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ВСТУП
Важливим показником ефективності діючої моделі освітнього
середовища в Сумській області є зовнішнє незалежне оцінювання, яке має на
меті виявити та оцінити рівень навчальних досягнень учнів, ступінь
підготовленості випускників навчальних закладів до здобуття вищої освіти.
Зовнішнє незалежне оцінювання на Сумщині стало успішною реформою,
яка дозволила суспільство наблизити до стандартів цивілізованих країн.
Тестування знань випускників започатковано у 2005 році з подальшим
набуттям ним загальнодержавного рівня. Механізм упровадження зовнішнього
оцінювання має законодавче закріплення. Так, ухвалений Верховною Радою
України 1 липня 2014 року Закон «Про вищу освіту» остаточно затвердив
механізм та утвердив зовнішнє незалежне оцінювання як основний інструмент
прийому абітурієнтів до вищих навчальних закладів.
З 2006 року Сумська область, як і решта областей України, задіяна в
процедурі зовнішнього незалежного оцінювання, яка побудована по вертикалі:
Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО)  Харківський
регіональний центр оцінювання якості освіти (ХРЦОЯО)  Департамент освіти
і науки Сумської обласної державної адміністрації (ДОН СОДА)  Сумський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (СОІППО)  вищі
навчальні заклади (ВНЗ), відділи (управління) освітою (В(У)О).
Цьогоріч статистичні дані та підсумки кампанії ЗНО-2016 розміщені на
офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, який
оприлюднив повну базу даних з результатами основної сесії ЗНО учасників
тестування. За словами директора Українського центру оцінювання якості
освіти Вадима Карандія, така інформація є важливою, насамперед, для
педагогічної спільноти, експертів, аналітиків, які проводять дослідження якості
середньої освіти, а також аналізують рівень навчальних досягнень випускників
загальноосвітніх навчальних закладів, адже мета зовнішнього незалежного
оцінювання  підвищення рівня освіти громадян України та забезпечення
реалізації їхніх конституційних прав на рівний доступ до якісної освіти,
здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту базової і повної
середньої освіти, аналізу стану системи освіти, прогнозування її розвитку.
Щороку підсумки зовнішнього незалежного оцінювання розміщуються на
офіційному
сайті
Українського
центру
оцінювання
якості
освіти
(www.testportal.gov.ua).
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РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ 2016 РОКУ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
1.1.

Нормативно-правове
оцінювання 2016 року

забезпечення

зовнішнього

незалежного

Зовнішнє незалежне оцінювання в Сумській області проводиться
відповідно до Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України,
наказів Міністерства освіти і науки України, Харківського регіонального центру
оцінювання якості освіти, Департаменту освіти і науки Сумської обласної
державної адміністрації, наказів та листів Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.
Зовнішнє незалежне оцінювання у 2016 році було регламентовано
такими нормативно-правовими документами:
1. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»
(статті 44, 45).
2. Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні
заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».
3. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи
щодо підвищення якості освіти в Україні».
4. Указ Президента України від 25.09.2008 № 857 «Про забезпечення
дальшого розвитку вищої освіти в Україні».
5. Указ Президента України від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095
«Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу освіти» (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України
від 08.07.2015 № 533).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312
«Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингу якості освіти».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 222
«Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науковопедагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього
незалежного оцінювання» (зі змінами, унесеними згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 985).
9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1121
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають
здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти».
10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2014 № 1276
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 01.10.2014
№ 1121».
11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2015 № 85
«Про затвердження порядку використання приміщень навчальних закладів для
проведення зовнішнього незалежного оцінювання» (зі змінами, унесеними
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2015 № 1377, що
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.02.2016 за № 100/28230).
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12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 299
«Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання» (зі змінами, унесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 № 418, що зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 27.04.2016 за № 644/28774).
13. Наказ Міністерства
освіти
і
науки
України від 14.09.2015
№ 923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти» (зі змінами, унесеними згідно з наказом Міністерства освіти
і науки України від 13.10.2015 № 1078, що зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 27.10.2015 за № 1270/27715).
14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940
«Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти у 20152016 навчальному році» (зі змінами,
унесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2015
№ 1050).
15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.10.2015 № 1108
«Про підготовку до проведення в 2016 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти».
16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2015 № 1143
«Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти».
17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1277
«Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання».
18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1278
«Про затвердження Порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти» (зі змінами, унесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 № 96, що зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 18.02.2016 за № 255/28385).
19. Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації
від 05.04.2016 № 172-ОД «Про організацію проведення зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання
вступати до вищих навчальних закладів України у 2016 році».
20. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації від 10.11.2015 № 665-ОД «Про підготовку та проведення
у 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти».
21. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації від 14.03.2016 № 143-ОД «Про проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання».
22. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації від 17.03.2016 № 173-ОД «Про проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання для пільгових категорій».
23. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації від 25.03.2016 № 201-ОД «Про проведення зовнішнього
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незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, історії
України».
24. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації від 22.04.2016 № 265-ОД «Про залучення педагогічних
працівників до проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української
мови і літератури, математики, історії України».
25. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації від 22.04.2016 № 264-ОД «Про проведення зовнішнього
незалежного оцінювання у червні 2016 року».
26. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації від 03.06.2016 № 341-ОД «Про залучення педагогічних
працівників
до
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання
у червні 2016 року».
27. Наказ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 15.02.2016 № 20-ОД «Про підготовку та проведення апробації
тестових завдань у Сумській області».
28. Наказ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 03.03.2016 № 30-ОД «Про проведення підготовки педагогічних
працівників, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
у Сумській області».
29. Наказ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 21.03.2016 № 37-ОД «Про участь педагогічних працівників
у проведенні пробного зовнішнього незалежного оцінювання».
30. Наказ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 07.04.2016 № 51-ОД «Про проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання для пільгових категорій».
31. Наказ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 03.06.2016 № 66-ОД «Про залучення працівників інституту
до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у червні 2016 року».
32. Листи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 16.09.2015 № 780, від 22.09.2015 № 789 «Про інформацію щодо
керівників районних (міських) відділів (управлінь) освіти та відповідальних
за проведення ЗНО у 2016 році».
33. Листи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 06.10.2015 № 818, від 08.10.2015 № 828 «Про інформацію щодо
кількості загальноосвітніх навчальних закладів (які мають випускні
11 (12) класи) та загальної кількості випускників 2016 року загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів та форм власності Сумської області».
34. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 10.11.2015 № 909 «Про проведення вебінарів з предметів,
які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання у 2016 році».
35. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 27.11.2015 № 972 «Про пробне ЗНО-2016».
36. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 02.12.2015 № 992 «Про проведення вебінару з географії».
37. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 15.12.2015 № 1024 «Про уточнення бази даних загальноосвітніх
навчальних закладів».
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38. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 23.12.2015 № 1050 «Про проведення інструктивно-методичних
семінарів з предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання
у 2016 році».
39. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 29.12.2015 № 1062 «Про базу даних навчальних закладів Сумської
області».
40. Листи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 11.01.2016 № 10, від 11.01.2016 № 12 «Про проведення пробного
зовнішнього незалежного оцінювання для пільгових категорій».
41. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 13.01.2016 № 21 «Про список відповідальних за формування
комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи».
42. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 15.01.2016 № 29 «Про проведення методичного освітнього заходу
для вчителів англійської мови».
43. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 27.01.2016 № 59 «Про пробне ЗНО-2016».
44. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 27.01.2016 № 60 «Про відповідальних за формування комплектів
реєстраційних документів випускників загальноосвітніх навчальних закладів
Сумської області».
45. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 27.01.2016 № 61 «Про кількість педагогічних працівників, які можуть
бути залучені у якості старших інструкторів під час проведення ЗНО-2016».
46. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 04.02.2016 № 88 «Про педагогічних працівників, які можуть бути
залучені під час проведення ЗНО-2016».
47. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 08.02.2016 № 102 «Про підготовку та проведення апробації тестових
завдань у Сумській області».
48. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 12.02.2016 № 113 «Про проведення наради з питань особливостей
підготовки педагогічних працівників, які будуть залучені до проведення ЗНО
на пунктах проведення ЗНО у 2016 році».
49. Листи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 24.02.2016 № 148, 149 «Про проведення наради з питань
особливостей підготовки педагогічних працівників».
50. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 24.02.2016 № 150 «Про формування бази даних персоналу пунктів
проведення пробного ЗНО».
51. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 03.03.2016 № 199 «Про проведення підготовки педагогічних
працівників у Сумській області».
52. Листи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 10.03.2016 № 212, 213, 214 «Про формування мережі пунктів
проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання для випускників
навчальних закладів загальної середньої освіти з числа пільгових категорій».
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53. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 25.03.2016 № 276 «Про надання інформації щодо визначення осіб,
уповноважених на здійснення контролю за проведенням пробного ЗНО
на пунктах проведення у м. Глухів».
54. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 25.03.2016 № 277 «Про надання інформації про Уповноважених осіб
Українського центру оцінювання якості освіти».
55. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 28.03.2016 № 285 «Про участь педагогічних працівників м. Суми
у роботі предметних експертних груп при Харківському регіональному центрі
оцінювання якості освіти».
56. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 28.03.2016 № 286 «Про участь педагогічних працівників Сумського
району у роботі предметних експертних груп при Харківському регіональному
центрі оцінювання якості освіти».
57. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 30.03.2016 № 290 «Про надання інформації про визначеного
регіонального координатора міжнародного дослідження якості освіти
PISA-2018 у Сумській області».
58. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 01.04.2016 № 293 «Про пробне зовнішнє незалежне оцінювання
для пільгових категорій».
59. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 06.04.2016 № 317 «Про формування бази даних працівників пунктів
проведення ЗНО 2016 року».
60. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 13.04.2016 № 341 «Про хід реєстрації на зовнішнє незалежне
оцінювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої
освіти».
61. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 20.04.2016 № 354 «Про проведення наради-навчання для осіб,
які будуть виконувати обов’язки Уповноважених осіб від Українського центру
оцінювання якості освіти».
62. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 04.05.2016 № 376 «Про інформаційний супровід проведення
зовнішнього незалежного оцінювання 05,11,13 травня 2016 року».
63. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 23.05.2016 № 407 «Про інформування загальноосвітніх навчальних
закладів щодо порядку отримання ними в 2016 році відомостей результатів
державної підсумкової атестації, проведеної у формі ЗНО».
64. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 23.05.2016 № 409 «Про формування бази працівників пунктів
проведення ЗНО 2016 року».
65. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти від 23.05.2016 № 411 «Про проведення вебінарів для відповідальних
за пункти проведення ЗНО, їх помічників, відповідальних за проведення ЗНО
та Уповноважених осіб Українського центру оцінювання якості освіти».
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1.2.

