
Додаток 

до рішення 

педагогічної ради 

школи 

від 31.10.2018 № 3 

 

План заходів 

з підвищення рівня якості знань учнів школи,  

їх підготовки до державної підсумкової атестації  

та зовнішнього незалежного оцінювання у 2018/2019 н.р. 

№ 

з/п 
Захід 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1.  
Опрацювання і чітке дотримання критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів 
постійно 

ЗДНВР, 

вчителі - 

предметники 

2.  

Організація та проведення в 10-11 класах 

батьківських зборів за участі представників 

відділу освіти райдержадміністрації та РМК 

Листопад 

2018 

ЗДНВР, 

класні керівники 

3.  

Опрацювання запитань і завдань тестових 

зошитів минулих років на засіданнях шкільних 

методичних об’єднань  

протягом 

року 

ЗДНВР 

Голови МО 

4.  

Організація та систематичне здійснення 

інформаційно-роз’яснювальної  роботи з питань 

ЗНО, із залученням ЗМІ та інтернет-ресурсів 

протягом 

року 

ЗДНВР 

Вчителі-

предметники 

5.  

Сприяти залученню  старшокласників  до 

навчання на підготовчих курсах при закладах 

вищої освіти 

протягом 

навчального 

року 

ЗДНВР класні 

керівники 

6.  

Залучення учнів та педагогічних працівників до 

роботи віртуальних шкіл та студій, навчально-

методичних заходів 

протягом 

навчального 

року 

ЗДНВР 

7.  

Розгляд питання виконання заходів на 

покращення підготовки учнів до участі у ЗНО на 

нарадах при директорові, педагогічній та 

методичній радах 

протягом 

навчального 

року 

Директор школи 

ЗДНВР 

8.  
Популяризація серед учнівської та батьківської 

громадськості важливості участі у пробному ЗНО 

протягом 

року 

ЗДНВР, 

класні керівники, 

вчителі-

предметники 

9.  

Здійснення психолого-педагогічного супроводу 

підготовки учнів до ЗНО, надання консультацій 

учням, батькам, педагогам 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

10.  

Здійснення групової діагностики учнів 11 класу 

щодо стану підготовки до ЗНО за методиками: 

ПДО Клімова, Особистісний опитувальник 

Айзенка, Тест Равена, ОПС Голанда 

протягом 

року 

практичний 

психолог  



 

 

 

 

Заступник директора  

з навчально-виховної роботи                                            М.А.Урсакій 

 

11.  
Залучення практичного психолога до роботи 

батьківських зборів, комітетів, батьківського 

всеобучу 

протягом 

року 

Практичний 

психолог, 

класні керівники 

12.  
Демонстрація учням 11 класу фільму УЦОЯО 

«Фільм-пам’ятка для учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання»   

до 

01.12.2018 

ЗДНВР, 

класні керівники 

13.  

Ґрунтовний аналіз та розробка Плану заходів 

(Дорожньої карти) з підвищення рівня якості 

знань учнів, із залученням всіх можливих 

ресурсів закладу освіти (навчально-методичних, 

кадрових, інформаційних) 

до 

01.11.2018 

Директор школи 

ЗДНВР 

14.  
Розробка графіку вільного часу в кабінеті 

інформатики для роботи учнів в мережі Інтернет, 

використання он-лайн тренажерів 

до 

01.11.2018 

ЗДНВР, 

Вчитель 

інформатики 

15.  
Створення куточків «ЗНО» в кабінетах 

української мови, літератури, математики, історії, 

іноземних мов, біології, фізики 

до 

01.11.2018 

ЗДНВР,  

вчителі-

предметники 

16.  

Ознайомлення педагогів та учнів 11 класу із 

Програмою ЗНО-2019, нормативною базою 

проведення ЗНО, структурою тестових зошитів, 

бланків відповідей та принципом їх заповнення. 

до 

01.12.2018 
ЗДНВР 

17.  

Участь вчителів триденного навчально-

практичного семінару із педагогічними 

працівниками, понад 40% випускників яких 

протягом трьох років не долають поріг 

до 

01.12.2018 
Директор школи 


