
ПЛАН 

заходів Охтирської ЗОШ I–III ступенів №1 по підготовці до ЗНО 2019 р. 

№ 

п/п 
Захід Терміни виконання 

Відповідальні 

особи 

1 

Ознайомлення з 

нормативними документами 

щодо організації та 

проведення ЗНО у 2019 році. 

протягом року 

Кучер Ю.О. ЗДНР, 

вчителі – 

предметники 

2 
Ознайомлення з програмами 

ЗНО з предметів 
Вересень 

Кучер Ю.О.ЗДНР, 

вчителі – 

предметники 

3 
Планування роботи з 

підготовки до ЗНО 
Листопад 

 

Кучер Ю.О. 

ЗДНВР 

4 
Анкетування учнів 10-

11  класів 
Листопад 

Олондар  Т.В., 

класні керівники 

5 

Проведенням батьківських 

зборів щодо роз’яснення 

особливостей проведення ЗНО 

у 2019 році, реєстрацію учнів 

на ЗНО, участь у пробному 

ЗНО. 

Листопад 

грудень 

Кучер Ю.О. 

ЗДНВР ,класний 

керівники 

6 

Застосування тестових 

завдань на уроках вчителів-

предметників 

протягом року 
вчителі-

предметники 

7 

Розробка планів самоосвітньої 

діяльності вчителів щодо 

підготовки учнів до ЗНО-2019 

листопад 

Кучер Ю.О. 

ЗДНВ., вчителі-

предметники 

8 

Засідання ШМО 

(порівняльний аналіз 

навчальних програм та 

програм ЗНО) 

листопад Керівники ШМО 



9 
Проведення консультацій з 

підготовки до ЗНО – 2019 
грудень-квітень 

Кучер 

Ю.О.ЗДНВР, 

вчителі-

предметники 

10 

Розміщення на сайті 

навчального закладу 

нормативних документів щодо 

організації та проведення ЗНО 

– 2019 

протягом року Шведченко Т.Ю. 

11 

Активізація 

профорієнтаційної роботи з 

учнями 10-11 класів з метою 

формування свідомого вибору 

учнями предметів для 

проходження ЗНО 

Протягом року Класні керівники 

12 

Оформлення та поновлення 

матеріалів динамічних стендів 

у навчальних кабінетах 

протягом року 
 вчителі-

предметники 

13 

Консультації для учнів та 

батьків стосовно підготовки 

до ЗНО 

протягом року за 

окремим графіком 

Практичний 

психолог  

Олондар Т.В. 

14 

Діагностичні заходи з 

підготовки до професійного 

визначення учнів, підготовки 

до ЗНО 

листопад 

Кучер Ю.О. 

ЗДНВР, 

Практичний 

психолог Олондар 

Т.В. 

15 

Індивідуальні психолого-

педагогічні консультації для 

батьків та учнів з підготовки 

до ЗНО 

грудень-травень 

Практичний 

психолог   

Олондар Т.В. 

16 
Соціально-психологічний 

тренінг для учнів 10-11 класів 

грудень 

лютий 

Практичний 

психолог Олондар 

Т.В. 



17 

Оформлення інформаційних 

куточків «ЗНО-2019» для 

батьків, учнів та педагогів 

листопад 
Кучер Ю.О. 

ЗДНВР 

18 
Оформлення у шкільній 

бібліотеці кейсу «ЗНО -2019» 
грудень Колодяжна В.В. 

19 
Проведення  уроку  «ЗНО- 

2019» з використанням ІКТ. 
грудень 

Шульженко І.А., 

вч.  інформатики, 

 

20 
Збір документів  та реєстрація 

учнів на «ЗНО- 2019» 
лютий 

 Кучер Ю.О. 

ЗДНВР, класний 

керівник  

21 
Контроль за реєстрацією 

випускників на пробне ЗНО. 
Грудень – січень 

Кучер Ю.О. 

ЗДНВР 

22 
Контроль за реєстрацією 

випускників на ЗНО 2019. 
Січень –лютий 

Кучер Ю.О.  

ЗДНВР 

 

 