Організаційно-методичний супровід зовнішнього
оцінювання 2016 року в Сумській області

незалежного

Підготовка випускників до зовнішнього незалежного оцінювання
(ЗНО), складання ними тестування на максимальний рейтинговий бал  одне
з актуальних питань сучасної освіти. Для того, щоб досягти успіху за цим
напрямом, необхідно провести максимально організовану, інноваційну,
ретельно продуману, у тому числі на перспективу, роботу не тільки самому
випускнику, а й вчителю, керівнику.
Пріоритетним у цьому напряму роботи є підготовка та безпосереднє
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, зорієнтованого на
особистість кожного випускника.
ЗНО у 2016 році було проведено організовано, з чітким дотриманням
норм і вимог нормативно-правових документів, а головне, якісно,  завдяки
злагодженій співпраці Українського та Харківського центрів оцінювання якості
освіти, Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації, Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, місцевих органів управління освітою.
Координацію навчально-методичної діяльності роботи районних
(міських)
методичних
кабінетів
відділів
(управлінь)
освіти
райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) щодо підготовки та
проведення зовнішнього оцінювання щороку в Сумській області здійснює
навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти та зовнішнього
незалежного оцінювання Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, організаційно-методична діяльність якого представлена
навчально-методичним супроводом зовнішнього незалежного оцінювання,
зокрема проведеними для педагогів області заходами.
Дорожньою картою організаційно-методичного супроводу проведення
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року в Сумській області були
передбачені такі форми та етапи роботи:
 У період з 15 по 23 вересня 2015 року в області сформовано
електронну базу даних керівників органів управління освітою та
відповідальних осіб за зовнішнє незалежне оцінювання, відредаговано
електронну базу даних загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, узагальнено інформацію щодо
відповідальних за формування комплектів реєстраційних документів
випускників загальноосвітніх навчальних закладів.
 З метою ознайомлення з інтернет-ресурсами Харківського
регіонального центру оцінювання якості освіти, з 1 по 25 грудня 2015 року
в 347 (99,1 %) загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів області на
уроках інформатики проведено навчання учнів 11 класів.
 Для методистів із базових дисциплін районних (міських) методичних
кабінетів; керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів, які
викладають предмети, що виносяться на ЗНО; учителів, які викладають ці
предмети в 11-х класах, Сумським обласним інститутом післядипломної
педагогічної освіти, спільно з Харківським регіональним центром оцінювання
якості освіти, з 21 по 28 січня 2016 року проведено цикл інструктивнометодичних вебінарів «Зовнішнє незалежне оцінювання як складова
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Національної системи моніторингу якості освіти» з української мови і
літератури, історії України, математики, фізики, хімії, біології, географії.
Учасниками проведених заходів стали понад 900 педагогічних працівників
області.
 Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації, за участю фахівців Харківського регіонального центру
оцінювання якості освіти, Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, 28 січня 2016 року проведено нараду-навчання з
відповідальними за проведення зовнішнього незалежного оцінювання в
районах (містах) та відповідальними за реєстрацію від вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації з питань організації реєстрації на ЗНО-2016.
 З 22 по 25 лютого 2016 року в загальноосвітніх навчальних закладах
Білопільського, Краснопільського, Недригайлівського, Сумського районів та
мм. Охтирка, Суми проведено апробацію тестових завдань з метою
наповнення банка завдань якісними тестовими завданнями з предметів:
українська мова, історія України, математика, хімія, географія, фізика, біологія,
російська мова, англійська мова, німецька мова. В апробації взяли участь
1439 випускників старшої школи.
 10 березня 2016 року проведено методичний освітній захід для
вчителів англійської мови «Ефективні стратегії підготовки учнів до ЗНО
з англійської мови», що проводився Міжнародним освітньо-методичним
центром Дінтернал-Книга, Сумським обласним інститутом післядипломної
педагогічної освіти у партнерстві з Представництвом британського
видавництва Пірсон та за підтримки Харківського регіонального центру
оцінювання якості освіти. Захід був проведений з метою покращення якості
іншомовної освіти в середніх загальноосвітніх навчальних закладах області,
підвищення фахового рівня вчителів англійської мови з підготовки до
зовнішнього оцінювання. У заході взяли участь 90 педагогічних працівників
області.
 З 14 по 18 березня 2016 року на базі загальноосвітніх та вищих
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації мм. Конотоп, Охтирка, Ромни,
Суми, Шостка, працівниками навчально-методичного відділу моніторингу
якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання Сумського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти проведено 27 навчальних
семінарів для педагогічних працівників, які залучались до роботи на пунктах
проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Навчальні семінари
проводились із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
У процесі навчання учасники ознайомились з особливостями організації та
проведення ЗНО, опрацювали технологічні картки щодо роботи старшого
інструктора, розглянули нестандартні ситуації, що можуть виникати в пункті
проведення ЗНО та способи їх вирішення, аналізували роботу старших
інструкторів. По завершенню серії семінарів усі учасники пройшли
тест-контроль у системі он-лайн, що дало змогу перевірити набуті знання
стосовно процедури проведення тестування та якісно організувати роботу на
основній сесії ЗНО-2016. За результатами тестування педагогічні працівники
отримали сертифікати Харківського регіонального центру оцінювання якості
освіти, якими засвідчується дозвіл роботи на пунктах проведення ЗНО.
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 З 5 по 30 січня 2016 року на сайті Харківського регіонального центру
оцінювання якості освіти була здійснена реєстрація на пробне ЗНО, головна
мета якого: відтворення умов та технології проведення ЗНО, ознайомлення з
процедурою, формами тестових завдань, правилами заповнення бланків
відповідей, а також психологічне налаштування учасників до складання тестів.
Усього в області зареєструвалося для проходження пробного ЗНО
2919 осіб (2015 рік  2944).
В області було організовано 14 пунктів проведення пробного ЗНО
(7 (50 %)  на базі вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації,
4 (28 %)  на базі загальноосвітніх навчальних закладів, 3 (21 %)  на базі
вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які розташовані у 6 містах
області: м. Глухів (Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2
Глухівської міської ради, Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака
Сумського національного аграрного університету), м. Конотоп (Конотопський
інститут Сумського державного університету, Політехнічний технікум
Конотопського інституту Сумського державного університету), м. Охтирка
(Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради,
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 імені Р.К. Рапія Охтирської
міської ради), м. Ромни (Роменська спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1 імені П.І. Калнишевського Роменської міської ради,
Роменський коледж Сумського національного аграрного університету),
м. Суми (Сумський національний аграрний університет, Сумський державний
університет (корпус 1); Сумський державний педагогічний університет імені
А.С. Макаренка (корпус А); Українська академія банківської справи (корпус 2),
м. Шостка (Хіміко-технологічний коледж імені І. Кожедуба Шосткинського
інституту Сумського державного університету (корпус Б).
Пробне зовнішнє оцінювання 2 квітня 2016 року було проведено з
української мови і літератури (зареєструвалося 2469 осіб, узяло участь 2409,
що становить 97,6 %), 9 квітня 2016 року – із математики, історії України,
біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької
та російської мов (зареєструвалося 1592 особи, узяло участь 1534, що
становить 96,4 %) (таблиця 1).
Таблиця 1
Статистичні дані щодо проведення
пробного зовнішнього незалежного оцінювання у Сумській області
Дата
проведення
02.04.2016
09.04.2016

Предмет

Зареєструвалося

Узяло участь

%

Українська мова і література
Математика
Історія України
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Англійська мова
Німецька мова
Російська мова
Французька мова

2469
530
396
194
19
84
71
285
10
1
2

2409
515
374
189
19
80
69
276
10
1
1

97,6
97,2
94,4
97,4
100
95,2
97,2
96,8
100
100
50
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Кожен учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання отримав
інформаційний бюлетень, який дозволяв визначити результати зовнішнього
незалежного оцінювання з певного предмету. Скориставшись ключами та
схемами оцінювання завдань сертифікаційної роботи, розміщеними у ньому,
учасники самостійно визначали кількість тестових балів, які набрали. У разі,
якщо визначений експертною групою тестовий бал був нижче встановленого,
то  тест пробного ЗНО учасник не склав. Значення порога «склав/не склав»
для пробного тестування з української мови і літератури  25 балів, з
математики  13 балів, історії України  28 балів, англійської  14 балів,
німецької  13 балів, іспанської  16 балів, французької  14 балів, російської
мови  33 бали, біології  22 бали, географії  26 балів, фізики  14 балів,
хімії  22 бали.
16 квітня 2016 року на базі вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації у мм. Конотоп, Ромни, Суми, Шостка проведено пробне зовнішнє
незалежне оцінювання з української мови і літератури для випускників
навчальних закладів системи загальної середньої освіти з числа пільгових
категорій (зареєструвалося 484 особи, узяло участь 302, що становить 62 %),
(2015 рік  зареєструвалося 310 осіб, узяло участь 189, що становить 61 %)
(таблиця 2).
Таблиця 2
Статистичні дані щодо проведення
пробного зовнішнього незалежного оцінювання
для випускників пільгових категорій у Сумській області
№
з/п

1

2
3
4

Назва пункту
проведення пробного
зовнішнього
незалежного оцінювання
Конотопський інститут
Сумського державного
університету
Роменський коледж
Сумського національного
аграрного університету
Сумський державний
університет
Шосткинський інститут
Сумського державного
університету
Загальна по області

