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План  заходів 

  щодо  покращення  результатів  ЗНО-2019 

  по Козинецькій загальноосвітній школі І – ІІІ ст.  

Липовецької районної ради Вінницької області 

на 2018-2019 н.р. 

  

№ 

з/п 
Заходи 

Дата/терміни 

проведення  

заходу 

Відповідальні 

Очікувані  

результати  від  

заходу 

І Адміністрації школи: 

1-1 

Організувати ознайомлення учителів, учнів та 

батьків із загальною інформацією щодо 

зовнішнього незалежного оцінювання учнів, 

опрацювати існуючу нормативну базу 

Грудень, 2018 Ніколайчук Г.В. 
Інформація на 

сторінці (сайті) 

школи 

1-2 

Знайомити учнів та вчителів з офіційними 

інформаційними джерелами і офіційними сайтами 

МОН України, Центру тестових технологій, Центру 

оцінювання якості освіти, де висвітлюється 

інформація про ЗНО-2019  , з матеріалами про 

тестування, рекомендованими чи затвердженими 

МОН України та Українським Центром оцінювання 

якості освіти, Вінницьким  регіональним центром 

оцінювання якості освіти 

Протягом 

навчального 

року 

Ніколайчук Г.В. 

Інформація 

(посилання) на 

сторінці (сайті) 

школи 

1-3 

Проаналізувати якість навчальних досягнень учнів 

за І семестр 2018-2019 н.р. та заслухати на  

педагогічній раді  школи питання об’єктивності 

оцінювання знань учнів відповідно до Критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень з базових 

дисциплін 

Січень, 2019 Ніколайчук Г.В. 
Рішення 

педради 

1-4 

Проводити роз’яснювальну роботу серед 

випускників школи щодо порядку та особливостей 

проведення ЗНО, ДПА, вступу до ВНЗ 

Грудень 2018 – 

червень 2019 
Адміністрація   

1-5 

Забезпечити проведення профорієнтаційної 

роботи з учнівською молоддю з метою надання 

допомоги у професійному самовизначенні та 

свідомому виборі предметів тестування 

Грудень 2018 – 

січень 2019 
Адміністрація   

1-6 
Продовжити моніторинг якості викладання базових 

дисциплін у старшій школі  

Грудень2018- 

березень 2019 
Адміністрація 

Корекційні 

заходи за 

результатами 

моніторингу 

1-7 
Провести роз’яснювальну роботу з батьками 

випускників щодо участі їх дітей у пробному ЗНО. 
Грудень 2018 Адміністрація 

Матеріали 

батьківських 

зборів 

1-8 
Організувати участь учнів 11 класу  у пробному 

тестуванні 

Грудень 2018 – 

січень 2019 
Ніколайчук Г.В. 

Участь учнів 11 

класу у 

пробному ЗНО 

1-9 
Скласти графік консультацій для учнів 11 класу 

 щодо підготовки їх до ЗНО. 
Грудень 2018 Ніколайчук Г.В. Графік 

1-10 Скласти графік вільного часу в кабінеті Грудень 2018 Ніколайчук Г.В Графік 



інформатики для роботи учнів в мережі Інтернет. 

 1-11 
Випуск буклету (Матеріали на допомогу випускникам, 

батькам, педагогам) 

Грудень, лютий 
 Адміністрація  Буклети 

ІІ Керівникам шкільних методичних об’єднань 

2-1 

Вжити заходів щодо вдосконалення роботи  

методичних об’єднань щодо поширення кращого 

досвіду підготовки учнів до ДПА та ЗНО 

Протягом 

навчального 

року 

Фурманюк Н.А. 

Палько І.Л. 

Матеріали 

педагогічного 

досвіду 

2-2 

Організувати круглий стіл з учителями «Шляхи 

покращення рівня підготовки старшокласників до 

ЗНО  на уроках та в позаурочний час». 

Січень 2019 
Фурманюк Н.А. 

Палько І.Л. 
Матеріали 

круглого столу 

          

ІІІ Вчителям – предметникам: 

3-1 

Створити інформаційну базу даних інтернет-

завдань для роботи з тестовими завданнями та 

ознайомити з нею учнів 6-11 класів. 

До січня 2019 
Вчителі - 

предметники 
Матеріали  

3-2 

Забезпечити підготовку учнів до ЗНО на різних 

етапах уроку, використовуючи  форми завдань 

зовнішнього незалежного оцінювання як 

навчальний прийом і як контрольну форму 

перевірки знань та вмінь учнів 

Протягом 

навчального 

року 

Вчителі - 

предметники 

Матеріали до 

уроків 

3-3 
Розглядати завдання ЗНО на уроках під час 

вивчення відповідної теми. 

Протягом 

навчального 

року 

Вчителі - 

предметники 

Матеріали до 

уроків 

3-4 

Запровадити введення у контрольні та самостійні 

роботи завдань у тестовій формі з тестів ЗНО 

минулих років. 

Протягом 

навчального 

року 

Вчителі - 

предметники 

Матеріали до 

уроків 

3-5 

Організувати індивідуально-групові заняття для 

учнів 11 класу з метою якісної підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 

досягнень та державної підсумкової атестації з 

української мови і літератури, історії України, 

математики, біології, географії, фізики, хімії, 

англійської мови . 

Протягом 

навчального 

року 

Вчителі - 

предметники 
  

3-6 

На кожному уроці ввести елементи повторення 

навчального матеріалу за попередні роки з 

української мови та літератури, математики, історії, 

хімії, біології, фізики, географії, англійської мови. 

Протягом 

навчального 

року 

Вчителі - 

предметники 

Матеріали до 

уроків 

3-7 

Вчителям-предметникам провести тренування з 

учнями 11 класу в умовах, наближених до умов 

проведення зовнішнього незалежного тестування; 

проаналізувати результати тренувань, надати 

рекомендації учням 

Квітень 2019 
Вчителі - 

предметники 
Рекомендації 

3-8 
Сприяти залученню учнів старших класів до 

навчання на підготовчих курсах при ВНЗ. 

Протягом 

навчального 

року 

Вчителі - 

предметники 

Навчання учнів 

на підготовчих 

курсах при ВНЗ 

 

Директор школи:                     Романенко С.Т. 

 

 


