
Розділ ХІ. Моніторинг якості освіти області 

 

Здійснення моніторингу якості освіти у Сумському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти унормовано Конституцією України, Національною 

стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Законами України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» та іншими законодавчими актами в 

галузі освіти, зокрема, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання 

якості освіти, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, 

зокрема, це:   

 1. Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 «Про порядок 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (зі змінами, 

унесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України 14.12.2016 № 1033).  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні 

заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 624).  

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про 

затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 584-р «Деякі питання 

участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2021». 

 

11.1. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 
 

Зміст діяльності за напрямом підготовка та проведення моніторингових досліджень 

передбачає: 

 забезпечення участі закладів загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої освіти у реалізації міжнародних та загальнодержавних 

моніторингових дослідженнях; 

 розробку інструментарію та проведення регіональних моніторингових  досліджень; 

 підготовку аналітичних звітів, рекомендацій за результатами моніторингових 

досліджень; 

 оприлюднення результатів моніторингових досліджень; 

 здійснення методичної, консультативної допомоги управлінням (відділам) освіти 

(освіти і науки; освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад щодо діагностики якості освіти, 

технології проведення моніторингових досліджень.  

Етапи проведення моніторингових досліджень якості освіти: 

 розробка та проведення регіональних моніторингових досліджень; 

 підготовка аналітичних звітів, рекомендацій за результатами моніторингових 

досліджень; 

 оприлюднення результатів моніторингових досліджень; 

 здійснення методичної, консультативної допомоги управлінням (відділам) освіти 

(освіти і науки; освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад щодо діагностики якості освіти та 

технології проведення моніторингових досліджень.  

Проведення моніторингових досліджень в КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти здійснює навчально-методичний відділ моніторингу 

якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання. 

У 2019-2020 н.р. заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти області взяли участь у 5 дослідженнях регіонального рівня. 



Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 05.09.2019 № 126-ОД «Про проведення регіональних моніторингових 

досліджень у 2019-2020 навчальному році» та на замовлення місцевих органів управління 

освітою протягом 2019-2020 років КЗ СОІППО було забезпечено навчально-методичний та 

організаційний супровід 5-и регіональних моніторингових досліджень (табл.1). 
 

Таблиця 1 – Моніторингові дослідження регіонального рівня 2019-2020 років 

 

№ 

з/п 

Термін 

проведення 
Назва моніторингу 

Місце 

проведення 

1 Жовтень 

2019 

Моніторингове дослідження якості 

математичної освіти учнів закладів 

професійної (професійно-технічної), вищої 

освіти 

м. Суми, м. Лебедин 

2 Листопад 

2019 

Моніторингове дослідження потреб 

територіальної громади в освітніх послугах для 

громадян похилого віку 

Сільські, селищні ради  

3 Листопад 

2019 

Моніторингове дослідження стану організації 

підготовки учнів до участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

м. Охтирка, Тростянецький

 район,  

Дубов’язівська селищна, 

Грунська сільська ради  

4 Березень 

2020 

Моніторингове дослідження рівня 

сформованості соціальної компетентності 

учнів закладів загальної середньої освіти 

м. Ромни, Краснопільська 

селищна рада 

5 Березень 

2020 

Моніторингове дослідження стану реалізації 

Концепції «Нова українська школа» та 

впровадження Державного стандарту 

початкової загальної освіти 

м. Шостка, Буринська 

міська рада 

 

Дослідження регіонального рівня забезпечувались інструментаріями, розробленими 

методистами навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та зовнішнього 

незалежного оцінювання.   

Моніторингові дослідження  регіонального рівня були спрямовані на: 

 аналіз стану організації підготовки учнів до проведення ЗНО; 

 дослідження стану реалізації Концепції «Нова українська школа» та впровадження 

Державного стандарту початкової загальної освіти; 

 дослідження потреб територіальної громади в освітніх послугах для громадян 

похилого віку; 

 аналіз рівня сформованості соціальної компетентності учнів закладів загальної 

середньої освіти; 

 дослідження якості математичної освіти учнів закладів професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої освіти. 