Зареєтрувалося

Взяло участь

%

81

59

73

87

69

79

237

116

49

79

58

73

484

302

62

 Педагогічні працівники Верхньосироватської спеціалізованої школи
I-III ступенів Сумської районної ради, Косівщинської загальноосвітньої школи
I-III ступенів Сумської районної ради, Сумської загальноосвітньої школи
I-III ступенів № 18, Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів № 1
імені В. Стрельченка м. Суми та методисти з біології, географії навчальнометодичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку
Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти
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з 6 травня по 18 червня 2016 року (за окремим графіком) узяли участь у роботі
предметних експертних груп з питань визначення результатів зовнішнього
незалежного оцінювання при Харківському регіональному центрі оцінювання
якості освіти.
 За участі директора Харківського регіонального центру оцінювання
якості освіти, під головуванням заступника голови Сумської обласної
державної адміністрації, 14 квітня 2016 року відбулася обласна координаційна
нарада з питань організації та проведення ЗНО-2016. На нараді обговорено
низку заходів щодо забезпечення організованого та безпечного проведення
зовнішнього незалежного оцінювання: графік проведення ЗНО-2016;
підвезення учасників з числа учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів до пунктів проведення ЗНО; графік роботи загальноосвітніх
навчальних закладів, на базі яких організовано пункти проведення ЗНО; схеми
залучення педагогічних працівників на пункти проведення ЗНО; забезпечення
огляду пунктів проведення ЗНО; охорони громадського порядку на їх території;
попередження аварійних ситуацій на під’їзді до пунктів проведення ЗНО;
охорони тестових матеріалів.
 Із 1 лютого по 4 березня 2016 року тривала реєстрація на основне
зовнішнє незалежне оцінювання. Унести зміни до реєстраційних даних
учасники мали можливість до 18 березня 2016 року. Усього в Сумській області
для проходження ЗНО зареєструвалося 7333 особи, з них 5174  випускники
поточного року навчання, 2159  випускники минулих років (у 2015 році 
8087 зареєстрованих, з них 5706  одинадцятикласники, 2381  випускники
минулих років).
Подача реєстраційних документів для участі у додатковій сесії
учасниками антитерористичної операції, особами з неконтрольованих
територій, які не встигли зареєструватися в основний період, а також особами,
які за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи,
тривала з 19 березня по 20 травня 2016 року.
Учасники зовнішнього оцінювання реєструвалися самостійно або з
допомогою пунктів реєстрації, які знаходилися у мм. Глухів, Конотоп, Охтирка,
Ромни, Суми, Шостка. Усього пунктів реєстрації в області  12.
Кожному зареєстрованому для проходження ЗНО були створені умови
для об’єктивного та неупередженого оцінювання його знань.
Про дати, час, місце проведення ЗНО учасники мали змогу дізнатись із
запрошень-перепусток, які вони самостійно роздруковували зі своєї
інформаційної сторінки на сайті Українського центру оцінювання якості освіти,
доступ до якої здійснювався за номером та пін-кодом Сертифіката ЗНО.
 У зв’язку з проведенням державної підсумкової атестації у формі
ЗНО, Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти, спільно з
Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, було
прийнято рішення про збільшення кількості округів проведення ЗНО.
У порівнянні з минулими роками, кількість округів збільшилася на один
(м. Глухів).
Тестування з української мови і літератури, математики та історії України
проходило в 6 округах Сумської області (мм. Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни,
Суми, Шостка). Кількість округів з решти предметів залежала від кількості
зареєстрованих осіб.
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В області було організовано 32 пункти проведення ЗНО (10 (32 %)  на
базі вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації у мм. Глухів, Конотоп,
Суми, Шостка; 9 (28 %)  на базі вищих навчальних закладів I-II рівнів
акредитації у мм. Конотоп, Ромни, Суми, Шостка; 4 (12 %)  на базі
професійно-технічних навчальних закладів у м. Суми; 9 (28 %)  на базі
загальноосвітніх навчальних закладів у мм. Глухів, Охтирка, Конотоп, Ромни,
Шостка. Кількість пунктів проведення ЗНО, організованих на базі вищих
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, у Сумській області найбільша
серед 3-х областей, якими опікується Харківський регіональний центр
оцінювання якості освіти.
Роботу пунктів проведення ЗНО в травні забезпечили 1649 педагогічних
працівників області, у червні – 763, які якісно виконали свою роботу, про що
свідчить відсутність апеляційних заяв на процедуру тестування.
За даними Українського центру оцінювання якості освіти в області
українську мову і літературу обрало 7333 особи, узяло участь – 6966 (95 %),
історію України – 5359 осіб, узяло участь – 5009 (93,5 %), математику –
4126 осіб, узяло участь – 3834 (92,9 %) (таблиця 3).
Таблиця 3
Статистичні дані щодо участі у
зовнішньому незалежному оцінюванні (основна сесія)
Дата
проведення
05.05.2016
11.05.2016
13.05.2016
03.06.2016
06.06.2016
07.06.2016
08.06.2016
09.06.2016
10.06.2016
13.06.2016
15.06.2016
17.06.2016

Предмет
Українська мова і
література
Математика
Історія України
Російська мова
Іспанська мова
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Біологія
Фізика
Географія
Хімія

Зареєструвалося

Узяло
участь

% від кількості
осіб, допущених
до участі у
тестуванні

7333

6966

95

4126
5359
83
10
2293
65
8
3278
1278
1334
995

3834
5009
52
6
2017
51
7
2559
963
999
754

92,9
93,5
76,5
85,7
91,4
83,6
87,5
88,1
85,6
83
82,9

Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської, німецької, французької та
іспанської мов проходило в різні дні, що дало можливість учасникам скласти
тестування з кількох іноземних мов.
Високій явці учасників ЗНО в травні сприяв факт централізованого
підвезення учнів шкіл до пунктів проведення ЗНО (були задіяні 140 шкільних
автобусів).
Широкого застосування на пунктах проведення ЗНО набуло громадське
спостереження, що здійснювали представники громадських організацій
«Опора» та «Ліга захисту». Усього в Сумській області зареєструвалось
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22 громадських спостерігача, які були присутні на пунктах тестування 37 разів.
Негативних відгуків та зауважень з боку громадських спостерігачів не
зафіксовано. На окремих пунктах були присутні представники Українського
центру оцінювання якості освіти та Харківського регіонального центру
оцінювання якості освіти, уповноважені на здійснення контролю за
процедурою проведення ЗНО. Зауважень з боку зазначених осіб щодо
організації та проведення ЗНО на пунктах проведення не було.
Серед основних порушень учасниками процедури тестування, як і в
попередні роки, залишається наявність в учасників мобільних телефонів,
інших заборонених засобів (навушники) та друкованих матеріалів. Через дані
порушення процедури результати 8 учасників ЗНО в області були анульовані.
Через відсутність документів, що посвідчують особу та сертифікатів, не
було допущено на пункти проведення ЗНО 7 осіб.
До організації та проведення зовнішнього оцінювання кожного року
залучаються установи: управління охорони здоров’я Сумської обласної
державної адміністрації, Головне управління Національної поліції в Сумській
області, відділ безпеки дорожнього руху Головного управління Національної
поліції в Сумській області, управління поліції охорони в Сумській області,
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській
області, завданнями яких є: забезпечити огляд пунктів проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, попередити аварійні ситуації, можливі
надзвичайні ситуації, організувати охорону тестових матеріалів, охорону
громадського порядку, чергування медичних працівників. Усі пункти
проведення ЗНО були забезпечені чергуванням медичних працівників, поліції
та поліції охорони, які здійснювали охорону тестових матеріалів на пунктах.
У день проведення ЗНО представниками Сумського обласного вузла
спеціального зв’язку контейнери з бланками відповідей учасників були
доставлені до пунктів обробки інформації.
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РОЗДІЛ 2
РЕЗУЛЬТАТИ СКЛАДАННЯ УЧАСНИКАМИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ У 2016 РОЦІ
2.1. Обласні дані з предметів, винесених для складання зовнішнього
незалежного оцінювання
Запровадження в Україні системи зовнішнього незалежного оцінювання
спрямоване на створення максимально об’єктивної системи оцінювання
кінцевого результату навчальної діяльності загальноосвітнього навчального
закладу  визначення рівня знань, умінь і навичок його випускника.
Проте, важлива не тільки сама реформа оцінювання, а й те, яким чином
аналізуються результати такого оцінювання, яким чином ці результати стають
основою для прийняття управлінських рішень, спрямованих на удосконалення
освітнього процесу та планування подальших кроків реформування освітньої
галузі.
Важливим кінцевим результатом проведення зовнішнього незалежного
оцінювання 2016 року стали аналітичні та статистичні матеріали, які
опублікував Український центр оцінювання якості освіти.
Узявши за основу чотири критерії, здійснено аналіз результатів
зовнішнього незалежного оцінювання учасників від Сумської області.
Перший критерій – відсоток учасників, які не подолали поріг «склав/не
склав». Цей критерій є об’єктивним, тому що показує загальний рівень
результативності складання зовнішнього оцінювання з певного предмета у
тому чи іншому районі або місті.
Другий критерій – відсоток учасників, які отримали 180 балів і більше. Це
тестовий бал, отриманий найбільш підготовленим випускником, адже кінцевий
результат рівня сформованості знань випускника є результатом роботи не
тільки навчального закладу.
Третій критерій – відсоток учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які
отримали 160 балів і більше. Цей критерій є вагомим, тому що показує
результат навчання випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які на
достатньому рівні знають предмет. Окрім того, серед 64 показників щорічної
оцінки соціально-економічного розвитку держави, два показника базуються на
результатах проведення зовнішнього оцінювання випускників загальноосвітніх
навчальних закладів, які отримали 160 балів і більше (з української мови і
літератури та іноземної мови).
Четвертий критерій – загальний середній тестовий бал, який
обраховувався як середнє арифметичне значення всіх тестових балів,
отриманих випускниками під час складання тестування.
Важливим нововведенням у системі зовнішнього незалежного
оцінювання є запровадження відмінної від попередніх років системи
визначення результатів. Замість відносного критерію встановлення порогового
бала (124), з 2015 року був застосований абсолютний критерій (пороговий бал
«склав/не склав»), коли його значення визначала група експертів, до складу
якої залучалися педагогічні працівники, що мали досвід викладання у
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навчальних закладах різного типу, викладачі вищих навчальних закладів усіх
рівнів акредитації, науковці з усіх регіонів України.
Експерти визначали мінімальну кількість тестових балів з кожного
предмету ЗНО, межу, яка розподіляла учасників тестування на тих, які мають
певні знання з навчального предмета і можуть брати участь у конкурсі на
право навчатися у вищих навчальних закладах України, і тих, у яких ці знання
були мінімальними. Якщо учасники не долали межу (поріг), то отримували
результат «не склав», а отже, це свідчило про недостатній рівень
підготовленості абітурієнта до навчання у вищому навчальному закладі.
Найвищий бал за рейтинговою шкалою відповідав 200 балам.
Як і у попередні роки 200 балів отримували ті, хто набирав максимально
можливу кількість балів.
За даними Українського центру оцінювання якості освіти Сумська
область увійшла до десятки областей України за набраними 200 балами
(абсолютна кількість отриманих результатів) та зайняла 8 місце у
загальноукраїнському рейтингу (рис. 1).
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Рис. 1. Загальноукраїнські дані учасників ЗНО 2016 року, які отримали
200 балів за виконання сертифікаційних робіт
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У 2016 році найкращих результатів досягли 8 учнів, які навчались у
загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області (таблиця 4).
Таблиця 4
Кількість 200-бальних результатів ЗНО-2016
у розрізі установ освіти Сумської області

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 17
м. Суми
Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 25
м. Суми
Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 7
імені Максима Савченка м. Суми
Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 27
м. Суми
Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради
Білопільська спеціалізована школа I-III ступенів
№ 1 Білопільської районної ради
Разом

Разом

Біологія

Назва установи

Німецька
мова

№
з/п

Українська
мова і
література
Англійська
мова

Предмети

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1
3

1

1
2

2
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Із восьми учасників, п’ять  з навчальних закладів обласного центру: два
учні, які мають найвищий результат, є випускниками Сумської спеціалізованої
школи I-III ступенів № 7 імені Максима Савченка м. Суми (українська мова і
література, біологія), два  випускники Шосткинської гімназії Шосткинської
міської ради (німецька мова), один  випускник Сумської спеціалізованої
школи I-III ступенів № 25 м. Суми (українська мова і література), один 
випускник Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів № 17 м. Суми
(українська мова і література), один  випускник Сумської загальноосвітньої
школи I-III ступенів № 27 м. Суми (біологія). І тільки один 200-бальний
результат має учасник із районного центру з англійської мови. Його отримав
учень Білопільської спеціалізованої школи I-III ступенів № 1.
У 2016 році учасники мали можливість пройти ЗНО з 12 навчальних
предметів. Обов’язковим для складання була українська мова і література.
Для участі у ЗНО з української мови і літератури зареєструвалось по області
7333 особи, із них майже 71 %  це учні загальноосвітніх навчальних закладів.
Не склали тестування 7 % учасників, із яких найбільше у Лебединському
районі (20,2 %). Найкращі результати в учасників міст області (найменше
учасників, які не подолали поріг, у мм. Глухів (1,1 %), Суми (3,4 %) та
Ромни (3,4 %)) (рис. 2).
Серед учасників, які склали тестування з української мови і літератури на
180 балів і більше, перші три місця зайняли мм. Ромни, Глухів, Суми.
У м. Ромни такої категорії учасників найбільше (28,4 %), м. Глухів займає другу
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позицію з результатом у 24,7 %, обласний центр – третю (майже 21 %).
Розташування на вищих позиціях означає вищий рівень знань, які
демонструють випускники саме з міських навчальних закладів. Найменше
учасників, які отримали під час складання ЗНО з української мови і літератури
більше 180 балів, у Лебединському районі (2 %) (рис. 3).
У вибудованих позиціях результативності складання випускниками
загальноосвітніх навчальних закладів української мови і літератури на
160 балів і більше та середньому балу по області на перших місцях мм. Глухів
(61,4 %), Суми (56,5 %) та Ромни (54,8 %). Найвищою є результативність
складання української мови і літератури у м. Глухів, як за кількістю учнів, що
набрали більше 160 балів, так і за середнім балом (165,2). Найнижчою є
результативність складання української мови і літератури у Лебединському
районі, як за кількістю учнів, що набрали більше 160 балів (5,1 %), так і за
середнім балом (125,3) (рис. 4, 5).
Для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього
незалежного оцінювання випускникам загальноосвітніх навчальних закладів
пропонувалися на вибір два предмети: історія України та математика.
Історію України в області обрали 73 % учасників, не склали тест 11,4 %, із
них найбільший відсоток у Краснопільському районі (майже 21 %); найменше
учасників, які не склали історію України, у м. Ромни (5,2 %) (рис. 6).
Як і за результатами з української мови і літератури, мм. Ромни та Глухів
зайняли перші позиції по найбільшому відсотку набраних 180 балів і більше.
У м. Ромни таких учасників 15,6 %, м. Глухові – майже 12 %, найменше –
у Конотопському районі (1,1 %). Взагалі не мають таких результатів
Великописарівський, Лебединський та Середино-Будський райони (рис. 7).
Відповідно до обласних даних за відсотком учнів загальноосвітніх
навчальних закладів, які отримали 160 балів і більше та за середнім балом з
історії України лідерами в області залишаються мм. Ромни та Глухів, обласний
центр (як і за результатами складання української мови і літератури), займає
третє місце. Найнижчий середній бал (119,3), а також відсутні результати
вище 160 балів у Лебединському районі (рис. 8, 9).
Серед учасників області зовнішнє незалежне оцінювання з
математики обрали 56,3 %, не склали тестування 15,4 %. Найбільше таких
осіб у Конотопському районі (38,3 %), найменше – у м. Глухів (7,3 %) (рис. 10).
Найкращі результати з математики (180 балів і більше) демонструють
учасники обласного центру (11,2 %), найменший відсоток учасників, які
отримали результат вище 180 балів, у Великописарівському районі (1 %),
відсутні такі результати майже у більшості районних центрів області (рис. 11).
Відповідно до обласних даних за відсотком учнів загальноосвітніх
навчальних закладів, які отримали 160 балів і більше та за показником
середнього балу перші два місця посіли мм. Конотоп та Шостка. За критерієм
учасників, які отримали результати більше 160 балів, на першому місці
м. Конотоп (39,2 %), на останньому – Конотопський район (2 %), а
у Лебединському районі такі результати взагалі відсутні (рис. 12).
Найвищий середній бал по області з математики у м. Шостка (151,3),
найнижчий  у Лебединському районі (115,2) (рис. 13).
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Рис.5
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Рис. 6
Обласні дані
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Рис 8
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Рис.9
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Рис. 10
Обласні дані про
учасників, які не
подолали поріг
«склав/не
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з математики, %

Рис. 11
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Рис. 12
Обласні дані про
учнів ЗНЗ, які
отримали
160 балів і
більше за
шкалою
100-200 балів
з математики, %

Рис.13
Середній бал за
шкалою
100-200 балів з
математики, %
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У 2016 році Український центр оцінювання якості освіти дав можливість
учасникам обрати декілька іноземних мов, розмежувавши їх складання у часі.
Найбільш обираною серед іноземних мов залишається англійська, у
2016 році 31 % учасників обрали її для складання. Порівняно з минулим
роком, кількість охочих складати саме англійську збільшилася на 10 %. Не
склали зовнішнє оцінювання з англійської мови 18 % учасників. Найбільше
такої категорії осіб у Лебединському районі (50 %), проте це 6 із 12 учасників,
які складали цей предмет, тому даний район на першій позиції у антирейтингу.
Найменший відсоток учасників, які не подолали поріг – у Ямпільському районі
(8,3 %) (рис. 14).
Цьогоріч кращі результати зовнішнього оцінювання з англійської мови
(більше 180 балів) демонструють учасники м. Ромни (11,9 %), Путивльський
район посів друге місце із результатом 11,1 %, третю позицію займає
обласний центр із результатом 9,2 %. Відсутні такі результати майже у
більшості районних центрів (рис. 15).
Найкращі результати за категорією 160 балів і більше з англійської мови
демонструють учні міських загальноосвітніх навчальних закладів. На одних із
перших позицій обласний центр та міські територіальні одиниці (мм. Ромни
(39,7 %), Суми (31,5 %), Шостка (26,2 %), Конотоп (25,1 %), Лебедин (20 %),
Охтирка (16,8 %), Глухів (16,6 %). Відсутні учні, які набрали більше 160 балів, у
Глухівському, Роменському, Конотопському, Великописарівському та
Лебединському районах. Та й у решти районних центрів області цей показник
є невисоким, хоча слід врахувати і той факт, що у деяких районах кількість
зареєстрованих на англійську мову була невеликою (рис. 16).
Обласним лідером за середнім балом та за кількістю учасників, які
склали тестування на 160 балів і більше з англійської мови, є Путивльський
район. Середній бал у районі – 154,7 та майже 45 % учнів загальноосвітніх
навчальних закладів району отримали за тестування більше 160 балів.
Найнижчий середній бал з англійської мови – у Лебединському районі (119)
(рис. 17).
Серед учасників Сумської області другим за обираністю предметом
серед іноземних мов стала німецька. Обрали її для складання 65 учасників
області, проте була присутня на тестуванні 51 особа (41 випускник
загальноосвітніх навчальних закладів та 10 випускників минулих років). Із
загальної кількості учасників, які брали у ньому участь, 13,7 % його не склали.
Тестування з німецької мови обрали для складання
учасники
13 територіальних одиниць області. Це мм. Суми, Конотоп, Охтирка, Шостка та
дев’ять районних центрів (Білопільський, Конотопський, Кролевецький,
Лебединський, Охтирський, Роменський, Середино-Будський, Сумський та
Шосткинський райони). Найбільше учасників, які не подолали поріг з німецької
мови, у Сумському районі (60 %)  це чотири випускники Верхньосироватської
спеціалізованої школи I-III ступенів Сумської районної ради (рис. 18). З п’яти
учасників Сумського району, які взяли участь у тестуванні, тільки один
(випускник минулих років) отримав результат вище 180 балів.
Серед даних територіальних одиниць області найвищою є
результативність складання німецької мови учасниками обласного центру та
м. Шостка. Із 14 учасників обласного центру, які брали у ньому участь, усі
100 % подолали поріг, а 71,4 % отримали результати 160 балів і більше, із них
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66,6 % випускників Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 імені
О. Бутка м. Суми та 33,3 % випускників Сумської гімназії № 1 м. Суми
отримали результати від 180 до 200 балів. Також найкращі результати мають
учасники м. Шостка. Із 11 учасників, які взяли у ньому участь, усі 100 %
подолали поріг «склав/не склав», 63,6 % набрали за складання тесту більше
160 балів, 37,5 % від цієї кількості отримали результат вище 180 балів 
це випускники Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради, хоча 33,3 %
результату даної категорії належать випускникам минулих років (рис. 19, 20).
Найменше учасників, які взяли участь у зовнішньому незалежному
оцінюванні, з французької мови (7 осіб) та іспанської мови (6 осіб). Із семи
учасників області, які складали тестування з французької мови, усі 100 %
подолали поріг. Найвищого результату (180 балів і більше) не має жоден
учасник, проте, 160-180 балів отримали 3 із 7 учасників,  це випускники
Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів № 2 імені Д. Косаренка м. Суми,
Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів № 9 м. Суми та Хоружівського
навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи I-III ступенів –
дошкільного навчального закладу Недригайлівської районної ради (рис. 21).
У зовнішньому незалежному оцінюванні з іспанської мови взяли участь
6 осіб. Усі 100 % подолали поріг «склав/не склав», проте жоден не отримав
результату вище 160 балів. Із 6 учасників, 5  випускники минулих років та
1 випускник Сумської гімназії № 1 м. Суми (рис. 22).
У зовнішньому незалежному оцінюванні з російської мови у 2016 році
взяли участь 52 особи, 27  випускники навчальних закладів поточного року
навчання та 25  випускники минулих років із більшості районних центрів та
міст області. Найбільше учасників, які складали тестування, з обласного
центру (24 особи), з решти  від 1 до 3. Не подолали поріг 5,7 %. Найбільше,
і це єдиний результат, з обласного центру, 12,5 % його випускників не склали
тестування (це виключно випускники минулих років) (рис. 23).
Учасників, які отримали 180 балів і вище по області  7,7 %. Найбільше
(16,6 %) склали тестування на відповідний бал випускники Сумської
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18 м. Суми, а також 5,8 % випускників
минулих років обласного центру отримали вище 180 балів. По 50 %
результату 180 балів і більше мають Охтирський район (Чупахівська
спеціалізована школа I-III ступенів Охтирської районної ради) та СерединоБудський район (Середино-Будська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2
Середино-Будської районної ради). Проте, цей відсоток відповідає по одному
учню з кожного району (рис. 24).
Результат 160 балів і більше по області мають мм. Конотоп
(100 %, проте, це один єдиний зареєстрований випускник у місті), Суми
(12,5 %), Шостка (50 %, це  один із двох учасників у місті) та Путивльський
район (50 %, це  один із двох зареєстрованих учасників у районі) (рис. 25).
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Рис. 14
Обласні дані
про
учасників, які
не подолали
поріг
«склав/не
склав»
з англійської
мови, %

