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Про результати зовнішнього незалежного оцінювання  

навчальних досягнень учнів у 2017 році 

Заслухавши й обговоривши доповіді Байназарової О.О., заступника 

начальника управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації – начальника відділу дошкільної, загальної 

середньої, корекційної та позашкільної освіти й Сидоренка О.О., директора 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, колегія 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

відзначає, що зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється з метою 

утвердження принципів відкритості та прозорості в діяльності навчальних 

закладів, забезпечення рівного доступу до якісної освіти.  

Зовнішнє незалежне оцінювання в Харківській області проводиться 

протягом 10 років, його організація відповідає високому рівню. Департаментом 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківським 

регіональним центром оцінювання якості освіти, районними державними 

адміністраціями, міськими радами вживаються відповідні заходи щодо 

організованого проведення тестування. У ході підготовки організовується 

робота через місцеві засоби масової інформації щодо порядку та умов 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться спільні заходи 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти та КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» для різних категорій педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти.  

Необхідно констатувати, що у 2017 році намітилася негативна тенденція 

щодо окремих показників результатів зовнішнього незалежного оцінювання. 

Незважаючи на те, що  Харківська область у переважній більшості показників 

має вищі за середньо-українські результати, проте не посідає провідні позиції в 

Україні за результатами ЗНО з усіх предметів. 

Викликають занепокоєння також факти невідповідності між результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання та річного оцінювання випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів області. Аналіз цих показників свідчить 

про недостатній рівень якісної підготовки учнів із окремих предметів, про 

відсутність у них ґрунтовних знань та про порушення педагогічними 

працівниками принципу академічної доброчесності.  

 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Інформацію про результати зовнішнього незалежного оцінювання 

навчальних досягнень учнів у 2017 році взяти до відома.  

2. Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації забезпечити всебічну та якісну співпрацю з Харківським 

регіональним центром оцінювання якості освіти щодо умов і порядку 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.  



  

Протягом 2017/2018 навчального року 

3. Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації спільно з Комунальним вищим навчальним закладом «Харківська 

академія неперервної освіти» проаналізувати причини низьких результатів 

ЗНО-2017 та провести моніторинг підготовки випускників закладів загальної 

середньої освіти до ЗНО-2018 в окремих районах (містах, ОТГ) області.  

Листопад 2017 року – лютий 2018 року 

4. Комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія 

неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.): 

4.1. Організувати та провести дистанційні тренінгові заняття з учнями 11-х 

класів; 

4.2.  Включити в програми підвищення кваліфікації та організаційно-

методичну роботу навчання вчителів щодо підготовки учнів до ЗНО. 

Протягом 2017/2018 навчального року 

5. Місцевим органам управління освітою: 

5.1. Проаналізувати в розрізі закладів загальної середньої освіти результати 

зовнішнього незалежного оцінювання випускників у 2017 році та спланувати і  

реалізувати заходи щодо підготовки випускників до ЗНО-2018. 

Листопад 2017 року-квітень 2018 року 

5.2. Ужити заходів щодо вдосконалення роботи методичних служб і 

методичних об’єднань учителів за предметами щодо підготовки учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Протягом 2017/2018 навчального року 

5.3. Забезпечити проведення в закладах загальної середньої освіти 

інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо порядку, умов, особливостей 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.  

Протягом 2017/2018 навчального року 

6. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) та фахової 

передвищої освіти: 

6.1. Спланувати і реалізувати заходи щодо підготовки випускників до ЗНО-

2018. 

Листопад 2017 року –квітень 2018 року 

6.2. Ужити заходів щодо вдосконалення роботи методичних комісій за 

предметами загальноосвітньої підготовки щодо підготовки учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Протягом 2017/2018 навчального року 

6.3. Забезпечити проведення в закладах освіти інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо порядку, умов, особливостей проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.  

Протягом 2017/2018 навчального року 

 

7. Рекомендувати Харківському національному університету 

імені В.Н. Каразіна (В.С.Бакіров), Харківському національному педагогічному 

університету імені Г.С. Сковороди (І.Ф.Прокопенко), Харківській гуманітарно-

педагогічній академії (Г.Ф.Пономарьова), Харківській інженерно-педагогічній 

академії  (О.Е.Коваленко) вжити заходів до підвищення якості підготовки 

випускників з основ наук, які стануть агентами змін у новій українській школі.  



  

Протягом 2017/2018 навчального року 

8. Схвалити Програму взаємодії закладів вищої та загальної середньої 

освіти щодо підготовки випускників до ЗНО-2018 та проведення 

профорієнтаційних заходів, що розроблена Харківським університетським 

консорціумом, та рекомендувати до впровадження.  

Протягом 2017/2018 навчального року 

 

Заступник директора Департаменту    О.О. Труш 
 