Дослідження регіонального рівня дали змогу: 

 проаналізувати ефективність підготовки учнів 11-х класів до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

 проаналізувати ефективність впровадження Державного стандарту початкової 

загальної освіти вчителями початкових класів та стану реалізації Концепції «Нова українська 

школа» у закладах освіти; 

 дослідити  потреби територіальної громади в освітніх послугах для громадян 

похилого віку; 

 проаналізувати стан сформованості соціальної компетентності учнів закладів 

загальної середньої освіти; 



 дослідити стан сформованості математичних компетентностей в учнів професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої освіти та проаналізувати ефективність реалізації 

компетентнісного підходу вчителями під час викладання математичних дисциплін; 

 Окрім того, за звітній період було удосконалено інструментарій 4-ох моніторингових 

досліджень регіонального рівня та розроблено інструментарій моніторингового дослідження 

потреб територіальної громади в освітніх послугах для громадян похилого віку.  

Зокрема розроблено: 

 інструменти збирання інформації (анкети, тести та ін.); 

  засоби первинної обробки даних (узагальнені, підсумкові таблиці); 

 інструкції, пам’ятки для виконавців, інтерв’юерів, респондентів, інструктивно-

методичні рекомендації для районних (міських) координаторів щодо організації та 

проведення досліджень. 

Основними інструментами у процесі проведення моніторингових досліджень були: 

  анкети – у застосуванні методу опитування; 

  тести – у застосуванні методу тестування; 

  тести, контрольні роботи (завдання) – у вимірюванні навчальних досягнень. 

Оприлюднення підсумків моніторингових досліджень здійснювалося шляхом: 

  підготовки аналітико-статистичної інформації про результати проведених 

моніторингових досліджень та методичних рекомендацій, які надавались керівникам 

місцевих органів управління освітою для  ознайомлення та використання у подальшій роботі; 

 висвітлення результатів проведених моніторингів через засоби масової  

інформації: аналітичні та статистичні звіти, статті щодо підсумків досліджень друкувались в 

обласних періодичних освітянських виданнях, збірниках конференцій, інформаційно-

методичних збірниках. 

 розміщення методичних рекомендацій за результатами досліджень на веб-сайті   

КЗ СОІППО; 

 висвітлення аналітично-статистичних звітів щодо підсумків моніторингів на 

курсах підвищення кваліфікації КЗ СОІППО; 

 обговорення на семінарах, конференціях, нарадах відповідно до напрямів роботи 

відділу. 

На допомогу вчителям області розроблено методичні рекомендації, статті, бюлетень, 

інформаційно-аналітичний збірник, зокрема: 

1. Браткова Г.М. Стан сформованості соціальної компетентності учнів (за результатами 

моніторингового дослідження). Освіта Сумщини. 2020. № 2. С. 17 – 21. 

2. Браткова Г.М. Читацька грамотність 15-річних українських підлітків. Методист. 2020. № 5. 

С. 10 –15. 

3. Борисенко О.Ф. Реалізація Концепції «Нова українська школа» та впровадження 

державного стандарту початкової загальної освіти. Освіта Сумщини. 2020. № 2. С. 12 – 16. 

4. Борисенко О.Ф. Дослідження математичної грамотності учнів. Методист. 2020. № 5. С. 7 – 10. 

5. Зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року в Сумській області: інформаційно-аналітичні 

матеріали / уклад. О.І.  Остапенко та  ін.; за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ СОІППО. 

2020. 132  с. 

6. Моніторинг якості освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої освіти в Сумській області у 2019-2020 н.р.: інформаційно-

аналітичний бюлетень (випуск 5) / упоряд. О.І. Остапенко, Г.М. Браткова; за ред.                   

І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО. 2020. 69 с. 

7. Остапенко О.І. Деякі результати участі України в міжнародному дослідженні PISA-2018. 

Методист. 2020. № 5. С. 4 – 7. 

8. Остапенко О.І. Стан організації підготовки учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Управління школою. 

2020. № 1 – 3. С. 17 – 22. 

9. Остапенко О.І. Зовнішнє незалежне оцінювання: результати 2020 року. Освіта Сумщини. 

2020. № 3. С. 59 – 60. 



 

10. Черних О.В. Якість математичної освіти студентів закладів вищої освіти. Освіта 

Сумщини. 2020. № 1. С. 19 – 23. 

 Підсумки проведених навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та 

зовнішнього незалежного оцінювання моніторингових досліджень опубліковано в 

інформаційно-аналітичному бюлетені «Моніторинг якості освіти в закладах загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти в Сумській 

області у 2019-2020 н.р.: інформаційно-аналітичний бюлетень (випуск 5)» та на обласному 

вебінарі «Підсумки проведених моніторингових досліджень за 2020 рік. Завдання на 2021 

рік». 

 
11.2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього  незалежного оцінювання 

Зовнішнє незалежне оцінювання у Сумській області проводиться відповідно до 

Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти, КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти.  

Зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року в Сумській області було регламентовано 

документами: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 222 «Про затвердження 

Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших 

фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1190 «Про затвердження 

Положення про сертифікацію педагогічних працівників». 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 «Питання українського 

правопису». 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1277 «Про 

затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання» (зі змінами, 

унесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 17.12.2019 № 1575). 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.08.2016 № 1027/900 «Деякі 

питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають 

певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» (зі змінами, унесеними згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України 14.02.2019 № 194/331). 

6. Наказ 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» (зі змінами, унесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України 26.06.2018 № 696). 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 № 25 «Деякі питання 

нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загально середньої освіти» (зі змінами, унесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України 03.06.2020 № 752). 

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 № 441 «Про затвердження 

Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти». 

9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 635 «Деякі питання 

проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти». 

10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019 № 947 «Про підготовку 

до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти». 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sertifikaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv?fbclid=IwAR2yJ2k9M8jI_bOINrOEbr2wrn0_xJjSrzBaOEP1VtWwDGjH1LgTzJQ00DA
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sertifikaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv?fbclid=IwAR2yJ2k9M8jI_bOINrOEbr2wrn0_xJjSrzBaOEP1VtWwDGjH1LgTzJQ00DA
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sertifikaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv?fbclid=IwAR2yJ2k9M8jI_bOINrOEbr2wrn0_xJjSrzBaOEP1VtWwDGjH1LgTzJQ00DA
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sertifikaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv?fbclid=IwAR2yJ2k9M8jI_bOINrOEbr2wrn0_xJjSrzBaOEP1VtWwDGjH1LgTzJQ00DA


11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2019 № 1029 «Про 

затвердження Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення незалежного 

тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації педагогічних працівників». 

12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2020 № 121 «Про підготовку 

до проведення в 2020 році вступних випробувань, що проводяться з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання». 

13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 № 587 «Про  підготовку 

та проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої  освіти».  

14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2020 № 664 «Про внесення 

змін до Календарного плану підготовки та проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти». 

15. План спільних дій Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти та 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації щодо 

співробітництва у 2019-2020 н.р.  

16. Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.06.2020 

№ 236-ОД «Про організацію проведення у 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти». 

17. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 

01.06.2020 № 268-ОД «Про проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році». 

Діяльність за напрямом зовнішнього незалежного оцінювання здійснює навчально-

методичний відділ моніторингу якості освіти та ЗНО, який передбачає: 

 організацію та проведення ЗНО, пробного ЗНО, єдиного фахового вступного 

випробування, єдиного вступного іспиту; 

 організацію та проведення незалежного тестування фахових знань та умінь 

педагогічних працівників; 

 апробацію завдань ЗНО; 

 здійснення  допомоги у створенні комплекту реєстраційних документів учасників ЗНО; 

 підготовку персоналу пунктів проведення ЗНО;  

 здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учнів, батьків та 

формуванню позитивної громадської думки через засоби масової інформації про 

цілеспрямовану підготовку учнів до участі в ЗНО; 

 підготовку аналітично-статистичних звітів за результатами ЗНО; 

 здійснення консультативної допомоги місцевим органам управління освітою, 

методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підготовки та проведення ЗНО, тощо. 

У 2020 році організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 

Сумській області завдяки злагодженій співпраці Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації, комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, місцевих органів управління освітою відповідає високому рівню. 

З метою організаційно-методичного супроводу зовнішнього незалежного оцінювання 

у 2020 році затверджено план дій, відповідно до якого оновлено інформацію в довідниках 

структурних підрозділів з питань освіти і науки обласного, місцевих органів управління 

освітою, закладів освіти, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі 

Українського центру оцінювання якості освіти, проведено уроки інформатики, громадські 

зустрічі, навчальні семінари для педагогічних працівників, залучених у якості персоналу 

пунктів тестування.  

Комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (навчально-методичним відділом координації освітньої діяльності та професійного 

розвитку) для вчителів організовано роботу мобільного консультпункту. Проведено 

обласний методичний стартап навчання шкільним предметам у 2019-2020 н.р., методичні 

порадники із фізики, іноземних мов, математики, історії, хімії, української мови і літератури, 

географії, біології (загальною кількістю 22). За результатами порадників учителям надано 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/46-uncategorised/101-c
http://www.soippo.edu.ua/index.php/46-uncategorised/101-c


методичні рекомендації щодо підготовки учнів до складання зовнішнього незалежного 

оцінювання.  

