
 

УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ   

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 10 березня 2021 року                                                                                          №74 

 

Про підготовку випускників закладів освіти  

до ЗНО-2021 в умовах організації освітнього  

процесу  з використанням технологій 

дистанційного навчання 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 

№ 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказу 

ДОН від 05.03.2021 року «Про підготовку випускників ЗО Чернівецької 

області до ЗНО-2021 в умовах організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання» та з метою підготовки 

випускників закладів освіти Чудейської ТГ до ЗНО-2021 з навчальних 

дисциплін в умовах організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання 

 

1. Затвердити план заходів щодо підготовки випускників закладів освіти 

Чудейської ТГ до ЗНО-2021 в умовах організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання, що додається. 

 

2. Директорам ліцеїв Чудейської ТГ (Піжевському В.М., Петрешеску 

Р.Е., Іонашку О.В.) 

2.1. Розробити та затвердити до 16.03.2021 план заходів щодо підготовки 

випускників закладів освіти Чудейської ТГ до ЗНО-2021 в умовах організації 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного  навчання для 

кожного закладу окремо. 

2.2. Забезпечити упродовж березня-травня 2020/2021 н.р. виконання 

заходів, що направлені на підготовку випускників закладів освіти Чудейської 

ТГ до зовнішнього незалежного оцінювання в умовах організації освітнього 

процесу з використанням  технологій дистанційного навчання. 

2.3. Проводити незалежне онлайн-тестування на тестовій платформі 

ІППОЧО за запитами ЗЗСО для учнів 11-х класів з метою якісної підготовки 

до ЗНО-2021. 

2.4. Розміщувати актуальні методичні матеріали на інформаційних 



сайтах закладів освіти, у рубриці «Готуємося до ЗНО». 

 

2.5. Надати до 05.05.2021 Інституту післядипломної педагогічної освіти 

інформацію про виконання Плану заходів щодо підготовки випускників 

закладів освіти Чудейської ТГ до ЗНО-2021 в умовах організації освітнього 

процесу з використанням технологій дистанційного навчання з метою 

узагальнення та висвітлення на нараді Департаменту освіти і науки з 

керівниками органів управлінь освітою. 

 

3. Розпорядження розмістити на інформаційному сайті відділу освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Чудейської ТГ. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на провідного 

спеціаліста відділу освіти (Кіфу О.К.) 

 
 

Сільський    голова                                                      А.Д.Піцул       
 

 

 



              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                                                  Розпорядження  

                                                                                                                                                                                  Чудейської сільської ради  

                                                                                                                                                                                  від 10.03.2021 року №74 

План заходів 

щодо підготовки випускників закладів освіти 

Чудейської ТГ до ЗНО-2021 в умовах організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання 

 

Напрям 

діяльності 

Заходи  Термін виконання  Відповідальні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційно- 

управлінський 

Створити на сайтах навчальних закладів  кейси щодо 

успішної підготовки до складання ЗНО-2021 в умовах 

організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання  

(https://osvitoria.media/tag/pidgotovka-do-zno-

bezkoshtovno/) 

 

До  

18.03 2021 

Керівники  ЗЗСО 

Створити   онлайн-консультаційні пункти з підготовки 

до ЗНО-2021 на базі освітніх закладів територіальної 

громади в умовах організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання 

 

До  

19.03.2021 

Керівники ТММО, 

керівники закладів 

освіти та  

педагогічні 

працівники 

Забезпечити  участь  учителів української мови та 

літератури, математики, історії, іноземних мов, фізики, 

хімії, біології, географії з актуальних питань науково-

методичного супроводу підготовки до ЗНО-2021 в 

умовах організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання  при ІППО 

Чернівкцької області 

Березень – квітень 

(відповідно до 

графіку ІППО) 

 

Керівники ТММО, 

керівники закладів 



 

Поповнювати на сайтах ЗЗСО сторінки/закладки 

«Готуємося до ЗНО-2021»  

 

Постійно  Керівники  ЗЗСО 

 

 

Навчально-

методичний  

Забезпечити  участь учителів закладів освіти  у 

проведенні навчальних тренінгових занять у форматі 

БомбеЗНО для вчителів української мови та літератури, 

математики, історії, іноземних мов, які викладають у 10-

11 класах за допомогою відеоконференцзв’язку ZOOM 

при ІППО Чернівкцької області 

 

Березень – квітень 

(відповідно до 

графіку ІППО) 

Керівники ТММО, 

керівники закладів 

Учителям ЗЗСО організувати і провести онлайн-інтенсив 

для учнів 10-11 класів ЗЗСО щодо написання твору на 

письмову частину ЗНО-2021 з української мови та 

літератури, англійської мови  

 

До  

07.04.2021 

Керівники ТММО 

Іонашку А.М.,  

Микайло М.Г. 

Провести онлайн-заходи  (методичні студії, семінари, 

школи передового досвіду тощо) з питань підготовки до 

ЗНО-2021  

 

Березень – квітень 

 

Керівники ТММО 

 

Запровадити проведення занять з вчителями Чудейської 

ОТГ щодо підготовки учнів до 3HO з предметів 

Березень – квітень 

 

Керівники ТММО 

 

Організувати проведення тренувального комп’ютерного 

тестування здобувачів освіти 11-х класів з предметів за 

програмою та регламентом 3HO 

До  

10.04.2021 

Керівники ТММО, 

учителі закладів 

освіти 

 

Підсумково-

аналітичний 

Організувати онлайн-опитування учнів, учителів та 

батьків щодо ефективності впровадження заходів з 

підготовки випускників закладів освіти Чудейської ТГ  

до ЗНО-2021  

 

До  

05.05.2021 

Керівники  ЗЗСО 



 


