
 
 
 
 
Про результати моніторингу якості 
освіти в навчальних закладах Хмель-
ницької області 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, з метою аналізу результативності зовнішнього незалежного оціню-
вання (далі – ЗНО) у 2017 році, забезпечення належних умов для підготовки та 
проведення ЗНО у 2018 році, враховуючи інформацію про підсумки моніто-
рингу якості освіти в закладах загальної середньої освіти області (додається): 

1.Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
1.1. Надавати методичну допомогу щодо створення опорних закладів 

освіти на місцях. 
1.2. Спільно із Хмельницьким обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти брати участь у заходах з питань організації та проведення 
ЗНО, моніторингових досліджень, підвищення ефективності функціонування 
системи освіти області. 

1.3. Продовжити відстеження стану організації профільного навчання в 
10-11 класах закладів загальної середньої освіти. 

1.4. Забезпечити співпрацю з Вінницьким регіональним центром оціню-
вання якості освіти для координації роботи задіяних у проведенні ЗНО та 
пунктів проведення ЗНО в області. 

2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим 
комітетам міських (міст обласного значення) рад, іншим органам місцевого 
самоврядування: 

2.1. Проаналізувати до 01 березня 2018 року відповідність оцінювання 
учнів, особливо у закладах загальної середньої освіти з малою наповнювані-
стю, результатам ЗНО 2017 року. 

2.2. Постійно здійснювати моніторинги та відстежувати динаміку як 
навчальних досягнень учнів, так і якісного викладання навчальних предметів. 
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2.3. З метою забезпечення конкурентного середовища навчання та під-
вищення рівня надання освітніх послуг у регіонах розробити до 01 березня 
2018 року заходи щодо модернізації мережі закладів загальної середньої 
освіти. 

2.4. Забезпечити протягом 2018 року розбудову мережі опорних закладів 
освіти. 

2.5. Щорічно, відповідно до можливостей місцевих бюджетів, передба-
чати кошти на зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної баз 
закладів загальної середньої освіти. 

2.6. Сприяти Вінницькому регіональному центру оцінювання якості 
освіти у підготовці та проведенні ЗНО у 2018 році, створенні умов для роботи 
пунктів ЗНО. 

2.7. Забезпечити у травні-червні 2018 року підвезення учнів до пунктів 
ЗНО. 

2.8. Про виконання розпорядження поінформувати Департамент освіти і 
науки облдержадміністрації до 20 вересня 2018 року для подальшого уза-
гальнення та інформування обласної державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