Організовано роботу обласних шкіл методичної майстерності з математики, географії, 

історії; обласних творчих груп учителів географії, математики, хімії, які працюють над 

розробкою дидактичного матеріалу, що сприяє підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання. Проведено авторські семінари та творчі майстерні для вчителів математики, 

хімії, під час яких проаналізовано методично-змістову наповненість сертифікаційних робіт, 

окреслено особливості  використання сучасних онлайн-ресурсів у процесі підготовки до 

тестування, проведено практичні тренінги з розв’язування завдань у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання та надано методичний коментар.   

З метою ознайомлення зі змістом нормативно-правових документів з питань 

організації та проведення ЗНО 2020 року, підготовки учнів, студентів до складання ДПА у 

формі ЗНО, забезпечено участь педагогічних та науково-педагогічних працівників в 

методичних нарадах «Змістовий аспект ЗНО: програми, характеристики сертифікаційних 

робіт, визначення результатів з предметів українська мова, математика, історія України» за 

участі Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.  

Організаційно-методичні питання щодо проведення ЗНО-2020 розглянуто на нарадах 

керівників місцевих органів управління освітою, закладів освіти, відповідальних за 

проведення ЗНО в округах тестування. 

З метою підготовки персоналу, залученого до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та зовнішнього 

незалежного оцінювання сертифіковано 600 педагогічних та науково-педагогічних 

працівників (заклади загальної середньої освіти м. Суми, КЗ Сумський ОІППО, Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, ДНЗ «Глухівське вище 

професійне училище»). 

З метою наповнення банку тестових завдань Українського центру оцінювання якості 

освіти якісними сертифікаційними роботами з предметів, внесених для складання ЗНО, із      

19 до 26 листопада 2019 року забезпечено проведення 841 апробаційного тестування із            

9 навчальних дисциплін. До апробації було залучено учнів, студентів закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти загальною 

кількістю 536 осіб. 

За статистикою Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти у період 

з 3 до 24 січня 2020 року для проходження пробного незалежного оцінювання в області на 

українську мову і літературу зареєструвалося 4 603 учасники (у 2019 році – 4 236), на інші 

предмети – 3 876 (у 2019 році – 3 401).  

Зважаючи на епідемічну ситуацію щодо поширення на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, рішенням уряду (Постанова Кабінету Міністрів України 

від 12 червня 2020 р. № 480) унесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від     

20 травня 2020 р. № 393, підпунктом 1 пункту 4 якої було заборонено проводити пробне 

зовнішнє незалежне оцінювання в закладах освіти 15 та 17 червня 2020 року. 

Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мали можливість пройти 

його дистанційно. Українським та Харківським регіональним центром оцінювання якості 

освіти забезпечено можливість ознайомлення з тестовими завданнями та визначення 

результатів пробного тестування. 

Схема реєстрації на основну сесію, порівняно з попередніми роками, не змінилася: 

випускники закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої освіти реєструвалися за місцем навчання, випускники минулих років – 

самостійно або з допомогою пунктів реєстрації, що знаходилися в містах Глухів, Суми, 

Шостка. Усього в області функціонували 6 пунктів реєстрації. 

На основну сесію у 2020 році зареєстровано 9 646 учасників, з яких:                       

4 733 особи (49,0%)  випускники закладів загальної середньої освіти, 1 418 осіб  (14,7%) – 

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 2 267 осіб (23,5%) – студенти 

закладів фахової передвищої освіти та 1 228 (12,7%) випускників минулих років. 



Зовнішнє незалежне оцінювання в Сумській області у 2020 році було проведено на 

базі закладів вищої освіти (міста Глухів, Конотоп, Ромни, Суми, Шостка), закладів 

професійної (професійної-технічної) освіти (міста Глухів, Ромни, Суми) та закладів загальної 

середньої освіти (міста Глухів, Конотоп, Охтирка, Суми, Шостка). Загальна кількість пунктів 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання – 46. 

У проведенні тестування в якості персоналу (відповідальні за пункти тестування, їхні 

помічники, уповноважені особи, старші інструктори, інструктори, чергові) взяли участь             

2 058 педагогічних та науково-педагогічних працівників Сумської області. 

Серед основних порушень процедури тестування залишається наявність в учасників 

мобільних телефонів. Через ці порушення процедури результати двох учасників було 

анульовано.  

Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

21.05.2020 № 24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного 

вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину в зв’язку 

з поширенням короновірусної хвороби (COVID – 19)» на пунктах тестування створено 

безпечні умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання.  