Рис. 15
Обласні
дані про
учасників,
які
отримали
180 балів і
більше
за шкалою
100-200
балів
з англійської
мови, %
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Рис.16
Регіональні дані
про учнів ЗНЗ, які
отримали 160
балів і більше за
шкалою 100-200
балів з англійської
мови, %

Рис. 17
Середній
бал за
шкалою
100-200
балів з
англійської
мови, %
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Рис. 18
Обласні дані
про учасників,
які не
подолали поріг
«склав/не
склав»
з німецької
мови, %

Рис. 19
Обласні дані
про учасників,
які отримали
180 балів і
більше за
шкалою
100-200 балів
з німецької
мови, %
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Рис.20
Обласні дані про
учасників, які
отримали 160 балів
і більше за шкалою
100-200 балів з
німецької мови, %

Рис. 21
Обласні дані
про учасників,
які складали
французьку
мову,
кількісний
показник
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Рис. 22
Обласні дані
про учасників,
які складали
іспанську мову,
кількісний
показник

Рис. 23
Обласні дані про
учасників, які не
подолали поріг
«склав/не склав»
з російської
мови, %
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Найбільший відсоток учасників, які не подолали поріг «склав/не склав»
по Україні з фізики  у Сумської області (23,5 %), хоча зареєстрованих на цей
предмет усього 17 % від загальної кількості учасників ЗНО. Але це один з
найбільших відсотків тих, хто обрав фізику для складання ЗНО по Україні.
Серед учасників області, які не склали тестування, найбільший відсоток
у Роменському районі (43 %), проте, зареєстрованих на фізику в районі всього
14 осіб. У м. Ромни найменше учасників, які не склали тестування – майже
7 %. Найкращий результат  у Путивльському районі, де взагалі немає таких
учасників, які не склали тест (рис. 26).
Відповідно до обласних даних учасників, які отримали 180 балів і більше
на першій позиції м. Ромни (10,34 %), у м. Охтирка таких учасників усього
1,5 %, а переважна більшість районів області такого результату взагалі не
мають (рис. 27).
За відсотком учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали
більше 160 балів, лідером з фізики є м. Конотоп. Майже 35 % учнів
загальноосвітніх навчальних закладів отримали бал 160 і більше. Більшість
районних центрів мають низький відсоток учнів, які отримали за тестування з
фізики більше 160 балів, є й такі, які взагалі цього результату не мають
(Роменський, Шосткинський, Конотопський, Буринський, Лебединський,
Білопільський райони). Обласний центр займає 5 місце (рис. 28).
Середньообласний бал з фізики  126,2, найвищий результат, за
середнім балом, у м. Конотоп (148,4), найнижчий  у Конотопському районі
(112) (рис. 29).
У 2016 році географію для складання зовнішнього незалежного
оцінювання в області обрали 18 % учасників, не подолали порогу  4,4 %.
Це  найменший відсоток, тобто, найкращий результат, серед інших
предметів, які виносились для складання зовнішнього незалежного
оцінювання по області. Найкращі результати  у Сумському, СерединоБудському, Краснопільському, Глухівському, Буринському, Білопільському
районах та м. Лебедин, де взагалі немає тих, хто тестування з географії не
склав. Найбільше учасників, які не склали тестування з географії, у
Конотопському районі (28,6 %), найменше – у м. Ромни (майже 3 %) (рис. 30).
У категорії учасників, які отримали 180 балів і більше, на першому місці
Глухівський район (20 %) (рис. 31). Проте, із 5 учасників районного центру, які
взяли участь у тестуванні з географії, тільки 1 отримав результат більше
180 балів (це  учень із Сварківського навчально-виховного комплексу:
загальноосвітня школа I-III ступенів  дошкільний навчальний заклад
«Пізнайко» Глухівської районної ради).
Відповідно до обласних даних учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, які отримали результат більше 160 балів, найбільш успішно зовнішнє
незалежне оцінювання з географії склали випускники шкіл м. Лебедин
(71,4 %). Проте, випускники Лебединського та Путивльського районів не мають
таких результатів взагалі (рис. 32).
Найвищий середній бал в області з географії у м. Лебедин (162,4),
найнижчий – у Лебединському районі (124,3) (рис. 33).
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Рис. 26
Обласні
дані про
учасників,
які не
подолали
поріг
«склав/не
склав»
з фізики, %

Рис. 27
Обласні
дані про
учасників,
які
отримали
180 балів і
більше за
шкалою
100-200
балів
з фізики, %
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Рис.28
Обласні дані про
учасників, які
отримали 160
балів і більше за
шкалою 100-200
балів
з фізики, %

Рис. 29
Середній
бал за
шкалою
100-200
балів з
фізики, %
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Рис. 30
Обласні дані
про
учасників, які
не подолали
поріг
«склав/не
склав»
з географії, %

Рис. 31
Обласні дані
про учасників,
які отримали
180 балів і
більше за
шкалою
100-200 балів
з географії, %
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Рис.32
Обласні дані про
учасників, які
отримали 160
балів і більше за
шкалою 100-200
балів
з географії, %

Рис. 33
Середній бал
за шкалою
100-200 балів з
географії, %

39

Найбільш обираною серед предметів природничого циклу в області
залишається біологія.
У 2016 році для участі у зовнішньому незалежному оцінювання з біології
зареєструвалося 44,7 %, не склали тестування майже 10 % (9,7 %). Найбільше
осіб, які не подолали поріг у Конотопському районі (19,2 %), найменше –
у м. Лебедин (5 %). Найкращий результат у Путивльському районі, де взагалі
відсутні учасники, які не склали тестування з біології (рис. 34).
Найвищу позицію у категорії учасників, які склали тестування на 180 балів
і вище, займає м. Ромни із результатом 13,2 %, найнижчу – Тростянецький
район (1,7 %), взагалі такі учасники відсутні у Великописарівському та
Конотопському районах (рис. 35).
За показником учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали
результат більше 160 балів, найкращий результат у м. Ромни (34,7 %),
у Білопільському районі таких учнів тільки 6 %. Тримається тенденція
лідерства найкращих результатів у міських навчальних закладів. У першій
п’ятірці саме міста області (рис. 36).
Найвищий середній бал по області з біології у м. Охтирка (146,9),
а найнижчий – у Лебединському районі (126,8) (рис. 37).
Для проходження тестування з хімії в області зареєструвалося всього
лише 13,5 %, не склали тест 15,5 % учасників. Із них найменший відсоток, а
отже, на одній із перших позицій  м. Ромни із результатом 2,9 %. Перше місце
зайняли Буринський та Лебединський райони, де таких осіб, що не склали
тест, взагалі немає, проте,  це 9 та 2 учасника, відповідно, які
зареєструвалися для проходження тестування у цих районах (рис. 38).
Найбільше учасників, які отримали результат 180 балів і більше,
у м. Охтирка (17,2 %), найменше  у м. Глухів (2,9 %). Найкращі результати
зовнішнього незалежного оцінювання з хімії отримали учасники саме з міст та
декількох районних центрів області. Більшість учасників із сільської місцевості
таких результатів взагалі не має (рис. 39).
За середнім балом та за кількістю учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, які отримали 160 балів і більше з хімії, перші дві позиції посіли
м. Охтирка та м. Шостка. Відповідно до обласних даних учнів загальноосвітніх
навчальних закладів, які написали тест на 160 балів і більше, на першому місці
м. Шостка із результатом 46,3 %, найменше таких випускників
у Білопільському районі (3,8 %), взагалі таких немає у Середино-Будському,
Шосткинському, Краснопільському та Лебединському районах (рис. 40).
Найвищий середній бал по області у м. Охтирка (153,8), найнижчий –
у Шосткинському районі (119,4) (рис.41).

40

19,2

Конот опс ький

16,7

О хтирс ький

16,2

Кролевецький

15,1

Б уринс ький
Крас нопільс ький

15

Недригайлівс ький

14,8
13,6

Т рос тянецький

Рис. 34
Обласні
дані про
учасників,
які не
подолали
поріг
«склав/не
склав»
з біології, %

12,5

Лебединс ький

11

Р оменс ький

10,6

В еликопис арівс ький

10,2

Б ілопільс ький

9

м.Шос тка

8,8

м.Р омни

8,6

м.С уми

8,2
8,2

Шос ткинс ький
м.О хтирка

7,7
7,6
7,4

Липоводолинс ький
м.Г лухів
С умс ький

7,4

Г лухівс ький

6,7

м.Конот оп

6,3
6,3

С ередино-Б удс ький
Я мпільс ький

5

м.Лебедин

0

Путивльс ький
0

5

10

15

20

13,2

м.Р омни
м.С уми
м.О хт ирка
м.Г лухів
Пут ивль с ь кий
Я мпіль с ь кий
Липоводолинс ь кий
м.Конот оп
м.Леб един
м.Ш ос т ка
Недригайлівс ь кий
Б ілопіль с ь кий
Б уринс ь кий
Р оменс ь кий
Кролевець кий
С умс ь кий
Леб единс ь кий
О хт ирс ь кий
С ередино-Б удс ь кий
Ш ос т кинс ь кий
Г лухівс ь кий
Крас нопіль с ь кий
Т рос т янець кий
В еликопис арівс ь кий
Конот опс ь кий

10,3
9,2
8,9
8,8

Рис. 35

6,3
6,2
6,1

Обласні
дані про
учасників,
які
отримали
180 балів і
більше за
шкалою
100-200
балів
з біології, %

5
4,8
4,6
3,9
3,8
3,7
3
2,9
2,5
2,1
2,1
2
1,9
1,9
1,7
0
0
0

5

10

41

15

Рис.36
Обласні дані
про учасників,
які отримали
160 балів і
більше за
шкалою
100-200 балів
з біології, %

Рис. 37
Середній бал
за шкалою
100-200 балів з
біології, %

42
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2.2. Висновки за результатами проведеного
результатів складання учасниками Сумської
незалежного оцінювання 2016 року

предметного аналізу
області зовнішнього

Проведений аналіз статистичних даних результатів зовнішнього
незалежного оцінювання учасників Сумської області дає можливість
виокремити особливості предметних позицій. Зрозуміло, що для того, щоб
оцінити ситуацію у межах кожної територіальної одиниці, необхідно більш
детально та глибше проаналізувати стан якості освіти у кожному районі та
місті, продовжити моніторинги аналогічних результатів, щоб розробити
об’єктивні управлінські рішення.
Обласні дані учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року
дають підстави зробити наступні висновки:
1. Відповідно до побудови позиційних місць предметів ЗНО за критерієм
«склав/не склав», найменше випускників загальноосвітніх навчальних закладів
області, які не подолали поріг, з географії (4,5 %), найбільше – з фізики
(21,5 %) (рис. 42).

