
Про систему роботи викладачів 
загальноосвітньої підготовки щодо загальноосвітньої підготовки щодо 

підготовки учнів до ДПА у формі ЗНО



 Умова отримання документу про освіту

 Умова вступу  в будь який  навчальний заклад 

ЗНО – необхідна  умова  
майбутнього



 Методична комісія викладачів загальноосвітньої 
підготовки працювала згідно плану заходів щодо 

Робота методичної комісії

підготовки працювала згідно плану заходів щодо 
підвищення якості навчання та підготовки учнів ДНЗ 
«Охтирський центр ПТО» до державної підсумкової 
атестації у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2019-2020 н.р.



 Розгляд нормативних документів;

 Моніторинг навчальних досягнень учнів;

 Підготовка завдань до І етапу Всеукраїнських 
олімпіад з загальноосвітніх предметів;

Робота методичної комісії

 Підготовка учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських 
олімпіад з загальноосвітніх предметів; 

 Обмін  думками: «Як якісно підготувати учнів до 
ЗНО»;



З 16 по 30 жовтня проведено І етап Всеукраїнських олімпіад 
з загальноосвітніх предметів. 

Завдання до олімпіад були складені у форматі 
завдань ЗНО. 
Учасниками стали майже всі учні ІІІ курсу. 
Викладачі проаналізувати типові помилки, 
допущені учнями при виконанні  олімпіадних
завдань та врахували їх  подальшій роботі.завдань та врахували їх  подальшій роботі.



 У жовтні 2019 року в кабінеті інформатики проведено 
комп’ютерне тестування викладачів, за тестами 2018, 2019 років. 
Активно з тестами працювали Лучинська Я.І., Соболєва І.Ф. , 
Бибко А.О. , Рубан Т.В., Татаренко Л.В. 

Тестування викладачів



 У ІІ  етапі Всеукраїнських олімпіад з загальноосвітніх предметів
взяли участь 6 учнів закладу: Зінич О. – українська мова , 
Зінченко О. – іноземна мова, Супрун М. – історія України, Івах 
А. – математика, Кармазов О. – біологія, Сахно С. – фізика. 

Викладачі провели індивідуальну роботу з учнями з підготовки 
до участі у олімпіадах.

Участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з загальноосвітніх 
предметів. 

до участі у олімпіадах.
Івах Андрій  посів ІІІ місце в ІІ  етапі Всеукраїнських олімпіад з 
математики
апі Всеукраїнських олімпіад з загальноосвітніх предметів. 
етапі Всеукраїнських олімпіад з загальноосвітніх предметів. 



 Викладачами загальноосвітньої підготовки  було 
проведено комплексний аналіз  результатів 
виконання завдань зовнішнього незалежного 
оцінювання 2019 з предметів “Українська мова і 
література” (викладач Лучинська Я.І.), 
“Математика” (викладач Соболєва І.Ф.), “Історія 
України” (викладач Татаренко Л.В.).

комплексний аналіз

За результатами моніторингового дослідження 
проаналізовано ефективність підготовки учнів 
третіх курсів до участі у зовнішньому незалежному 
оцінюванні та визначено основні заходи щодо 
системної роботи викладачів з підвищення 
результативності участі випускників в ЗНО 2020.



 Викладачем інформатики Шишкіним В.О. була проведена 
інформаційно-роз’яcнювальна робота з учням ІІІкурсу з метою 
їх залучення до самостійного опрацювання тестів

Урок інформаційно – роз’яснювальної роботи



Робота по підготовці до ЗНО з української мови

Робота факультативу з 
української мови



 1.Фонетика. Орфоепія. Орфографія.
2. Лексикологія. Фразеологія.
3. Будова слова. Словотвір.

Робота по підготовці до ЗНО з української мови

Теми, які учні опрацювали
на факультативі:

3. Будова слова. Словотвір.
4. Морфологія:
- іменник; - прикметник;
- числівник; -займенник;
- дієслово; - прислівник;
- службові частини мови; - вигук.
5. Синтаксис:
- словосполучення - речення.



 Методи та прийоми, які використовуються для 
покращення знань учнів:

1. Згадати минуле і писати від руки.
2. Використання правил мнемоніки 
3. Проходження тестів онлайн.

Робота по підготовці до ЗНО з української мови

3. Проходження тестів онлайн.
4.Асоціативне відео.
5. Робота в тестових зошитах.
6. Перегляд експрес-уроків.
7. Психологічний супровід підготовки до ЗНО.
8. Самопідготовка.



 У 2019-2020 навчальному році в ДНЗ «Охтирський центр 
ПТО» працює факультативний курс з історії України загальною 
кількістю 60 годин. Періодичність зустрічей 2 рази на тиждень.

 Метою факультативу є розвиток та удосконалення 
історичних компетентностей учнів та цілеспрямована підготовка 
їх до ЗНО.

