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План  

заходів щодо підвищення якості навчання та підготовки учнів    

ДНЗ «Охтирський центр ПТО» до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2022/2023 навчальному році 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

1  Обговорити питання на методичній раді закладу 

«Виконання Плану заходів щодо підвищення 

якості навчання та підготовки учнів до ДПА у 

формі ЗНО у 2021/2022 навчальному році. План 

заходів на 2022/2023 навчальний рік» 

Вересень 2022 Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

 

2 Опрацювати нормативні документи щодо 

організації та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 2023 року. