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Додаток 1 

до протоколу №1  

засідання колегії  

департаменту освіти та науки  

Одеської міської ради  

від 29.01.2019 

 

Про питання якісної підготовки  

учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси  

до складання зовнішнього незалежного оцінювання  

з основних предметів 

 

На виконання наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

від 11.01.2019 № 7 «Про підготовку до проведення колегії департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради з теми: «Питання якісної підготовки учнів 

закладів загальної середньої освіти м. Одеси до складання ЗНО з основних 

предметів» групою, до складу якої увійшли заступники начальників 

територіальних відділів освіти департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради, методисти КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив», 

директори та заступники директорів закладів загальної середньої освіти 

м.Одеси, в період з 18 по 25  січня 2019 року проведено вивчення зазначеного 

вище питання у Одеських ЗОШ №№ 25, 26, 28, 30, 45, 46, 51, 59, 60, 65, 76, 71, 

77, НВК № 4, СШ № 94, юридичному ліцею. 

Наразі результати складання ЗНО є єдиним кількісним показником, за 

яким можливо оцінити якість освітніх послуг, що надаються закладами 

загальної середньої освіти. Зважаючи на те, що навчальні предмети: українська 

мова та література, історія України або математика є обов’язковими для ЗНО та 

ДПА, вивчення стану підготовки учнів вивчалася саме з цих предметів.  

Відбір закладів загальної середньої освіти відбувався за таким критерієм: 

відсоток учнів, які не подолали поріг та набрали мінімальну кількість  балів 

(100,120) із ЗНО  

Групою вивчено діяльність адміністрації закладів загальної середньої 

освіти щодо раціонального добору педагогічних кадрів, які викладають у 

випускних класах. 

В більшості закладів адміністрації раціонально розставляють педагогічні 

кадри, виходячи із наявних ресурсів, за принципом наступності, тому предмети  

вчителі викладають, починаючи з класів основної школи, отже, повинні знати 

прогалини у знаннях дітей. Значна кількість вчителів сертифікована у якості 

інструкторів пунктів ЗНО, деякі беруть участь у перевірці робіт.  Слід 

відзначити ефективне реагування адміністрації Одеського НВК № 4  та 

юридичного ліцею на низькі результати ЗНО з основних предметів у 2018 році: 

після аналізу замінено педагогів,  в 11 класі в поточному навчальному році 

викладають досвідчені, висококваліфіковані вчителі. 

Впродовж декількох років департаментом освіти та науки Одеської міської 

ради проводиться моніторингове дослідження якості знань учнів 11-х класів з 
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перелічених вище предметів шляхом вхідного та проміжного тестування. Тому 

вивчалося питання, чи ефективно використовуються адміністраціями закладів 

освіти отримані результати у роботі з поліпшення підготовки до ЗНО.  

Слід зазначити, що результати тестування в Одеських ЗОШ  №№ 71, 76, 

30, 25, 26, 46, 65, 60, НВК № 4, юридичного ліцею аналізуються адміністрацією, 

детально – предметними методичними комісіями; розглядаються на засіданнях 

педрад або видаються відповідні накази, обговорюються на батьківських 

зборах, визначаються питання (теми), при розв’язанні яких в учнів виникають 

труднощі, графіки індивідуальних консультацій учнів, посилено 

профорієнтаційну роботу з учнями, введено в практику уроків регулярне 

використання тестових завдань як з поточного матеріалу, так і з повторення.  

Після узагальнення результатів здійснювався класно-узагальнюючий 

контроль в Одеському НВК № 4. В Одеській ЗОШ № 46 на підставі аналізу 

типових помилок складено індивідуальні плани вчителів на 2017/2018, 

2018/2019 н.р. щодо усунення прогалин у знаннях учнів, графіки консультацій 

для старшокласників. 

В Одеських ЗОШ №№ 51, 28, 45, СШ № 94 результати тестування 

розглядаються в основному  на предметних методичних комісіях (методичній 

раді).  

Не здійснено глибокого аналізу та не вжито конкретних заходів щодо 

використання отриманих результатів тестування адміністрацію Одеськими 

ЗОШ № 77, СШ № 59. 

 Питання проведення моніторингу результатів ЗНО у закладах загальної 

середньої освіти вивчалося за період 2016-2018 років.  

У Одеському юридичному ліцеї підсумки моніторингу результатів ЗНО 

розглядаються на засіданнях педагогічної ради, розробляється план заходів 

щодо підвищення рівня підготовки учнів до складання ЗНО. 

Адміністраціями Одеських ЗОШ №№ 71, 65, 60, 76, 25, 26, 46, СШ № 94, 

НВК № 4 на підставі  ґрунтовного моніторингу розроблені заходи з поліпшення 

підготовки учнів до складання ЗНО.  

Адміністраціями Одеських ЗОШ №№ 30, 45, 51, 28, 77  СШ № 59,  

моніторинг проводиться формально, не аналізується динаміка якості складання 

ЗНО (ДПА) по роках  відповідно до професійного рівня вчителів.  

 Слід відзначити, що деякі випускники 11-х класів у 2018 році не 

з’явилися на ЗНО.  

 Незважаючи на поширену думку, що у підготовці до ЗНО вирішальну 

роль відіграють репетитори, належний рівень професійних компетентностей 

вчителів-предметників  є запорукою успішного навчання учнів та складання 

ними ЗНО. Тому групою вивчалася методична робота з вчителями, спрямована 

на допомогу вчителеві щодо вибору оптимальних форм, методів та прийомів 

здійснення освітнього процесу. 

 В усіх закладах забезпечено своєчасне проходження вчителями курсів 

підвищення кваліфікації та атестації. На належному рівні організована 

методична робота в Одеських НВК № 4, вчителі школи - активні учасники 

різноманітних методичних заходів з підвищення педагогічної майстерності 
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вчителів, наприклад,  вчитель історії Долодаренко С.А. – член динамічної 

творчої групи вчителів історії, проводить авторські майстер-класи, розробляє 

тестові завдання, має власні методичні розробки.  

Вчителі Одеського юридичного ліцею беруть активну участь у семінарах, 

тренінгах з означеного питання міського та обласного рівня; вчителі вищої 

категорії ліцею проводять фестиваль відкритих уроків, під час якого діляться 

своїми здобутками з менш досвідченими колегами. Вчителем Герегою О.Г. 

підготовлено авторський конструктор з підготовки учнів до ЗНО.  

В Одеських ЗОШ №№ 46, 65, 60, 71, 76, 30 організована систематична  

методична робота з вчителями, проводяться круглі столи (№ 60, 76), мобільний 

майстер-клас (№ 30) з питань підготовки до ЗНО, вчителі Одеської ЗОШ  № 65 

розробили навчально-методичні посібники з історії України, вивчення 

орфографії, школа активно обмінювалася досвідом із педагогами м. Суми (2017 

рік). 

В Одеській ЗОШ № 45 розроблена програма методичної роботи закладу на 

2016-2025 роки, проте методичні комісії збираються лише 1 раз на семестр, 

питання підготовки учнів до ЗНО не розглядаються. 

З позитивного боку слід відзначити розробку пам’яток (порад) для учнів з 

предметів, рекомендацій психологів з підготовки до ЗНО у більшості закладів 

освіти. Однак у пам’ятках слід вказувати реквізити сайтів, створених на 

допомогу при складанні ЗНО, а запозичені з Інтернет-ресурсів рекомендації 

бажано адаптувати до умов нашого міста та сьогодення (Одеські ЗОШ №№ 28, 

65): в «Порадах учням щодо підготовки до ЗНО»  Одеської ЗОШ № 28 багато 

уваги приділяється складанню іспитів в усній формі та спілкуванню з 

екзаменатором, а в порадах майбутнім абітурієнтам Одеської ЗОШ № 65 -  

посилання на сайт Харківського РЦОЯО. 

