2.2. Проаналізувати результати ЗНО – 2019 з метою визначення рівня 

ефективності проведених заходів на рівні ЗЗСО. 



2.3. Проаналізувати результати зовнішнього незалежного оцінювання з 

навчальних предметів випускників старшої школи 2019 року на нараді 

при директорові, засіданні педагогічної ради та виробити стратегії, 

розробити заходи щодо якісної підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання з навчальних предметів та державної підсумкової атестації  

випускників  школи 2020 року на нараді при директорові 

20.08.2019 року 

2.4. 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 року 

2.5. Проводити роз’яснювальну роботу серед педагогічних працівників, 

випускників школи, їх батьків щодо порядку та особливостей проведення 

в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання 

 Протягом 2019/2020 навчального року 

2.6. Посилити роботу щодо якості та удосконалення методики викладання 

навчальних предметів у школі,  шляхом використання інтерактивних 

методів, сучасних методик викладання, елементів інноваційних 

технологій. 
Протягом 2019/2020 навчального року 

2.7.  Посилити підготовку учнів  до ДПА з навчальних предметів, відводячи 

час щоуроку на повторення навчального матеріалу за попередні роки, на 

виконання різноманітних завдань, подібних до завдань тестів ЗНО. 
Протягом 2019/2020 навчального року 

2.8. 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 навчального року 

2.9. 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 

2.10. Постійно удосконалювати професійне зростання вчителів шляхом 

підвищення кваліфікації, через систему науково-методичної роботи. 

2.11. Зміцнювати матеріально-технічну та навчально-методичну базу 

навчальних кабінетів. 

2.12.  Забезпечити вільний доступ випускників до комп’ютерів закладу освіти 

та глобальної мережі. 



3.  Зміст наказу довести до відома педагогічних працівників на нараді при 

директорові 20. 08. 2019 року. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор школи    __________   Мелінчук Т. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