Визначено маршрути руху учасників зовнішнього незалежного оцінювання з метою 

забезпечення найменшого контакту. Допуск до пунктів тестування відбувався згідно з 

графіком, місця розсадки учасників визначено з дотриманням їхньої дистанції не менше ніж        

1,2 метра. 

Медичними працівниками на пунктах тестування проведено вимірювання 

температури учасників зовнішнього незалежного оцінювання та персоналу пунктів 

тестування, здійснено оцінку наявності ознак респіраторних захворювань. 

Температуру та ознаки респіраторної хвороби виявлено в 1 учасника, який не був 

допущений до пункту тестування (Індустріально-педагогічний технікум Конотопського 

інституту Сумського державного університету). 

Усі пункти тестування в достатній кількості було забезпечено засобами 

індивідуального захисту та дезінфекції, необхідними для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

На всіх пунктах тестування чергували медичні працівники, працівники поліції та 

поліції охорони, які забезпечували охорону громадського порядку та здійснювали охорону 

тестових матеріалів.  

Скласти зовнішнє незалежне оцінювання мали можливість 13 осіб                                   

з особливими освітніми потребами. Для таких осіб створено особливі (спеціальні) умови на 

пунктах проведення ЗНО. Це – учасники, які потребували періодичного здійснення 

індивідуальних медичних процедур; глухі та особи з порушенням слуху; особи з 

порушенням зору; особи з порушенням опорно-рухового апарату; особи, яким установлено 

електрокардіостимулятор чи інший електронний пристрій. 

Для учасників, які не зареєструвалися для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання під час основного періоду реєстрації через карантинні заходи та ті, що не 

з’явилися на основну сесію через поважні причини, із 28 липня до 7 серпня 2020 року 

проведено додаткову сесію. Усього зареєстровано по області 103 учасники.  Математику, 

українську мову і літературу, англійську мову, біологію, історію України, географію було 

проведено на базі закладу вищої освіти у м. Суми; фізику, хімію, французьку, іспанську, 

німецьку мови – у м. Харків.   

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

03.06.2020 № 236-ОД «Про організацію проведення у 2020 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

було забезпечено організоване підвезення шкільними автобусами та іншими видами 

транспорту до пунктів проведення та у зворотному напрямку учнів/студентів закладів 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які 

складали державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. 



Єдиний вступний іспит з іноземної  мови на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти за технологією зовнішнього незалежного оцінювання проведено 1 липня 2020 року на 

базі 6 пунктів тестування в м. Суми. Усього для проходження вступного іспиту з іноземної 

мови зареєструвалося 2 253 особи, пройшли ЗНО 1 875 учасників (83% від загальної 

кількості зареєстрованих).  

Єдине фахове вступне випробування з права та загальних правничих компетентностей 

відбулося 3 липня 2020 року на базі 2 пунктів тестування в м. Суми. Усього для 

проходження єдиного фахового вступного випробування зареєструвалися 380 осіб, узяли 

участь 340 (89% від загальної кількості зареєстрованих). 

Не допущено внаслідок виявленої температури 1 учасника, через запізнення або 

відсутність документів – 3; видалено через порушення процедури тестування (наявність 

мобільних телефонів, флешки) 13 осіб; зафіксовано 1 апеляційну заяву на процедуру, у якій 

регламентною комісією Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти 

відмовлено через недостовірність поданої у заяві інформації. 

Важливим кінцевим результатом проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

2020 року стали аналітичні та статистичні матеріали, які опублікував Український центр 

оцінювання якості освіти.  

Проведений аналіз засвідчив, що переважна більшість випускників закладів загальної 

середньої освіти у 2020 році показали достатні знання та високий рівень підготовки до 

проходження ЗНО, що дозволило області за більшістю показників посісти провідні позиції в 

предметних всеукраїнських рейтингах. 

Найкращі результати ЗНО-2020 Сумська область серед інших регіонів України 

показала з географії, української мови і літератури, історії України,  математики, увійшовши 

в рейтингу до 5 найкращих за всіма показниками ЗНО.  

Найкращі результати (1 рейтингове місце) Сумська область має за відсотком учнів, які 

подолали пороговий бал «склав/не склав», – з географії, 2 рейтингове місце – української 

мови і літератури, біології, англійської мови, 3 рейтингове місце – фізики, хімії. Високі 

результати за відсотком учнів, які подолали пороговий бал «склав/не склав», випускники 

ЗЗСО Сумської області продемонстрували з історії України (4 рейтингове місце) та 

математики (5 рейтингове місце). Однак за іншими показниками результати ЗНО з цих 

навчальних предметів нижчі.  