Рис. 42. Обласні дані з предметів зовнішнього незалежного оцінювання
за критерієм «склав/не склав», %
2. За найбільшим відсотком учасників, які не подолали поріг «склав/не
склав», найнижчі позиції займають Конотопський та Лебединський райони.
Учасники Конотопського району продемонстрували найнижчі результати з
трьох предметів (математики, географії, біології), Лебединського  з двох
предметів (української мови і літератури та англійської мови) (таблиця 5).
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3. За найменшим відсотком учасників зовнішнього незалежного
оцінювання, які не подолали поріг «склав/не склав», одну із найвищих позицій
займає м. Глухів, у якого з двох предметів (українська мова і література та
математика) найменша кількість осіб, які не склали тестування. Слід відмітити
Путивльський район, у якому всі учасники, які складали тестування з фізики та
біології, подолали поріг «склав/не склав» (таблиця 5).
Таблиця 5
Обласні дані про учасників ЗНО 2016 року, які не подолали поріг
«склав/не склав» (найбільший та найменший відсотки)
з української мови і літератури, історії України, математики,
англійської мови, фізики, географії, біології, хімії

Предмет ЗНО
Українська мова і
література
Історія України
Математика
Англійська мова
Фізика
Географія

Біологія
Хімія

Найбільший відсоток
Найменший відсоток
учасників, які не подолали учасників, які не подолали
поріг «склав/не склав»
поріг «склав/не склав»
Лебединський район

м. Глухів

Краснопільський район
Конотопський район
Лебединський район
Роменський район
Конотопський район

м. Ромни
м. Глухів
Ямпільський район
Путивльський район
Сумський,
Середино-Будський,
Краснопільський,
Глухівський,
Білопільський райони,
м.Лебедин
Путивльський район
Лебединський,
Буринський райони

Конотопський район
Недригайлівський район

4. За середнім балом кращі результати демонструють здебільшого
випускники міських загальноосвітніх навчальних закладів. З української мови і
літератури – м. Глухів, історії України – м. Ромни, математики – м. Шостка,
фізики – м. Конотоп, географії – м. Лебедин, м. Охтирка має найвищий
середній бал з двох предметів природничого циклу: біології та хімії. І тільки
один район (Путивльський) має найвищий середній бал з англійської мови.
Найнижчий середній бал зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року
майже з усіх предметів у Лебединському районі (таблиця 6).

46

Таблиця 6
Обласні дані про учасників ЗНО 2016 року, які отримали
найвищий та найнижчий середній бал
з української мови і літератури, історії України, математики,
англійської мови, фізики, географії, біології, хімії
Предмет ЗНО
Українська мова і
література
Історія України
Математика
Англійська мова
Фізика
Географія
Біологія
Хімія

Найвищий середній бал

Найнижчий середній бал

м. Глухів

Лебединський район

м. Ромни
м. Шостка
Путивльський район
м. Конотоп
м. Лебедин
м. Охтирка
м. Охтирка

Лебединський район
Лебединський район
Лебединський район
Конотопський район
Лебединський район
Лебединський район
Шосткинський район

5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015
№ 856 «Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
державної регіональної політики», серед 64 показників щорічної оцінки
соціально-економічного розвитку два показника базуються на результатах
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а саме, відсоток
випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за
результатами ЗНО 160 балів і вище з української мови і літератури та
іноземних мов. Моніторинг проводиться з метою спостереження за процесом
реалізації державної регіональної політики, виявлення проблем розвитку
регіонів та причин їх виникнення, підвищення ефективності управлінських
рішень центральних органів виконавчої влади.
Цьогоріч найбільше випускників, які отримали 160 балів і вище з
української мови і літератури у м. Глухів, з англійської мови – у Путивльському
районі.
6. За найбільшим відсотком учасників зовнішнього незалежного
оцінювання, які отримали результат 180 балів і більше, абсолютним лідером
майже з усіх предметів є м. Ромни, хоча є виняток – хімія. Це предмет,
найвищий результат тестування з якого зафіксовано у м. Охтирка.
У Лебединському, Конотопському та Середино-Будському районах
майже з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання відсутні
учасники, які склали тестування на 180 балів і більше (таблиця 7).
7. За всіма найвищими показниками зовнішнього незалежного
оцінювання 2016 року обласними лідерами є мм. Ромни та Глухів, обласний
центр найчастіше займає 3  4 позиції.
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Таблиця 7
Обласні дані про учасників ЗНО 2016 року, які отримали результат
180 балів і більше (найбільший та найменший відсотки)
з української мови і літератури, історії України, математики,
англійської мови, фізики, географії, біології, хімії

Найбільший відсоток
учасників, які отримали
результат
180 балів і більше

Найменший відсоток учасників,
які отримали результат
180 балів і більше

Українська мова і
література
Історія України

м. Ромни

Лебединський район

м. Ромни

Математика

м. Суми

Англійська мова

м. Ромни

Фізика

м. Ромни

Середино-Будський, Лебединський,
Великописарівський райони
Шосткинський,
Середино-Будський, Роменський,
Охтирський, Лебединський,
Конотопський, Глухівський,
Буринський, Білопільський райони
та м. Лебедин
Ямпільський, Шосткинський,
Середино-Будський, Роменський,
Лебединський, Конотопський,
Глухівський, Буринський,
Недригайлівський,
Великописарівський райони та
м. Лебедин
Білопільський, Буринський,
Глухівський, Конотопський,
Краснопільський, Лебединський,
Липоводолинський,
Недригайлівський, Охтирський,
Путивльський, Роменський,
Середино-Будський, Сумський,
Шосткинський, Ямпільський райони
та міста Глухів, Лебедин
Путивльський, Лебединський,
Конотопський, Білопільський райони
Великописарівський та
Конотопський райони
Шосткинський,
Середино-Будський, Роменський,
Липоводолинський, Лебединський,
Краснопільський, Конотопський,
Глухівський, Буринський,
Білопільський, Великописарівський
райони

Предмет ЗНО

Географія
Біологія
Хімія

Глухівський район
м. Ромни
м. Охтирка
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8. Спостерігається певний зв'язок між типом навчального закладу,
місцем його розташування та результатами складання тестування
випускниками: учні міських навчальних закладів мають набагато кращі
результати за результати учнів, які навчалися у закладах сільської місцевості
(таблиця 8).
Таблиця 8

Розподіл результатів ЗНО 2016 року в залежності від розташування
загальноосвітнього навчального закладу
(українська мова і література, історія України, математика)
Критерії для порівняння
Усього
Не подолали поріг
160 балів і вище
Усього
Не подолали поріг
160 балів і вище
Усього
Не подолали поріг
160 балів і вище

Українська мова і література
Місто
2759
90 (3,3 %)
1428 (51,8 %)
Історія України
1988
145 (7,3 %)
543 (27,3 %)
Математика
1608
119 (7,4 %)
498 (31 %)

Село
3037
281 (9,3 %)
612 (20,2 %)
1858
296 (15,9 %)
237 (15,2 %)
1305
234 (17,9 %)
152 (11,6 %)

