
                                           Додаток 3 
                                                                                      до наказу директора Департаменту   
                                                                                    освіти і науки Хмельницької ОДА                                                                           

                                                                    від 13.11.2018 № 455-од

РІШЕННЯ № 3
КОЛЕГІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

9 листопада 2018 року        Протокол № 3

Про підсумки проведення зовнішнього
незалежного оцінювання та 
державної підсумкової атестації
в закладах освіти області у 2018 році

Заслухавши  інформацію  директора  Департаменту  освіти  і  науки
облдержадміністрації  О.  Фасолі  та  директора  Вінницького  регіонального
центру  оцінювання  якості  освіти  Г.  Кузьменка  «Про  підсумки  проведення
зовнішнього  незалежного  оцінювання  та  державної  підсумкової  атестації  в
закладах освіти області у 2018 році», 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1.  Інформацію  «Про  підсумки  проведення  зовнішнього  незалежного
оцінювання та державної підсумкової атестації в закладах освіти області у 2018
році» взяти до відома.

2.  Управлінню  професійної  освіти  та  ресурсного  забезпечення
Департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації  (А.  Харчук)  забезпечити
постійний  моніторинг  за  станом  загальноосвітньої  підготовки  у  системі
закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Постійно

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських
рад,  об’єднаних  територіальних  громад,  закладів  загальної  середньої  освіти
обласного підпорядкування:

3.1.  Заслухати  питання  щодо  підсумків проведення  зовнішнього
незалежного  оцінювання  та  державної  підсумкової  атестації  у  2018  році  на
засіданнях колегій районних державних адміністрацій, міських рад, засіданнях



виконкомів  сільських/селищних  рад,  колегіях  відділів  освіти  відповідних
структурних підрозділів.

Листопад-грудень 2018 року
3.2.  Здійснювати  регіональні,  внутрішні  моніторинги  та  відстежувати

результати навчання, сформованості у школярів ключових компетентностей. 
Постійно

3.3.  З  метою  підвищення  якості  освітніх  послуг,  ефективного
використання  матеріальних,  кадрових  і  фінансових  ресурсів  в  регіонах
розробити заходи щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти.

До 10.01.2019 року
3.4.  Щорічно,  відповідно  до  можливостей  місцевих  бюджетів,

передбачати  кошти  на  зміцнення  навчально-методичної  та  матеріально-
технічної баз закладів освіти, першочергово – опорних шкіл.

Постійно
3.5.  Провести комплексний аналіз  відповідності  річного оцінювання та

ДПА учнів 11 класів. З'ясувати причини низької результативності участі учнів
у ЗНО-ДПА, у яких виявилися найнижчі результати із навчальних предметів.
Розробити плани заходів щодо підвищення якості освіти.

До 20.12.2018
3.6.  Звернути  увагу  керівників  закладів  загальної  середньої  освіти  на

необхідність посилення вивчення математичної складової у 10-11 класах та під
час допрофільного навчання у 8-9 класах. 

Постійно
3.7. Забезпечити системну роботу практичних психологів закладів освіти,

розробити план заходів з формування психологічної готовності випускників до
участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Постійно
3.8.  Розробити  план  заходів  щодо  організації  системної  роботи

методичних служб за напрямом всеобучу педагогів та підготовки школярів  до
якісного проходження ЗНО та ДПА у 2019 році. 

До 10.01.2019
3.9.  Сприяти  участі  учителів  закладів  загальної  середньої  освіти,  які

викладають  предмети,  винесені  на  ЗНО-ДПА  в  інструктивно-методичних
заходах, що проводяться Вінницьким регіональним центром оцінювання якості
освіти  та  Хмельницьким  обласним  інститутом  післядипломної  педагогічної
освіти.

Постійно
4.  Керівникам  закладів  професійної  (професійно-технічної)  та  вищої

освіти області:
4.1. Посилити роботу щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного

оцінювання, впроваджувати тестові технології  в освітній процес.
Постійно



4.2.  Посилити  індивідуальну  роботу  з  учнями/студентами,  спрямувати
діяльність  викладачів  загальноосвітніх  дисциплін  на  запровадження
особистісно орієнтованого, диференційованого, індивідуалізованого навчання,
запровадження корекційно-розвивальних методик роботи з учнями/студентами
з низькою успішністю.

Постійно
4.3. Посилити внутрішній моніторинг якості навчання загальноосвітньої

підготовки  з  обов’язковим  розглядом  результатів  моніторингу  на  засіданнях
педагогічної ради.

Постійно
4.4.  Посилити  контроль  за  дотриманням  викладачами  Критеріїв

оцінювання навчальних досягнень учнів/студентів.
Постійно

5.  Хмельницькому  обласному  інституту  післядипломної  педагогічної
освіти (В. Берека):

5.1.  Брати  участь  у  заходах  з  питань  організації  та  проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, підвищення
ефективності функціонування системи освіти області.

Постійно
5.2.  Продовжувати  проведення  майстер-класів  педагогами  області,

випускники  яких  мають  високі  показники  за  результатами  зовнішнього
незалежного  оцінювання,  запрошувати  їх  для  обміну  досвідом  на  курсах
підвищення кваліфікації.

Постійно
5.3. Провести серію семінарів щодо кращих практик підготовки школярів

до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації.
Упродовж 2019 року

5.4.  Продовжити  відстеження  стану  профільного  навчання  в  старшій
школі.

Постійно
5.5.  Забезпечити  супервізію  учителів-предметників,  які  викладають

предмет на профільному рівні.
Постійно

5.6. Провести моніторингове дослідження з вивчення питання мотивації
педагогічної діяльності та професійного зростання вчителів.

Упродовж 2019 року
6.  Науково-методичному  центру  професійно-технічної  освіти  та

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій
області (Л. Шевчук), методичному об’єднанню ради директорів закладів вищої
освіти  І-ІІ рівнів акредитації.:



6.1. Систематично проводити моніторинг якості підготовки учнів закладів
професійної  (професійно-технічної)  освіти  області  з  метою  встановлення
відповідності рівня навчальних досягнень учнів державним вимогам.

Постійно
6.2.  Продовжувати  роботу  щодо  навчання  педагогічних  працівників

інноваційним педагогічним та інформаційним технологіям з метою підвищення
кваліфікації та підвищення рівня їх професійної компетентності.

Постійно
6.3.  Проводити  інформаційно-просвітницьку  роботу  серед  викладачів

закладів  професійної  (професійно-технічної)  освіти  з  питань змісту  тестових
завдань  ЗНО  з  базових  дисциплін,  використання  навчальних  посібників  та
тренувальних вправ.

Постійно

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова колегії                                                                                            О. Фасоля