Формально проводиться робота методичних комісій в Одеських ЗОШ 

№№77, 51, 28.  Єдиним методичним заходом з вивчання питання підготовки до 

ЗНО для педагогів школи № 77 був психолого-педагогічний семінар 

«Психологічні прийоми підготовки учнів до ЗНО». Круглий стіл 

«Міжпредметні зв’язки у системі підготовки учнів до ЗНО» ЗОШ № 51 – 

єдиний методичний захід за 3 роки. Не організовано участь педагогів у 

майстер-класах, тренінгах, семінарах, обміну досвідом поза закладу з 

зазначеного питання. На методичних комісіях з вказаних предметів Одеської 

ЗОШ № 28 розглядаються різні питання, але глибокого аналізу причин 

низького рівня ЗНО з предметів не проводиться, дієвих заходів не 

розробляється. 

Основна вада в організації методичної роботи більшості з відвіданих 

закладів загальної середньої освіти з вказаного питання – проводиться 

традиційними методами, в основному, обмежується стінами закладу освіти. У 

кращому разі вчителі пасивно відвідують міські методичні заходи. Основне 

навантаження з методичної роботи з вчителями-предметниками покладається 

на методичні комісії (об’єднання), які збираються нечасто, та й рішення їх 

мають тільки рекомендаційний характер й не обов’язкові для виконання 

вчителями.  
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Слід відмітити, пожвавлення методичної роботи  в плані підготовки до 

ЗНО у 2018/2019 навчальному році в Одеській ЗОШ № 76. 

В Одеській СШ № 59 не надано для вивчення інформації про методичну 

роботу щодо поліпшення результативності ЗНО, окрім протоколів методичних 

комісій. 

Відповідно до задекларованої Законом України «Про освіту» автономії 

закладів загальної середньої освіти, підвищення рівня відповідальності 

педагогічних колективів за результати власної праці, актуальною є розбудова 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти,  яка базується на ключових 

компонентах Нової української школи.  

Наразі розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

(розробка та впровадження стратегії та процедур забезпечення якості освіти 

тощо) у більшості  закладів, де вивчалося питання стану підготовки до ЗНО,  не 

починалася. Незважаючи на щорічний розгляд на педрадах питання підготовки 

до ЗНО,  рішення приймаються неконкретні, що й відбивається на результатах. 

Щорічно затверджуються заходи з поліпшення стану підготовки до ЗНО, які у 

багатьох випадках відрізняються лише датою затвердження. Часто виконання їх 

не контролюється, тому й ефективність їх незначна, але у деяких закладах 

проводиться певна робота наприклад: 

- в  ЗОШ № 76  працює факультатив з математики для учнів 10-11 класів 

«Готуємось до ЗНО», виділені додаткові години на курс «Сучасна 

література», з історії – проводяться індивідуальні заняття; 

- у ЗОШ № 65, 60 виділені години на індивідуальні та групові заняття з 

учнями 11 класу з математики, української мови та літератури; 

- у закладах запроваджено підсумкові контрольні роботи у тестовій формі за 

матеріалами ЗНО попередніх років. 

В Одеській ЗОШ № 51 розроблений та затверджений графік консультацій 

для учнів з усіх предметів, які виносяться на ЗНО у 2019 році. Проте інформації 

про виконання графіку, кількості учнів, які вже скористалися цією послугою, не 

представлено. 

Питання, які вивчалися комісією, формально розглядалися адміністрацією 

Одеської ЗОШ № 77: у 2016 році (наказ) та у 2018 році (засідання педради). В 

Одеській ЗОШ № 45 розглядаються статистичні показники, проте аналіз 

причин, вироблення шляхів подолання не проводилося.  

Адміністрацією Одеської СШ № 59 питання підготовки до ЗНО не 

розглядалося, заходів з поліпшення цією роботи не розроблено.  

В Одеській ЗОШ № 25 адміністрація обмежується розглядом даного 

питання епізодично на нарадах при директорові. 

В Одеській СШ № 94 аналіз результатів ЗНО розглядається фрагментарно - 

при вивченні стану викладання предметів. 