2.3. Методичні рекомендації щодо організації та проведення зовнішнього
незалежного оцінювання в Сумській області
Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні користується суспільною
підтримкою громадськості та пильною увагою преси, адже успішне його
складання випускниками  крок до омріяного навчання у вищому навчальному
закладі. На сьогодні, існує проблема, коли випускник реально не оцінює рівень
своїх знань. Як наслідок, відзначається певна розбіжність сподівань
випускника з фактичними результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
Це явище має низку об’єктивних та суб’єктивних причин. Найголовнішою є
низький загальний рівень результативності навчання з деяких предметів,
низький рівень грамотності, самопідготовки випускника.
Успіх на ЗНО залежить не тільки від оволодіння випускником
навчальним предметом, а й від психологічної готовності до самої процедури
проходження
тестування,
інформаційно-роз’яснювальної
роботи
у
навчальному закладі щодо реальної спроможності показати належні
результати при проходженні зовнішнього оцінювання з того чи іншого
предмету.
З метою поліпшення підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
в області, необхідно:
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Керівникам місцевих органів управлінь освітою
1. Розробити план заходів щодо організації системної роботи районних
(міських) методичних служб за напрямом всеобучу педагогів з питань ЗНО та
підготовки учасників навчально-виховного процесу до якісного проходження
зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році.
2. Розглядати на апаратних нарадах, колегіях виконання плану заходів з
підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та специфіки його
проведення.
Районним (міським) методичним кабінетам
1. Проводити комплексний аналіз відповідності річного та зовнішнього
незалежного оцінювання учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
району (міста).
2. Здійснити аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання
попереднього року у розрізі кожного навчального закладу.
3. З’ясувати причини низької результативності участі учнів у тестуванніі
(у розрізі навчальних закладів), у яких виявились найнижчі результати з
навчальних предметів.
4. Виявити фактори, що впливають на результати зовнішнього оцінювання
у навчальних закладах району (міста).
5. Посилити контроль за підготовкою випускників до участі в ЗНО2017.
6. Організувати постійно діючі семінари для вчителів, які готують учнів до
тестування, донести інструктивно-методичну інформацію до відома керівників
навчальних закладів.
7. Передбачити заходи для вчителів щодо підвищення якості підготовки
учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.
Адміністрації навчальних закладів
1. Ознайомлювати випускників з правилами вступу до вищих навчальних
закладів, з метою правильного вибору ними необхідних предметів,
роз’яснювати процедуру проходження тестування, правила реєстрації на
зовнішнє незалежне оцінювання  на класних, виховних, тематичних годинах.
2. Створити шкільний банк тестових завдань.
3. Ознайомлювати випускників із інтернет-ресурсами Українського центру
оцінювання якості освіти та Харківського регіонального центру оцінювання
якості освіти.
4. Посилити внутрішньошкільний контроль за роботою вчителів випускних
класів (відвідування уроків, перевірка календарного та поурочного планів,
співбесіди з учителями, у яких є учні з низькими результатами зовнішнього
оцінювання).
5. Ураховувати результативність зовнішнього незалежного оцінювання під
час атестації педагогічних кадрів.
6. Забезпечити участь учителів загальноосвітніх навчальних закладів, які
викладають предмети, винесені на зовнішнє незалежне оцінювання у
2017 році, в інструктивно-методичних веб-семінарах «ЗНО як складова
Національної системи моніторингу якості освіти», що проводяться Харківським
регіональним центром оцінювання якості освіти.
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Педагогам навчальних закладів
1. Оформити куточки ЗНО2017 у кожному предметному кабінеті.
2. Використовувати тестові технології на уроках.
3. Використовувати матеріали зовнішнього незалежного оцінювання
минулих років під час тестових контрольних та самостійних робіт з
проведенням детального аналізу, корекції помилок,  задля створення
методичних рекомендацій щодо роботи над помилками.
4. Ознайомлювати учнів із структурою тестів, творчими роботами,
методикою та критеріями оцінювання сертифікаційних робіт, пробним
ЗНО на групових та індивідуальних заняттях.
5. Систематично самовдосконалюватись з питань тестових технологій,
систем та за напрямом специфіки завдань ЗНО з навчальних предметів.
Доречним є дотримання дорожньої карти координаторів ЗНО (району,
міста, школи, окремого педагога):
№
Дата
Форми, заходи, етапи ЗНО
з/п
1
2
3
1. Жовтень 2016 року  Проведення роз’яснювальної роботи серед випускників
навчальних закладів системи загальної середньої
березень 2017 року
освіти, їх батьків та громадськості щодо порядку та
особливостей проведення зовнішнього незалежного
оцінювання 2017 року, зарахування його результатів як
державної підсумкової атестації за курс повної
загальної освіти
2.

Жовтень 2016 року  Систематичне розміщення інформації щодо організації
проведення, особливостей зовнішнього незалежного
червень 2017 року
оцінювання 2017 року на сайтах місцевих органів
управління освітою

3.

Листопад 2016 року

Участь учителів загальноосвітніх навчальних закладів,
які викладають предмети, винесені на зовнішнє
незалежне оцінювання у 2017 році, в інструктивнометодичних веб-семінарах «ЗНО як складова
Національної системи моніторингу якості освіти», що
проводяться Харківським регіональним центром
оцінювання якості освіти

4.

До січня 2017 року

Визначення в загальноосвітніх навчальних закладах
відповідальних
за
формування
комплектів
реєстраційних документів випускників старшої школи

5.

Січень 2017 року

Визначення кандидатур, із числа педагогічних
працівників, які будуть забезпечувати процедуру
проведення зовнішнього незалежного оцінювання
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1
6.

2
З 6 лютого по
17 березня 2017 року

3
Відповідальним
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах за формування комплектів реєстраційних
документів випускників старшої школи укомплектувати
та відправити пакет документів до Харківського
регіонального центру оцінювання якості освіти

7.

1 та 8 квітня
2017 року

Забезпечення
якісного
проведення
зовнішнього незалежного оцінювання

8.

До 15 травня
2017 року

Заповнення бази даних персоналу пунктів проведення
зовнішнього незалежного оцінювання

9.

З 23 травня по
16 червня 2017 року

Забезпечення якісного проведення
зовнішнього незалежного оцінювання

10. Протягом року

пробного

основної

сесії

Участь педагогічних працівників в установчих нарадах
з питань підготовки до зовнішнього незалежного
оцінювання 2017 року, які проводить Харківський
регіональний центр оцінювання якості освіти, Сумський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

11. За
графіком Організація та проведення апробації тестових завдань
Міністерства освіти і
науки України
12. Серпень  жовтень
Проведення комплексного аналізу відповідності річного
та зовнішнього незалежного оцінювання учнів 11 класів
2017 року
загальноосвітніх навчальних закладів

