
 

 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від 31 жовтня 2019 року                                                              №190-од 

 

Про моніторинг результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних 

досягнень учнів закладів освіти громади у 

2019 році 

Відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 08 листопада 2018 року №283 «Про підготовку та проведення в 2019 

році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти», розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 23 жовтня 2018 року №292-од «Про підготовку до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, у 2019 році», наказу відділу освіти Підволочиської селищної 

ради від 13 листопада 2018 року №240-од «Про підготовку та проведення в 2019 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти» у травні-червні 2019 року 64 випускники закладів освіти 

Підволочиської селищної ради проходили державну підсумкову атестацію у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (64 учні), історії 

України (48 учнів), математики (23 учні), фізики (2 учні), географії (25 учнів), біології (8 

учнів), хімії (1 учень), англійської мови (20 учнів). 

Під час оцінювання з української мови і літератури 3,13% випускників (2 учні) 

продемонстрували початковий рівень знань, що значно краще середньо обласного 

показника, який становить 12,16%. Що стосується достатнього та високого рівня, то 

таких учасників було 62,50 % (40 учнів). У порівнянні з минулим роком це приблизно на 

8% більше. Збільшився відсоток учасників з високим рівнем навчальних досягнень. Торік 

їх було 26,7%, у цьому – 32,1% (21 учень). Якість знань (сума достатнього та високого 

рівнів) з української мови і літератури більша ніж в області (62,5% проти 51,09%). 

Найкращий результат показали випускники Кам’янківської, Качанівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 1 випускник НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» та 1 Підволочиської ЗОШ І-

ІІІ ступенів отримали результат початкового рівня. Випускник Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів не подолав поріг з української мови і літератури. 

Значна частина осіб обрали ДПА з історії України. Це 75% від загальної кількості 

всіх випускників навчальних закладів громади (48 учнів). Жоден із учасників не 

продемонстрували початкового рівня знань. Якість знань з історії України більша ніж в 

області (91,67% проти 67,69%) (44 учні). Найкращий результат показали учні 

Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Підволочиської гімназії імені Івана Франка. Приємно 

також відмітити, що усі випускники Підволочиської гімназії імені Івана Франка, 

Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Кам’янківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів склали тестування (ДПА) з історії України на достатній та високий 

рівень. 

Всього ЗНО з історії України складали 50 учнів. Не подолав поріг 1 учень НВК 

«Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ».  

Тестування з математики (ДПА) складали 23 випускники закладів освіти громади.  



За результатами порівняльного аналізу встановлено, що учнів, які склали 

математику на початковому рівні – 4,52% (1 учень), що краще середньо обласного 

показника, що становить 6,45%. Достатній та високий рівень з цього предмета 

підтвердили близько 74% учасників (17 учнів). Якість знань з математики приблизно на 

17% більша ніж в області (73,91% проти 57,35%). 

Найкращий результат показали випускники Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Підволочиської гімназії імені Івана Франка. 1 учень Підволочиської гімназії імені Івана 

Франка склав іспит на початковий рівень знань. 

Всього ЗНО з математики складали 32 учні. Не подолали поріг один випускник 

Підволочиської гімназії імені Івана Франка та 3 учні Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

ДПА з фізики складали 2 учні Підволочиської гімназії імені Івана Франка та 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які показали достатній рівень знань (Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів) та високий рівень знань (Підволочиської гімназії імені Івана Франка) 

з даного предмета і відповідно подолали поріг. 

Кількість учнів що вибрали ДПА у формі ЗНО з географії – 25. Один учень НВК 

«Оріховецький НВК І-ІІІ ст.-ДНЗ» показав результат початкового рівня. Найкращий 

результат показали випускники Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

ЗНО з географії складали 34 учні. Нажаль 1 учень НВК «Оріховецький НВК І-ІІІ 

ст.-ДНЗ» не подолав поріг. 

8 учнів складали тестування з біології (ДПА). Ніхто з випускників не показав 

результат початкового рівня. Найкращий результат (високий рівень) показав випускник 

Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

ЗНО з біології здавали 11 випускників. Усі подолали поріг. 

ДПА з хімії складав випускник Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, який показав 

середній рівень знань з даного предмету. 

ЗНО з хімії складали 5 учнів. Усі подолали поріг.  

ДПА з англійської мови обрали 18 випускників. Учень Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів показав результат початкового рівня. Найкращі результати продемонстрували 

учні Підволочиської гімназії імені Івана Франка. 

ЗНО з англійської мови складали 32 випускники. 1 випускник Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів не подолав поріг. 

ДПА та ЗНО з німецької мови випускники закладів освіти нашої громади не 

складали.  

За результатами тестувань 2019 року, ніхто з учнів навчальних закладів не набрав 

200 балів з жодного предмету.  

Результати державної підсумкової атестації суттєво внесли корективи до кількості 

нагороджених золотою та срібною медалями: з 12 претендентів на нагородження 

золотими та 1 претендента на нагородження срібною медалями тільки 3 випускники 

підтвердили свої результати, із них 2 нагороджено золотими та 1 срібною медалями 

згідно попереднього подання. Окрім того, 4 випускники які претендували на 

нагородження золотими медалями отримали срібні медалі. Одже, загальна кількість 

випускників, які отримали медалі після ЗНО – 7, із них 2 золоті та 5 срібні медалі, що 

становить 58% від кількості претендентів.  

Враховуючи вище зазначене, з метою виконання рішення колегії управління 

освіти і науки Тернопільської державної адміністрації від 22.10. 2019 року протокол №5 

«Про моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 

досягнень учнів та студентів закладів освіти області у 2019 році» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Згідно з рейтингом ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО 2019 року 

відзначити належну роботу адміністрації та педагогічного колективу Підволочиської 

гімназії імені Івана Франка. 



2. Директорам закладів загальної середньої освіти: 

1) провести до 29 листопада локальний моніторинг та обговорити в колективах 

результати державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019 року; 

2) при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року своєчасно 

подавати інформації, статистичні матеріали у методичний кабінет відділу освіти 

Підволочиської селищної ради; 

3) забезпечити участь педагогічних працівників у заходах з питань організації 

підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

4) інформувати учнів-випускників, педагогічну й батьківську громадськості про 

особливості проведення ЗНО 2020. 

5) взяти під особистий контроль підготовку вчителями-предметниками учнів 11 

класів до ЗНО 2020.     

3. Методичному кабінету (Сакевич Г.Р.): 

1) забезпечити організаційно-методичний супровід проведення в 

2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання здобутих на основі повної загальної середньої освіти; 

2) у визначені терміни подавати узагальнені інформації, звіти про хід підготовки 

до проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році; 

3) проводити наради, зустрічі щодо порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання для педагогічних працівників, директорів закладів освіти, громадськості; 

4) забезпечити організаційно-методичний супровід проведення 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних моніторингових досліджень 

освітньої галузі.  

5) здійснювати аналіз результатів державної підсумкової 

атестації та зовнішнього незалежного оцінювання учнів закладів 

загальної середньої освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалісту відділу освіти 

Світлані КУЛЬБАБІ. 

 

 

 
                      Анатолій Павлів 

  Г.Р. Сакевич 

Юрисконсульт    І.О. Витвицька 


