
                                                                       

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

 

11.01.2019                                                                                                      № 10 

 

Про участь у регіональному 

освітньому проекті «Модернізація 

змісту освіти та форм роботи з 

підготовки до ЗНО в закладах 

загальної середньої освіти»    

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Указу 

Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо 

підвищення якості освіти в Україні», Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 533), постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи 

щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти» (зі змінами), на виконання  рішення колегії Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації від 09 жовтня 2018 року, 

листа Харківського регіонального центру якості освіти від 30.11.2018 №10/21-

25/410 «Про проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи щодо 

особливостей зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року», керуючись 

статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», н а к а з у ю: 

 

1.Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1.1. Провести «Педагогічні майстерні» за темою: «Підготовка учнів до ЗНО – 

2019» для класних керівників 11-х класів та  вчителів -предметників, які   

викладають в 11-х класах , адміністрації закладів. 

                                                                                           До 01.02.2019 

1.2.Затвердити згідно рекомендацій КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти»  індивідуально - групові плани роботи із випускниками  щодо усунення 

прогалин та недоліків у їх підготовці до ЗНО. 



                                                                                              До 01.02.2019 

1.3. Надати до відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної 

державної адміністрації електронні копії протоколів заходу та планів роботи із 

учнями по підготовці до ЗНО – 2019.                                                                                                                      

 

                                                                                                До 05.02.2019 

1.4. Провести батьківські збори  по наслідках контрольного тестування 

випускників із навчальних предметів. 

                                                                                               До 05.02.2019 

1.5. Посилити контроль за якістю виконання учнями домашніх завдань. 

Забезпечити підготовку учнів до ЗНО на різних етапах уроку з використанням 

тестових технологій. Здійснювати постійний контроль за проведенням 

індивідуально – групових занять по підготовці до ЗНО. 

                                                                                                       ІІ семестр 

1.6. Здійснити контроль за реєстрацією учнів на пробне тестування. 

                                                                             08.01.2019 – 31.01.2019 

1.7. Провести анкетування учнів після проведення пробного ЗНО. Здійснити 

аналіз результатів анкетування учнів і розробити рекомендації для вчителів – 

предметників. 

                                                                                                Квітень 2019 

1.8. Розробити  плани самоосвітньої діяльності вчителів щодо підготовки учнів 

до ЗНО – 2019. 

                                                                                 Січень – травень 2019 

1.9. Провести нараду «Аналіз результатів ЗНО – 2019»,   де проаналізувати  

якість підготовки випускників до ЗНО; порівняти річне оцінювання з 

результатами ЗНО; виявити  рівень професійної компетентності педагогів з 

питань підготовки до ЗНО. 

                                                                                               Червень 2019 

 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом Бєляєву А.І. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                   О. ПЕТРЕНКО 

  

 

 