За умови конструктивної взаємодії усіх ланок галузі освіти, зовнішнє
незалежне оцінювання стане дієвим інструментом удосконалення системи
освіти в цілому та особистих результатів учнів зокрема.
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РОЗДІЛ 3
ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ 2017 року
3.1. Особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання
2017 року
Зовнішнє незалежне оцінювання у 2017 році, як загальнонаціональний
іспит для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, відбудеться уже
вдесяте поспіль. Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2016
№ 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти» затверджено перелік 12 предметів, з яких буде проведено
зовнішнє оцінювання: українська мова і література, математика, історія
України, іноземні мови  англійська, німецька, французька, іспанська,
російська мова, біологія, географія, фізика, хімія.
Кожна особа, яка бажає вступити до вищого навчального закладу,
матиме право скласти зовнішнє оцінювання з чотирьох предметів із цього
переліку. Тестування з української мови і літератури є обов’язковим для всіх
охочих отримати вищу освіту.
Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року результати
зовнішнього незалежного оцінювання із трьох предметів зараховуватимуться
як оцінки за державну підсумкову атестацію. Це  українська мова, як частина
загального тесту «Українська мова і література», обов’язковий предмет за
вибором  математика або історія України (як державна підсумкова атестація
зараховуватиметься субтест «Історія України XX  поч. XXI ст.»), а з третього
предмету (на вибір з усіх інших) кількість завдань, виконання яких буде
зараховано в оцінку державної підсумкової атестації, з кожного предмета
різна. Особливості ЗНО та ДПА з кожного предмета зазначені у
характеристиках сертифікаційних робіт та розміщені на сайті Українського
центру оцінювання якості освіти у розділі «Підготовка до ЗНО  2017».
Слід зауважити, що вибір абітурієнтом історії України жодним чином не
обмежує можливість учасника тестування обрати й математику, і навпаки.
Переліки предметів, з яких особа бажає складати державну підсумкову
атестацію і вступати до вищого навчального закладу, можуть співпадати.
У такому випадку, якщо випускник обирає три або більше предметів, із трьох
він повинен визначитися з оцінкою, що зараховується як державна підсумкова
атестація, а четвертий предмет буде використаний ним виключно для вступу
до вищого навчального закладу.
Таким чином, традиційні випускні іспити в 11 класах у 2017 році
проводитися не будуть.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016 № 1055
«Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на
основі повної загальної середньої освіти» затверджено Календарний план
підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році
(додаток А). Відповідно до нього, терміни тестування максимально зміщені до
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закінчення навчального року. Визначено, що перший тест з української мови і
літератури учасники складуть 23 травня 2017 року.
ЗНО з іспанської, німецької, французької мов відбудеться 25 травня.
Складання зазначених іноземних мов в один день зумовлене необхідністю
заощадження часу на організацію, так як чисельність осіб, які одночасно
обирають кілька предметів із цього переліку, є невеликою. Таким учасникам
буде запропоновано одразу зареєструватися на додаткову сесію, аби скласти
другу обрану іноземну мову.
ЗНО з англійської мови відбудеться 29 травня, математики  31 травня,
історії України  2 червня, російської мови  6 червня, біології  8 червня,
географії  12 червня, фізики  14 червня, хімії  16 червня.
Через те, що початок проведення зовнішнього незалежного оцінювання
заплановано на кінець травня, передбачено скорочення термінів реєстрації.
Отже, реєстрація учасників основної сесії триватиме з 6 лютого по 17 березня,
додаткової  з 3 по 19 травня 2017 року.
Оголошення результатів основної сесії розпочнеться 15 червня та
завершиться не пізніше 23 червня 2017 року. Результати додаткової сесії
будуть оголошені до 15 липня  це перший день, у який, за проектом Умов
прийому до вищих навчальних закладів, розпочнеться вступна кампанія.
Реєстрація для участі в додатковій сесії окремих категорій осіб, які не
мали змоги зареєструватися в основний період (учасники антитерористичної
операції, особи з окупованого Криму та неконтрольованих територій Донбасу)
триватиме з 3 по 19 травня.
З метою ознайомлення учасників зовнішнього незалежного оцінювання
із процедурою проведення тестування, структурою та змістом тестового
зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця, щороку
Український центр оцінювання якості освіти та Харківський регіональний центр
оцінювання якості освіти організовують проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є важливою складовою
підготовки до складання сертифікаційних робіт. Завдання для пробного ЗНО
створюються у формі предметних тестів та відповідають програмам
зовнішнього незалежного оцінювання, характеристикам та структурі
сертифікаційних робіт ЗНО.
Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться
1 квітня 2017 року, з решти предметів, а саме: історії України, математики,
фізики, хімії, біології, географії, російської мови, англійської, іспанської,
німецької, французької мов  8 квітня 2017 року. Із зазначеного переліку
предметів учасник може обрати лише один, бо всі вони будуть проведені
одночасно.
Зареєструватися для участі у пробному ЗНО необхідно на сайті
Харківського
регіонального
центру
оцінювання
якості
освіти
(www.zno-kharkiv.org.ua) з 10 по 31 січня 2017 року. З 14 березня 2017 року на
інформаційних сторінках зареєстрованих учасників («Особистий кабінет
учасника пробного ЗНО») на сайті Харківського регіонального центру
оцінювання якості освіти будуть розміщені електронні запрошення, які
необхідно роздрукувати та взяти з собою у день тестування.
З 8 квітня 2017 року на інформаційних сторінках учасників, які взяли участь у
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пробному ЗНО, будуть розміщені результати з української мови і літератури,
з 14 квітня  з решти предметів.
Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про вищу освіту», з
метою організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання,
наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77
«Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які
бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти»
затверджені оновлені програми зовнішнього незалежного оцінювання
2017 року, на основі яких будуть складені завдання сертифікаційних робіт з
усіх предметів, окрім іноземної мови.
Завдання сертифікаційних робіт з іноземних мов у 2017 році будуть
укладені відповідно до програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і
науки України від 01.10.2014 № 1121.
Для визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, у
2017 році Український центр оцінювання якості освіти залишає модель
рейтингового оцінювання учасників зовнішнього незалежного оцінювання
шляхом використання критеріального порога «склав/не склав» за допомогою
методики переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100-200.
Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть використати
результат із цього предмета для вступу до вищих навчальних закладів.
Важливою у процедурі реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання
випускників поточного навчального року була і залишається роль
загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідальній особі у закладі
необхідно провести роз’яснювальну роботу щодо правильного вибору
випускниками навчальних предметів, адже по закінченню навчального закладу
кожен випускник повинен отримати атестат про повну загальну середню
освіту. Окрім того, відомості з результатами державної підсумкової атестації
Українським центром оцінювання якості освіти доводяться до загальноосвітніх
навчальних закладів дистанційно, через спеціальний он-лайн сервер, а їхня
автентичність засвідчується електронним цифровим підписом.
Міжнародні порівняльні дослідження є невід’ємною частиною системи
оцінювання якості освіти у багатьох країнах світу. Вони дозволяють об’єктивно
оцінити стан освіти в державі, сформулювати пріоритетні напрями і визначити
фактори вдосконалення галузі.
Одним із таких досліджень є міжнародне дослідження якості освіти PISA.
Дослідження проводиться раз на три роки й спрямоване на оцінювання систем
освіти в різних країнах світу на підставі тестування 15-річних підлітків. Україна
долучається до більш як 80 країн, що беруть участь у PISA-2018. В Україні
відповідальність за організацію та проведення дослідження покладено на
Український центр оцінювання якості освіти.
Дослідження має на меті визначити, наскільки в учнів розвинена
здатність до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів; до
використання знань і умінь з природничих наук для вирішення різноманітних
життєвих ситуацій. Тобто, PISA є унікальним проектом, який дозволяє оцінити
не пов’язані безпосередньо зі шкільними програмами компетенції учнів із
читання, математики та природничими дисциплінами.
Процедура відбору шкіл й учнів передбачає залучення значної кількості
учасників тестування для того, щоб вибірка відображала всю різноманітність
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популяції 15-річних громадян конкретної країни за різними показниками. Кожен
учень бере участь у двогодинному випробуванні, а також відповідає на
запитання опитувальника, надаючи інформацію про себе, своє ставлення до
навчання та побуту. Інформація з опитувальників допомагає простежити
зв’язок між тим, як учні виконують завдання PISA, і різними факторами їхнього
життя (міграційні процеси, гендерна політика, соціально-економічне
становище, ставлення учнів до школи, різні підходи до навчання).
Результати тестування окремих учнів та шкіл не відображатимуться у
національному звіті. Натомість, Україна отримає дані про успішність різних
категорій учнів, зокрема жителів міста (села), учнів різних типів навчальних
закладів, регіонів. Рішення, які прийматимуться за результатами тестування,
будуть стосуватися не окремих учасників проекту, а освітньої політики взагалі.
У 2016 році (жовтень-грудень) відбудеться підготовчий етап, у 2017 році
(квітень-травень) Сумська область візьме участь у пілотному (апробаційному)
проекті, у 2018 році (квітень-травень) відбудеться основний етап проведення.
Окрім того, у 2016 році, у якості експерименту за технологією ЗНО, були
проведені вступні випробування до магістратури на спеціальність «Право» у
дев’яти вищих навчальних закладів України. У 2017 році вступ на дану
спеціальність буде здійснюватись за технологією ЗНО у всіх вищих
навчальних закладах. Пов’язано це з особливістю соціальної, економічної та
суспільної значущості підготовки юристів в Україні.
3.2. Поради майбутнім абітурієнтам
Часто про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання
випускники згадують у 9, а то й на початку 11 класу. Для того, щоб скласти
тестування на максимально можливий бал, необхідно серйозно готуватись до
зовнішнього незалежного оцінювання. Тому, майбутнім вступникам необхідно:
1. Ознайомитись із Правилами прийому до обраного вищого
навчального закладу, де вказано перелік конкурсних предметів, із яких
необхідно подати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.
2. Здійснити вибір навчальних предметів, із яких необхідно пройти
зовнішнє незалежне оцінювання.
3. Ознайомитись із програмами зовнішнього незалежного оцінювання,
загальною характеристикою сертифікаційних робіт та іншими матеріалами, які
допоможуть підготуватися до тестування на веб-сайті Українського центру
оцінювання якості освіти у розділі «Підготовка до ЗНО-2017».
4. Підготувати необхідні для реєстрації документи (інформація про
особливості реєстрації на ЗНО 2017 року буде розміщена на сайтах
Українського центру оцінювання якості освіти та Харківського регіонального
центру оцінювання якості освіти).
5. Визначитись для себе: чи необхідно наймати репетитора для
підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, чи, можливо, такої
потреби немає. Адже, для того, щоб підготуватись до зовнішнього
незалежного оцінювання власними зусиллями, без послуг репетитора, цілком
можливо. Однак, готуватись до тестування самостійно потрібно за наявності
високої міри самоорганізованості, а також уміння вчитися.
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6. Налаштовуючись на підготовчу роботу, потрібно чітко усвідомити,
«що» саме ви повинні знати. Зовнішнє незалежне оцінювання потребує
конкретних і лаконічних знань. Тобто, якщо ви здаєте мову – маєте знати
правила, якщо історію – дати, літературу – біографії письменників і поетів.
Важливо зосередитись і чітко розподілити час на заняття кожним предметом.
7. Окрім того, бажано пройти процедуру пробного тестування, щоби
об'єктивно оцінити власні сили та психологічно себе налаштувати.
8. Щодо вибору літератури для підготовки, радимо більше
використовувати саме підручники, за якими вчилися у школі. Хоча усі книгарні
рясніють різноманітністю довідників та різноманітних універсальних тестів, до
Українського центру оцінювання якості освіти вони мають досить посереднє
відношення. Підручники, навпаки, є найбільш наближеними до суті тестування
джерелом, тому що питання, що входять до самого сертифікаційного тесту,
розроблені фахівцями на основі затверджених Міністерством освіти і науки
України програм.
9. Ведіть конспекти! Конспектуйте найважливіше тезисами.
10. Сьогодні є можливість тренуватися он-лайн (без реєстрації та
оплати, обмеженої кількості проходжень); використовувати у підготовці до
ЗНО тести минулих років.
Поряд із тим, радимо дотримуватись дорожньої карти учасника
ЗНО  2017:
№
з/п
1
1.

2.

3.

Дата

Форми, заходи, етапи ЗНО

2

3
Ознайомитись із Правилами прийому до обраного
вищого навчального закладу, де вказано перелік
конкурсних предметів, із яких необхідно подати
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання

До 6 лютого 2017 року

До 6 лютого 2017 року

До 6 лютого 2017 року

Ознайомитись
із
програмами
зовнішнього
незалежного
оцінювання,
загальною
характеристикою сертифікаційних робіт та іншими
матеріалами, які допоможуть підготуватися до
тестування на веб-сайті
Українського центру
оцінювання якості освіти у розділі «Підготовка до
ЗНО-2017»
Ознайомитись із критеріями оцінювання завдань
відкритої форми з розгорнутою відповіддю
сертифікаційних робіт ЗНО 2017 року (наказ
Українського центру оцінювання якості освіти
від 22.09.2016 № 163) та схемами нарахування
балів за виконання завдань сертифікаційних робіт
зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року
(наказ Українського центру оцінювання якості
освіти від 15.09.2016 № 156)
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1

4.

.5.

6.

2

З 6 лютого по
17 березня 2017 року

З 6 лютого по
31 березня 2017 року

До 28 квітня 2017 року

7.

З 3 по 19 травня
2017 року

8.

З 23 травня по
16 червня 2017 року
23 травня 2017 року
25 травня 2017 року
29 травня 2017 року
31 травня 2017 року
2 червня 2017 року
6 червня 2017 року
8 червня 2017 року
12 червня 2017 року
14 червня 2017 року
16 червня 2017 року

9.

З 3 по 12 липня
2017 року

3
Подати реєстраційні документи для участі у
зовнішньому
незалежному
оцінюванні
(випускникам загальноосвітніх навчальних закладів
поточного року навчання  відповідальній особі за
формування та відправлення пакету реєстраційних
документів до Харківського регіонального центру
оцінювання якості освіти за місцем навчання,
іншим категоріям учасників  надіслати поштою до
Харківського регіонального центру оцінювання
якості освіти)
Учасники, які зареєструвалися для участі у
зовнішньому незалежному оцінюванні, матимуть
змогу внести зміни до своїх реєстраційних даних
(перереєструватися)
Український центр оцінювання якості освіти
розмістить на інформаційних сторінках учасників
зовнішнього оцінювання запрошення-перепустки
для участі у тестуванні, які необхідно роздрукувати
та взяти із собою у день проходження ЗНО
Учасники, які зареєструвалися для участі у
основній сесії ЗНО, але не з’явилися на тестування
з поважних причин, матимуть змогу подати
реєстраційні документи для участі у додатковій
сесії. У цей період реєструються учасники
антитерористичної
операції,
особи
з
неконтрольованих територій, які не мали змоги
зареєструватися в основний період, а також особи,
які за рішенням судів перебувають в установах
Державної пенітенціарної системи України
Проведення
основної
сесії
зовнішнього
незалежного оцінювання:
Українська мова і література
Іспанська мова, німецька мова, французька мова
Англійська мова
Математика
Історія України
Російська мова
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Проведення
додаткової
сесії
зовнішнього
незалежного оцінювання (за окремим графіком)
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1

3
На інформаційних сторінках учасників тестування
будуть
розміщені
результати
зовнішнього
До 15 червня 2017 року незалежного оцінювання з української мови і
літератури, іноземних мов, математики

10.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з
До 19 червня 2017 року історії України, біології, російської мови

2

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з
До 23 червня 2017 року географії, фізики, хімії

11. До 18 липня 2017 року

На інформаційних сторінках учасників зовнішнього
оцінювання
будуть
розміщені
результати
тестування осіб, які складали тестування під час
додаткової сесії

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів
матимуть змогу ознайомитися із результатами
До 15 червня 2017 року державної підсумкової атестації з української мови і
літератури, іноземних мов, математики

12.

13.

Результати державної підсумкової атестації
До 19 червня 2017 року історії України, біології, російської мови

з

Результати державної
До 23 червня 2017 року географії, фізики, хімії

з

З дня оголошення
результатів

підсумкової

атестації

Видача Українським центром оцінювання якості
освіти засвідчених копій сертифікаційних робіт,
виконаних учасниками зовнішнього незалежного
оцінювання (за потребою)
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