Найвищими за всіма показниками ЗНО у 2020 році є результати зовнішнього 

незалежного оцінювання з географії. 

Результати випускників закладів загальної середньої освіти Сумської області, які 

брали участь у ЗНО-2020, за відсотком тих, хто не подолав пороговий бал «склав/не склав», 

вищі за середній по Україні показник з усіх предметів.  

Серед усіх предметів ЗНО найменше учнів не склали географію, найбільше – історію 

України. 

За критерієм 160 балів і вище результати Сумської області з усіх предметів вище 

середнього показника по Україні, крім англійської мови. У п’ятірку регіональних лідерів за 

цим критерієм область увійшла завдяки результатам з української мови і літератури, історії 

України, математики, географії. 

Порівняно з минулим роком зменшилась кількість учнів, які не подолали пороговий 

бал, з української мови і літератури, математики, біології, географії, а з фізики, хімії, 

англійської мови, – майже удвічі; збільшилась з історії України.  

Кількість учнів, які отримали 160 балів і вище, збільшилась з української мови               

і літератури, біології, географії, фізики, англійської мови, проте, з історії України, 

математики, хімії, німецької мови вона стала меншою.  

Однак, низькими залишаються результати (за рейтинговим місцем) серед учнів ЗЗСО 

Сумської області з англійської мови та фізики за відсотком учнів, які отримали 160 балів                   

і вище (14, 12 місця), разом із тим, саме із цих двох предметів у 2020 році зменшилась 

кількість учнів, які не подолали пороговий бал «склав/не склав», майже удвічі. 

Аналіз результатів ЗНО в цілому засвідчив тенденцію стабільності та ефективності 

системи освіти в Сумській області. 



За територіальним принципом кращі результати отримали випускники міських 

закладів освіти, зокрема, міст Кролевець, Суми, Шостка, Глухів. Серед районів кращі 

показники виявилися у Краснопільському, Путивльському, Ямпільському районах. Серед 

об’єднаних територіальних громад – у Липоводолинській, Недригайлівській селищних радах.  

Гірші показники за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року 

зафіксовано у випускників Буринської, Білопільської міських, Шалигинської селищної ради 

Глухівського району, Новослобідської сільської ради Путивльського району, Лебединського, 

Липоводолинського, Охтирського, Сумського районів. 

У Краснопільському районі всі випускники закладів загальної середньої освіти склали 

тестування з української мови і літератури, історії України, математики. 

Максимальний результат отримали вісім випускників старшої школи закладів 

загальної середньої освіти: п’ять – з математики (2 учні Сумської класичної гімназії 

Сумської міської ради, 1 учень Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 імені                 

В.С. Стрельченка, м. Суми, 1 учень Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів № 7 імені 

Максима Савченка Сумської міської ради, 1 учень Глухівської загальноосвітньої школи                 

I-III ступенів № 3 Глухівської міської ради); один – з історії України (учень Конотопської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 12 Конотопської міської ради); один – з біології 

(учень Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27, м. Суми), один – з фізики 

(учень Сумської класичної гімназії Сумської міської ради). Порівняно із минулим роком 

кількість 200-бальних результатів майже удвічі більша (2019 – 3). 

За регіональними показниками успішності складання зовнішнього незалежного 

оцінювання на 160 балів і вище з української мови і літератури, математики та англійської 

мови визначається індекс конкурентоспроможності регіону. Так, у 2020 році найбільше 

випускників, які отримали 160 балів і більше з української мови і літератури, – у містах 

Глухів, Кролевець, Суми, Середино-Будському, Ямпільському районах, Липоводолинській, 

Недригайлівській селищних, Верхньосироватській сільській радах, з математики – у містах 

Кролевець, Суми, Кролевецькому, Ямпільському районах, Комишанській сільській раді 

Охтирського району, Боромлянській сільській раді Тростянецького району, з англійської 

мови – у містах Кролевець,  Ромни, Суми, Середино-Будському районі, Липоводолинській 

селищній раді. 

 Підсумки зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року опубліковано у 

інформаційно-аналітичних матеріалах «Зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року в 

Сумській області», висвітлено на обласному вебінар-нараді «Зовнішнє незалежне 

оцінювання: результати 2020 року. Орієнтири на 2021 рік» 5 листопада 2020 року, колегії 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, а також на 

засіданнях науково-методичної та вченої рад комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти. 