Робота по підготовці до ЗНО з історії України





Завдання програми :

 Повторити та вивчити історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших 
подій і процесів, встановлювати відповідності між явищами, процесами, подіями та 

Робота по підготовці до ЗНО з історії України

подій і процесів, встановлювати відповідності між явищами, процесами, подіями та 
періодами; 

 давати визначення, пояснювати та оперувати поняттями і термінами, встановлювати 
відповідність з епохою, діяльністю певних політичних сил чи історичних діячів; 

 позначати на картосхемі історико - географічні об’єкти та історичні факти; 

 характеризувати події, явища минулого, діяльність видатних історичних постатей; 

 розпізнавати найвидатніші культурні пам’ятки , описувати їх; 

 працювати з документами різного змісту, що дасть змогу систематизувати знання і 
удосконалити вміння учнів на рівні, якого вимагає проведення ЗНО.



 З жовтня 2019 року за програмою були опрацьовані наступні теми:
 Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 рр.
 Україна в роки Першої світової війни
 Початок Української революції
 Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності
 Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні
 Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні
 Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

В даний момент працюємо над темою:Україна в роки Другої світової війни

Робота по підготовці до ЗНО з історії України

 Історичні події були опрацьовані учнями усно та 
письмово у формі тестів та завдань як на паперових 
так і на електронних носіях. Прослухані відео лекції. 
Обговорено теми у форматі аналізу подій, дискусій, 
командних робіт, самостійних завдань ,що дає змогу 
всебічно і якісно засвоїти знання, активізуючи 
слухову, образну,словесно-логічну, тактильну, 
емоційну, моторну пам’ять.





 Для вдалого написання зовнішнього незалежного 
оцінювання іноді недостатньо лише підготовки в рамках 
навчальної програми. Багато учнів додатково займаються з 
репетиторами. І це обходиться батькам у значну суму 
коштів. Проте в нашому закладі учні  мають  можливість 
відвідування факультативи та додаткові безкоштовні 

Робота по підготовці до ЗНО з математики

відвідування факультативи та додаткові безкоштовні 
заняття.

У 2019-2020 навчальному році в працює факультатив   з 
математики  загальною кількістю 60 годин. Періодичність 
- 2 рази на тиждень (середа і п’ятниця).

 Метою факультативу є розвиток та удосконалення 
математичних  компетентностей учнів та цілеспрямована 
підготовка їх до ЗНО.



Проблеми  учнів:

 Більшість учнів не мислять логічно в математиці або ж не 
розуміють природу формул та тверджень.

 Тригонометрія та логарифми не підкорюються 
випускникам.

 Текстові задачі залишаються точкою болю учнів.

Робота по підготовці до ЗНО з математики

 Текстові задачі залишаються точкою болю учнів.

 Учні мають проблеми з обчисленнями, які вони 
недоопрацювали у 5 класі.

 Учні мають великі труднощі з обґрунтуванням своєї 
думки



Робота по підготовці до ЗНО з математики

 Аналіз проведення моніторингу з математики;

 Тестування учнів, що обрали математику як один із 
предметів винесених на ЗНО;

 Опитування  з метою перевірки ступеня володіння 
теоретичними знаннями тих чи інших розділів 
математики;математики;

 Впровадження різнорівневих завдань;

 Більш детальне опрацювання тем, де учні допускають 
найбільше помилок;

 Регулярне повторення програмового матеріалу



Робота по підготовці до ЗНО з математики

Формула успішної підготовки до ЗНО 
з математики
• Бажання учня вчитися;
• самостійна системна робота учня; 
• супровід викладача

 Відеоінструкції до проходження тестів є з 
математики та фізикиДля самостійного математики та фізики

 EDUGET – освітня платформа масових 
онлайн-курсів, а підготовка до ЗНО є лише 
частиною, ніби соціальним напрямком 
проекту. Заявлено, що зібрано понад 2000 
онлайн-уроків та 20 000 тестів. Гарантують 
отримати на 20 балів вище до середнього 
рівня на ЗНО.

 Проект безкоштовний. Доступний з 
комп’ютера, планшета, мобільного 

телефона.

Для самостійного 
опрацювання 
рекомендую  учням такі 
ресурси :



Робота по підготовці до ЗНО з математики



 На сьогоднішній день проведено 32 факультативних заняття з біології.
 На заняттях діти працюють з зошитами минулих років. Знайомляться з 

характеристикою сертифікаційної роботи з біології (структурою тесту,часом, який 
відведений на його виконання, формами тестових завдань,схемою нарахування 
тестових балів).

 Частина занять викладається лекційно, особливо питання, що вимагають 
розкриття широких закономірностей явищ природи, а також матеріал 
узагальнюючого характеру.

 Для більш глибокого розуміння навчального матеріалу, при вивченні тем: 

Робота по підготовці до ЗНО з біології

 Для більш глибокого розуміння навчального матеріалу, при вивченні тем: 
вегетативні і генеративні органи рослин використовували природні об’єкти 
(рослини, які знаходься в класі).

 На заняттях використовуються відео фрагменти, які потім закріплюються теорією. 
 Крім того, постійно користуємося схемами,малюнками ( будова вірусу, серця; 

схеми кровообігу… ).
 Постійно проводиться моніторинг знань учнів у вигляді роботи з тестами на 

комп’ютерах.



Викладачі закладу  
завжди  готові  і 

бажають допомогти 
учням у підготовці до 

ЗНО   ЗНО   

Дякую за увагу 


