
 

РІШЕННЯ  

колегії відділу освіти 

Чудейської сільської ради 

 

21.12.2020 року                                                                                           3/1 

«Про здійснення підготовки учнів  

11-х класів ЗЗСО до ЗНО та ДПА» 

  

          Заслухавши  та обговоривши довідку  «Про здійснення підготовки учнів  

11-х класів ЗЗСО до ЗНО та ДПА» колегія відділу освіти Чудейської сільської 

ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Довідку «Про здійснення підготовки учнів 11-х класів ЗЗСО до ЗНО та 

ДПА» взяти до уваги.  

2. Керівникам ТММО Биндю Н. В., Іонашку А.М., Микайлу М.Г. : 

2.1. Тримати на контролі стан залучення педагогічних працівників до 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання у травні – червні  2021 року. 

2.2.  До 25.12.2020 року опрацювати з керівниками шкільних методичних 

об’єднань, учителями-предметниками програми зовнішнього незалежного 

оцінювання 2021 року. 

2.3.Затвердити заходи щодо проведення у 2021 році зовнішнього 

незалежного оцінювання та якісної підготовки випускників до тестування 

(додається). 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти:  

3.1.До 25.12.2020 року скорегувати план  заходів щодо проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та якісної підготовки учнів 11-х класів до 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні в 2021 році. 

3.2.До 25.12.2020 року опрацювати з педагогічними колективами 

нормативні документи щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 

2021 році. 

3.3.Забезпечити широке інформування педагогічних працівників, 

випускників, батьків, громадськості щодо особливостей та термінів проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році. 

3.4. До 20.01.2021 року призначити відповідальних осіб за формування 

комплектів реєстраційних документів учнів 11-класів закладів загальної середньої 

освіти, які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

3.5. Узяти під особистий контроль реєстрацію учнів 11-класів закладів 

загальної середньої освіти для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. 



3.7. Сприяти участі педагогічних працівників  в інструктивних нарадах, 

тренінгах, семінарах, вебінарах, конференціях з питань підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році. 

4. Відповідальним за формування комплектів реєстраційних документів 

учнів 11-класів закладів загальної середньої освіти, які складатимуть державну 

підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, надіслати 

вищевказані матеріали до Івано - Франківського  регіонального центру 

оцінювання якості освіти в період з 01.02.2021 року  до 01.03.2021 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на провідного спеціаліста 

відділу освіти Чудейської ТГ Кіфу О.К.  

 

Голова колегії                                                                           А.Д.Піцул  

Секретар колегії                                                                     Л.М.Микайло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заходи  щодо проведення в 2021 році  

зовнішнього незалежного оцінювання   

та якісної підготовки випускників до тестування 
  

№п/п 
Форма проведення, 

назва заходу 

Категорія задіяних Дата 

проведення 

Відповідальні 

1.  

Організація 

інформаційно-

роз’яснювальної 

роботи щодо 

особливостей 

проведення  

ЗНО-2021 

Керівники методичних 

об’єднань, 

адміністрації закладів 

загальної середньої 

освіти, учителі-

предметники,  

учні 11 – класів ЗЗСО, 

їх батьки, 

громадськість 

Листопад 

2020 – 

червень 2021 

Керівники 

ТММО, 

керівники 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

2.  

Висвітлення 

інформації щодо 

особливостей 

проведення ЗНО-2021 

на сайті  відділу освіти 

Чудейської ОТГ , 

сайтах закладів освіти 

Учні 11 – класів ЗЗСО, 

їх батьки, 

громадськість 

Листопад 

2020 – 

червень 2021 

Керівники 

ТММО, 

керівники 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

3.  

Опрацювання 

програм, 

характеристик 

сертифікаційних робіт 

з предметів, які 

винесені на зовнішнє 

незалежне оцінювання  

Керівники методичних 

об’єднань, учителі, які 

викладають у  

11-х класах 

Листопад –  

грудень 2020 

Керівники 

ТММО, 

керівники 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

4.  

