
                                                                       

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

01.10.2018                                                                                                      № 275 

 

Про підсумки складання ЗНО-2018 

випускниками закладів загальної середньої  

освіти Зачепилівського району 

 

Відповідно до плану роботи відділу освіти, молоді та спорту   

Зачепилівської  районної державної адміністрації та на підставі  статистичних 

даних результатів зовнішнього незалежного оцінювання та державної 

підсумкової атестації   2018 року, наданих Українським  центром оцінювання 

якості освіти, було проведено детальний аналіз успішності випускників 4-х 

закладів загальної середньої   освіти  Зачепилівського району.  

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури складали 

29 випускників району, з математики – 15, з історії України – 24, з біології – 20, 

з географії – 5, з хімії –5, з фізики –7, з англійської мови – 4. 

  За результатами аналізу встановлено, що  найбільший відсоток учнів, які 

не подолали поріг «склав/не склав»  з навчальних предметів у  Зіньківщинській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів: з англійської мови – 75% (учитель Шевченко І.П.), з  фізики  

–  50%     (учитель Ямнюк Н.О.),   з історії    України – 33,33% (учитель 

Микитенко М.М.) та географії – 33,33% (учитель Споришева О.І.);   

Руновщинській  ЗОШ І-ІІІ ступенів: з математики – 66,67% (учитель  Капуста 

Р.Є),   з історії України – 40% (учитель Кизима К.І.), з  української мови та 

літератури  – 26,67% (учитель Главацька Л.В.), з хімії – 25% (Бакало Л.Г);           

у Новомажарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів: з фізики – 40% (учитель Берлим В.А .), 
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з української мови і літератури –  20% (учитель Дяченко Н.Я.),  з математики – 

20% (учитель Охрій Л.П.); у Чернещинському НВК:  з української мови і 

літератури –  33,33%    (учитель Огар Л.С.), з історії України – 33,33% (учитель 

Четвертак С.М.), з біології – 33,33% (учитель Лис О.А.).  

Таким чином, якість підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання у Зіньківщинській  ЗОШ І-ІІІ ступенів слід визнати незадовільною  

з англійської мови та фізики; у  Руновщинській ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

математики та історії України. 

Найбільший показник розбіжності  між річним оцінюванням та 

результатом   ЗНО  з  хімії у  Чернещинському  НВК (бал річного оцінювання – 

10;  бал ЗНО – 100-120) та  Руновщинській ЗОШ І-ІІІ ступенів (1 учень: бал 

річного оцінювання 7 – ЗНО «не склав», 2 учні: бал річного оцінювання 7 та 9 – 

бал ЗНО 100-120,  що свідчить про необ’єктивність оцінювання знань учнів.  

 На підставі вищезазначеного та з метою якісної підготовки учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання, наказую: 

 

1. Керівникам закладів  загальної середньої освіти: 

1.1. Вказати на неналежний контроль за підготовкою до зовнішнього 

незалежного оцінювання 2018 року. 

1.2. Проаналізувати на засіданнях педагогічних рад,  нарадах при директорові, 

на шкільних методичних об’єднаннях результати зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018 року, з’ясувати причини низької результативності та вирішити 

питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності педагогів, учні 

яких показали низький рівень знань. 

                                                                                                         До 15.10.2018 

1.3. Здійснювати контроль за ефективністю підготовки вчителями учнів до ЗНО 

на уроках, систематично використовувати в навчанні тестові технології. 

                                                                                                    Постійно 
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1.4.Посилити внутрішкільний контроль за об’єктивністю оцінювання знань 

учнів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з базових 

дисциплін. 

Постійно 

2. Вчителям-предметникам,  учні яких необ’єктивно оцінені за результатами 

річного оцінювання та склали ДПА (ЗНО)-2018 з цих предметів на початковому 

рівні, а саме:  Шевченко І.П., Ямнюк Н.О., Микитенко М.М., Споришевій О.І. -  

учителям  Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; Капусті Р.Є., Кизимі К.І., 

Главацькій Л.В., Бакало Л.Г. –   учителям Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів;   

Берлим В.А., Дяченко Н.Я., Охрій Л.П. –  учителям Новомажарівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів; Огар Л.С., Четвертак С.М., Лис О.А. –  учителям Чернещинського 

НВК   вказати на незадовільний стан підготовки  учнів до ЗНО (ДПА). 

3. Районному    методичному     кабінету : 

3.1. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань організації та 

проведення ЗНО-2019.  

Протягом 2018/2019 навчального року 

3.2.Розглянути  питання щодо підготовки  випускників   до ЗНО-2019 під час 

проведення районних семінарів, нарад, методичних об’єднань. 

Протягом 2018/2019 навчального року 

3.3.Спрямувати роботу районних, шкільних методичних об’єднань  на вивчення 

кращого досвіду щодо підготовки учнів до ЗНО 2019 року. 

Протягом 2018/2019 навчального року 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на А.І.Бєляєву, завідувача 

районного методичного кабінету. 

               

                   

Начальник  відділу освіти, 

молоді та спорту                             О. ПЕТРЕНКО       

        

  
 


