
 
Харківська обласна державна адміністрація  

Департамент науки і освіти  

 

Рішення 

колегії Департаменту науки і освіти  

 

27 вересня 2017 року  

 

Про результати зовнішнього незалежного оцінювання учнів у 2017 році  
 

Заслухавши інформацію заступника начальника управління освіти і науки 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 

начальника відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної 

освіти О.О. Байназарової «Про результати зовнішнього незалежного оцінювання 

учнів у 2017 році» колегія Департаменту відзначає необхідність продовження 

роботи щодо з’ясування чинників, що негативно вплинули на показники ЗНО-

2017 у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області. 

Аналіз результатів ЗНО-2017 засвідчив зниження показників порівняно з 

минулим навальним роком з української мови та літератури, історії України та 

математики. З огляду на це, Департаментом науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації доручено місцевим органам управління освітою до 

01.10.2017 проаналізувати результати зовнішнього незалежного оцінювання в 

2017 році з української мови та літератури, історії України, математики по 

кожному загальноосвітньому навчальному закладу за середнім балом, відсотком 

учнів, які не подолали поріг «склав/не склав», отримали від 160 балів і більше, 

виявити чинники, що негативно вплинули на показники ЗНО по району (місту, 

ОТГ), та спланувати відповідні корекційні заходи. 

Із метою організації роботи щодо підвищення якості результатів ЗНО в 

загальноосвітніх навчальних закладах області колегія  

ухвалює: 

1. Розглянути результати ЗНО-2017 на розширеному засіданні колегії 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за 

участю Харківського регіонального центру якості освіти 

Жовтень 2017 року 

2. Доручити управлінню освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації (Ігнатьєв В.В.), КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.) проаналізувати причини негативної динаміки 

показників ЗНО з української мови та літератури, історії України, математики в 

Харківській області та надати пропозиції щодо підвищення якості підготовки 

учнів до ЗНО в загальноосвітніх навчальних закладах. 

До 20.10.2017 

3. Місцевим органам управління освітою: 

3.1. З’ясувати чинники, що негативно вплинули на результати зовнішнього 

незалежного оцінювання в загальноосвітніх навчальних закладах, що мають 

низькі показники ЗНО з української мови та літератури, історії України, 

математики. 

До 01.10.2017 



 

3.2. Організувати роботу з учителями загальноосвітніх навчальних закладів 

району (міста, ОТГ) щодо підвищення їх дидактичної та методичної 

компетентності. 

Протягом 2017/2018 н.р. 

3.3. Здійснити моніторинг якості підготовки учнів до ЗНО в кожному 

загальноосвітньому навчальному закладі; за результатами моніторингу 

спланувати заходи щодо підвищення її ефективності.  

Протягом 2017/2018 н.р. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

Заступник директора Департаменту     О.О. Труш 
 