Мотивація дитини до успішного навчання залежить від багатьох чинників, 

не останнім з яких є позиція батьків. Певним чином, результати ЗНО  (окрім 

української мови та літератури) залежать від обґрунтованого вибору предметів, 

який, в свою чергу, залежить від вибору випускником майбутньої професії, що 
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також значною мірою залежить від його батьків. Групою вивчалась робота 

адміністрації, вчителів з батьками з питань підготовки учнів до ЗНО. 

 На достатньому рівні організована робота з батьками адміністрації та 

вчителів Одеського НВК № 4, ЗОШ № 71, 76, (проведення круглих столів, 

спільні з учнями батьківські збори, регулярні виступи вчителів-предметників, 

практичних психологів перед батьками, індивідуальні консультації батьків у 

зручний для них час, пам’ятки для батьків одинадцятикласників тощо). 

Адміністрація Одеського юридичного ліцею знайомить батьків з результатами 

моніторингу, діагностичних робіт учнів, на зборах та під час індивідуальних 

консультацій. 

В інших закладах (Одеські ЗОШ №№ 26, 51, 45, 46, 65, СШ № 59, 94) 

питання підготовки учнів до складання ЗНО розглядаються на загально 

шкільних батьківських зборах, де вчителі-предметники приймають участь.  

В Одеських ЗОШ №№ 77, 59, 28 робота з батьками організована 

формально. Вчителі-предметники та класні керівники самоусунулися від 

роботи з батьками у цьому направку.  

Оформлені стенди у більшості закладів стосуються лише організаційних 

питань ЗНО. 

Наостанок групою проведений порівняльний аналіз результатів ЗНО 

(ДПА) та річного оцінювання випускників. У таблиці 3 показаний відсоток 

учнів, які мають розбіжності між рівнями навчальних досягнень з цих 

показників, що свідчить про недостатню об’єктивність вчителів при оцінюванні 

навчальних досягнень учнів або не володіння ними критеріями оцінювання.  

 Результати аналізу успішності складання ЗНО, вивчення стану підготовки 

учнів вищезазначених закладів загальної середньої освіти до складанні ЗНО 

дозволяють  визначити основні чинники, що обумовлюють низький рівень 

успішності випускників: 

- відсутність або низький рівень мотивації старшокласників  до навчання 

та складання ЗНО; 

- відсутність внутрішньої системи забезпечення якості освіти, низький 

рівень контрольно-аналітичної діяльності адміністрації закладів; 

- переважання у старшій школі традиційних методик викладання та 

контролю навчальної діяльності учнів; 

- відсутність системи широкого використання тестових завдань, 

аналогічних завданням ЗНО, впродовж усього навчання з усіх предметів;  

- нехтування батьками та учнями висновків психологічних 

профорієнтаційних діагностик та обстежень при виборі учнями предметів 

ЗНО;  

- плинність кадрів вчителів та практичних психологів; 

З метою забезпечення якісної підготовки учнів до складання ЗНО з 

предметів пропонуємо: 

- директорам  закладів загальної середньої освіти переглянути та 

конкретизувати плани заходів з підвищення рівня успішності складання 

ЗНО на підставі аналізу результатів ЗНО з основних предметів, 

забезпечити їх виконання; 
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- заслухати результативність виконання заходів з підвищення рівня 

успішності складання ЗНО на засіданні педагогічної ради у серпні 2019 

року; 

- вчителям предметів, які виносяться на ЗНО, в старшій школі на кожному 

уроці використовувати тестові завдання з поточного матеріалу та з раніш 

пройдених курсів;  

- керівникам закладів загальної середньої освіти активізувати, починаючи з 

основної школи, профорієнтаційну роботу з учнями та батьками щодо 

професійного визначення та обрання предметів ЗНО, враховуючи 

психофізичні особливості учнів, результати психологічного 

профорієнтаційного тестування; 

- організувати у рамках Відкритого освітнього простору проведення 

майстер-класів, тренінгів для вчителів, директорів та заступників 

директорів з питань ефективної підготовки учнів до складання ЗНО на 

базі закладів загальної середньої освіти, які мають високі результати ЗНО. 

 

 

    