Проведення онлайн-

вебінарів «ЗНО-2021: 

нововведення та 

зміни»  

Керівники методичних 

об’єднань, учителі, які 

викладають у  

11-х класах 

Грудень 2020 Керівники 

ТММО 

5.  

Проведення 

педагогічного 

практикуму 

«Забезпечення якісної 

підготовки учнів до 

ЗНО з української 

мови та літератури» 

Учителі української 

мови та літератури, які 

працюють в 11-х 

класах 

Січень  2021 

 

 

 Керівник 

ТММО 

Іонашку А.М. 

6.  

Засідання динамічної 

групи вчителів  історії 

України « 

Найскладніші  тестові 

завдання ЗНО з історії 

Учителі історії  

Січень  2021 

керівник ТММО 

Мікайду М.Г. 



України» 

7.  

Призначення 

відповідальних за 

формування 

комплектів 

реєстраційних 

документів 

випускників 2021 року 

Заступники керівників 

закладів загальної 

середньої освіти 

До 

20.01.2021 

Керівники 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

8.  

Консультативний 

порадник «Організація  

та методика 

підготовки учнів  до 

ЗНО» (для молодих 

вчителів та вчителів, 

які мають незначний 

досвід роботи)  

Учителі-предметники Перший 

четвер 

місяця (за 

запитом) 

Керівники 

ТММО 

9.  

Проведення 

педагогічного 

практикуму 

«Виконання тестових 

завдань у форматі 

ЗНО» 

Учителі української 

мови та літератури, які 

працюють в 11-х 

класах 

Лютий, 

березень 

2021 

Керівник ТММО 

Іонашку А.М. 

10.  

Опрацювання з 

учителями-

предметниками 

методики виконання 

тестових завдань  

Учителі-предметники Протягом 

року 

Керівники 

ТММО 

11.  

Проведення 

педагогічного 

практикуму з 

розв’язання тестових 

завдань з географії 

Учителі географії Січень 2021 Керівник ТММО 

Іванович Н.Б. 

12.  

 Проведення 

педагогічного 

практикуму 

«Розв’язання 

алгебраїчних тестових 

завдань  з  на ЗНО з  

математики» 

Учителі  математики Січень 2021 Керівник ТММО 

Биндю Н.В. 

13.  

Проведення  

педагогічного 

практикуму 

«Написання творчих 

робіт у форматі ЗНО» 

Учителі іноземних 

мов 

Січень  2021 Керівник ТММО 

Мікайлу М.Г. 

14.  

Забезпечення 

реєстрації учнів 11(10) 

- класів закладів 

загальної середньої 

Учні 11(10) – класів 

ЗЗСО 

05.01.2021 – 

19.01.2021 

Керівники   

закладів 

загальної 

середньої освіти 



освіти на пробне ЗНО 

15.  

Проведення 

педагогічного 

практикуму з 

розв’язання тестових 

завдань з біології 

 

Учителі біології Лютий  2021 Керівник ТММО 

Микайло О.В. 

16.  

 Проведення 

педагогічного 

практикуму 

«Розв’язання 

геометричних 

тестових  на ЗНО  з  

математики» 

Учителі  математики Лютий  2021 Керівник ТММО 

Биндю Н.В. 

 

17.  

Забезпечення 

проведення пробного 

ЗНО-2021 

Педагоги закладів 

загальної середньої 

освіти,  

учні 11(10)-класів 

ЗЗСО 

10.04.2021  Керівники  

закладів 

загальної 

середньої освіти 

18.  

Забезпечення участі 

педагогічних 

працівників, які 

будуть залучені до 

проведення ЗНО в 

2021 році, у семінарах, 

нарадах 

Учителі-предметники, 

старші інструктори, 

інструктори, чергові, 

педагогічні  

Листопад 

2020 – 

березень 

2021 

Керівники  

закладів 

загальної 

середньої освіти 

19.  

Забезпечення 

проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання (основна 

сесія) 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти, старші 

інструктори, 

інструктори, чергові,  

учні 11-класів ЗЗСО 

Травень – 

червень 2021 

Керівники  

закладів 

загальної 

середньої освіти 

 

 

 

 

 
 


