
Затверджую
Директор школи
__________О.М. Лучко

ПЛАН ЗАХОДІВ
 ОХТИРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8

 ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 11 КЛАСІВ ДО ЗОВНІШНЬОГО
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ У 2018 РОЦІ

№
З/п

Заходи Термін
виконання

Відповідальні

1 Проаналізувати  результати  ЗНО-2017  на
засіданні педагогічної ради

Серпень
-2017

Головирін
С.О.

2 Проаналізувати  результати  ЗНО-2017  на
засіданнях  методичних  об’єднань  учителів-
предметників. 

Листопад -
2017

Керівники
методичних
об’єднань

3. Адміністрації,  учителям-предметникам
ознайомлюватись  зі  змістом  нормативних
документів  щодо  визначення  специфіки  та
особливостей оцінювання сертифікаційних робіт
ЗНО 2018 року.

Постійно Адміністрація
учителі-

предметники

4. Систематично  опрацьовувати  інформацію  на
сайтах  Українського  центру  оцінювання  якості
освіти  (http://testportal.gov.ua/programs2017   ;
Харківського  регіонального  центру  оцінювання
якості  освіти  (http://zno-kharkiv.org.ua   ),
Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної  освіти  (http://www.soippo.edu.ua   );
вчасно  доводити  її  до  відома  учителів,
випускників та їхніх  батьків

Постійно Головирін
С.О.

5. Здійснювати  дієву  консультативну  допомогу  з
питань підготовки та проведення ЗНО 2018 року;
проводити активну роз’яснювальну роботу серед
випускників  і  батьків  учнів;  ініціювати
проведення тематичних батьківських зборів

Постійно Головирін
С.О.,

Вініченко
Т.Г.

6. Сприяти  висвітленню  інформації  щодо  ЗНО
2018 року на шкільному веб-сайті

Постійно Гопко З.Г.

7.  Систематично інформувати працівників школи з
питань  підготовки  та  проведення  ЗНО-2018  на
нарадах при директору

Протягом
2017-2018

н.р.

Головирін
С.О.

8. Учителям-предметникам створити банк тестових
завдань по підготовці випускників до ЗНО-2018

Грудень 2017 Учителі-
предметники

9 Забезпечити  участь  учителів-предметників  у
вебінарах по підготовці до ЗНО- 2018

Протягом
2017-2018

н.р.

Головирін
С.О.

http://www.soippo.edu.ua/
http://testportal.gov.ua/programs2017
http://zno-kharkiv.org.ua/


10. Ознайомитись  з  методичними  рекомендаціями
щодо  підготовки  учнів  до  ЗНО  2018  (на  сайті
Сумського ОІППО)

Протягом
2017-2018

н.р.

Учителі-
предметники

11. Забезпечити  проведення  уроків  інформатики
щодо ознайомлення  випускників  2018  року   зі
сайтами ХРЦОЯО, УЦОЯО

Листопад
2017

Чергінець І.П.

12. Забезпечувати проведення інформаційно-
розяснювальної роботи з учнями 11-го класу, 
їхніми батьками щодо особливостей ЗНО 2018 
року

Постійно Головирін
С.О.,

Вініченко
Т.Г.

13. Здійснювати відвідування  уроків в 11 класах з 
метою перевірки якості підготовки учнів до 
ЗНО, ДПА

Протягом
2017-2018

н.р.

Лучко О.М.,
Головирін

С.О.
14. Ознайомитись  з  програмами  ЗНО;  загальними

характеристиками  сертифікаційних  робот  із
профільних  предметів;  критеріями  оцінювання
завдань (http://testportal.gov.ua/programs2017/)

Протягом
2017-2018

н.р.

Учителі-
предметники

15. Систематично здійснювати повторення 
вивченого матеріалу, контролювати успішність 
засвоєння учнями програмового матеріалу 
шляхом виконання ними тестових завдань

Протягом
2017-2018

н.р.

Учителі-
предметники

16. При підготовці змісту тестових завдань 
використовувати завдання сертифікаційних 
робіт минулих років з офіційних сайтів УЦОЯО 
та ХРЦОЯО (http://zno-kharkiv.org.ua/help/zno-
2017.php);

Протягом
2017-2018

н.р.

Учителі-
предметники

17. Урізноманітнювати тестові завдання для 
контролю знань, пропонувати учням тести з 
декількома варіантами відповідей, на 
відповідність, послідовність; відкритої та 
закритої форм

Протягом
2017-2018

н.р.

Учителі-
предметники

18. Заохочувати учнів до участі у пробному 
тестуванні 2018 року

Протягом
2017-2018

н.р.

Учителі-
предметники

19. Проводити  аналіз  тестових  завдань  попередніх
років, пробного тестування

Протягом
2017-2018

н.р.

Учителі-
предметники

http://zno-kharkiv.org.ua/help/zno-2017.php
http://zno-kharkiv.org.ua/help/zno-2017.php
http://testportal.gov.ua/programs2017/


20. Звертатись  за  консультативною  допомогою  до
навчально-методичного  відділу  координації
освітньої  діяльності  та  професійного  розвитку
Сумського  ОІППО,  ознайомитись  з
методичними рекомендаціями  щодо  підготовки
учнів до ЗНО 2017 (на сайті Сумського ОІППО):

українська мова та література 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/1997-
gotuemosya-do-zno-z-ukrajinskoji-movi-ta-
literaturi;

математика 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/1983-
metodichnij-poradnik-z-matematik   i;  

історія України 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/1985-
gotuemosya-do-zno-z-istoriji-ukrajini   ;

німецька мова 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/1990-
metodichnij-poradnik-osoblivosti-pidgotovki-
uchniv-do-zno-z-nimetskoji-movi-u-2017-rots   i;

англійська мова 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-
24-15-06-39/2010-11-24-15-07-23/478-2013-06-06-
13-25-34   ;

фізика
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2007-
spetsifika-pidgotovki-uchniv-do-zno-z-fizik   i; 

біологія
http://www.soippo.edu.ua/index.php/46-
uncategorised/407-2013-05-24-11-34-4  6; 

хімія
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/1925-
uchiteli-khimiji-sumskoji-oblasti-prodovzhuyut-
eksperimentuvati   ;

географія
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2018-
zasidannya-oblasnoji-tvorchoji-grupi-vchiteliv-
geografiji ;

російська мова
 http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-
24-15-06-39/2010-11-24-15-07-23/549-2013-09-24-
08-44-37   

Протягом
2017-2018

н.р.

Учителі-
предметники
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