Результати ЗНО-2018
Одним із показників якості освітянської праці є результати навчальних
досягнень учнів, зокрема, підсумки державної підсумкової атестації та
зовнішнього незалежного оцінювання, яке є невід’ємною складовою освітньої
системи, дієвим інструментом педагогічних вимірювань, джерелом важливої
інформації, необхідної для організації та модернізації різних освітніх процесів.
Цьогоріч 84 випускники ( а це на 25 учнів менше, ніж у 2017р.) із семи
закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів громади проходили процедуру
зовнішнього незалежного оцінювання та державну підсумкову атестацію.
Відділом освіти Баранівської міської ради та навчальними закладами були
створені умови для забезпечення належного проходження тестування, зокрема,
організовано своєчасний безкоштовний підвіз усіх учасників тестування до
пунктів проведення ЗНО в м. Новоград-Волинський та Житомир.
Випускники поточного року, заповнюючи реєстраційні картки,
самостійно вказували назви навчальних предметів, з яких їм зараховували
результати ЗНО як оцінки за державну підсумкову атестацію. Вибір предмета
залежав від самого учасника та його планів щодо подальшого навчання.
Найбільшою популярністю серед учасників (окрім української мови і
літератури) користувалися історія України (59 ос.), біологія (29 ос.), математика
(27 ос.) та географія (26 ос.). Найменше випускники зареєструвалися на
проходження ЗНО-ДПА з хімії та фізики (лише по 3 ос.).
Тож можемо підвести підсумки, виходячи саме з результатів ЗНО-ДПА та
здійснити порівняльний моніторинг із попереднім роком.
Якісний показник (високий і достатній рівні) подано у відсотках.
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Узагалі говорити про успішність учнів в навчальних закладів складно і
доволі відносно, оскільки вирішальною є кількість учасників в розрізі кожної
школи, а це кардинальна різниця. Наприклад, у Зеремлянській ЗОШ І-ІІІ ст., як
і попереднього року, було лише 2 випускники, у Рогачівській – 4 учні,
зрозуміло, що це може становити 50 або 100% успішності. Також є предмети,
де зареєструвалося по одному учаснику зі школи, і це теж може вагомо
вплинути на відсоток якості.
Перший обов’язковий предмет – українська мова. Вкотре випускники
шкіл громади демонструють гарні результати: якісний показник становить
майже 66,7%. Лише 1 учень з 84 продемонстрував початковий рівень, а 25
школярів склали цей іспит на 10-12 балів. Найуспішнішими виявилися учні
ОНЗ «Баранівська гімназія» ( 22 ос.) та Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. ( 9 ос.), де
високий та достатній рівні становить 81,4 та 81,8%. Якісний показник 100%
виявлено у Зеремлянській ЗОШ І-ІІІст., але це лише 2 учні).
Другим обов’язковим предметом ДПА у формі ЗНО випускники обирали
математику або історію України. Серед учнів шкіл нашої громади 59 надали
перевагу історії України та лише 27 - математиці. Кращі результати
продемонстрували школярі, які обрали історію України - майже 62% учасників
отримали оцінки достатнього та високого рівнів навчальних досягнень, що на
23% краще, ніж у минулому році. Найкращі результати з історії
продемонстрували учні Рогачівської (75% - 3 уч.), Кашперівської (72,7% - 8уч.)
ЗОШ І-ІІІ ст., а також ОНЗ «Баранівська гімназія» (65% - 13 уч.) та Баранівської
ЗОШ І-ІІІ ст.№2 (60% - 6 уч.).
З математики результати цих рівнів мають лише 48,2% випускників.
Разом із тим, ці показники не дають підстав стверджувати, що рівень вивчення
математики є нижчим порівняно з рівнем вивчення історії України. Адже
кількість учасників ДПА з математики майже удвічі менша за учнів, які
виконували сертифікаційну роботу з історії України. З математики лідером
стала ОНЗ «Баранівська гімназія» (100% високий і достатній рівні – 7уч.) та
Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 50% (2 уч.).
Третім предметом найбільше школярів обрали біологію. Із 29 учнів на
достатній і високий рівень написало 38%. Найкращим закладом з цього
предмету вкотре став ОНЗ «Баранівська гімназія», де якісний показник
становить майже 67% - 4 уч., а також Смолдирівська школа (якісний показник –
44,4 % -4уч. та Рогачівська ЗОШ І-ІІІ ст.- 1 уч.)
Наступним обраним предметом на розсуд випускників стала географія.
Хоча у порівнянні з минулим роком рейтинговий показник упав із 72% до
30,8%. Найкраще написали тест учні ОНЗ «Баранівська гімназія» (якісний

показник 40%-2уч.) та учень Рогачівської ЗОШ І-ІІІ ст., який отримав 8 балів і
цим забезпечив 100% успішності.
Однією з важливих новацій у системі ЗНО поточного року було суттєве
розширення змісту тестів з англійської мови, а саме включення до завдань нової
частини–«Розуміння мови на слух» (аудіювання). Незважаючи на нововедення,
рейтинговий показник з англійської мови у порівнянні з 2017р. зріс удвічі: з 46
до 81%. Найкращі знання продемонстрували випускники ОНЗ «Баранівська
гімназія» (80% - 12уч.) та Кашперівської і Рогачівської ЗОШ І-ІІІ ст. (100%, але
це знову ж таки – 2 і 1 особи).
По однаковій кількості, а це лише по 3 учні, обрали для проходження
ДПА хімію та фізику. У результаті маємо 66,6% високого та достатнього рівнів
знань з фізики та 33,3% хімії.
Слід зазначити, що цього року 5 випускників громади отримали 12 балів з
української мови та історії України, а це двоє учнів з ОНЗ «Баранівська
гімназія» та троє з Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2.
Цікавою статистикою є той факт, що єдиним навчальним закладом, де
одинадцятикласники склали тестування з усіх восьми предметів, є
Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Отже, порівнявши результати випускників із ЗНО-ДПА за два останні
роки спостерігаємо найбільш позитивну динаміку з історії України та
англійської мови, але маємо констатувати, що вагомо знизилися результати з
географії та хімії.
За результатами ЗНО-ДПА, враховуючи і кількісний показник
випускників, вкотре тримає статус лідера Опорний навчальний заклад
«Баранівська гімназія».
Для загальної статистики також пропонуємо список освітніх закладів
громади в рейтингу шкіл Житомирської області за результатами ЗНО 2018 року
(за даними освітнього ресурсу «Освіта.ua»). Просимо взяти до відома, що згідно
з поданим рейтингом шкіл загальна кількість навчальних закладів
Житомирської області становить 405. А також можуть бути розбіжності з вище
зазначеними статистичними даними, оскільки відділ освіти може оперувати
лише рейтинговими балами випускників, які зареєстрували обраний предмет як
ДПА, результати ж ЗНО є конфіденційною інформацією кожного
одинадцятикласника.
Назва навчального закладу
Зеремлянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Опорний навчальний заклад
«Баранівська гімназія»
Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Місце
20
21

Бал ЗНО
152,3
149,5

44

137,9

Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2
ім. Ольги Сябрук
Рогачівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Смолдирівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст.

67

132,2

74
131
170

131,9
122,8
115,3

У будь-якому разі за статистикою стоїть кропітка багаторічна праця
учителів та самих учнів, тож дякуємо педагогам за якісне викладання і високий
рівень підготовки, а школярам за наполегливе навчання та знання. Маємо
надію, що позитивна тенденція до зростання рівня навчальних досягнень
збережеться й надалі, а ті проблеми, які виявились у викладанні окремих
дисциплін, будуть детально проаналізовані в педагогічних колективах й
успішно подолані в майбутньому.
Наталія Шикирява, методист відділу освіти Баранівської міської ради

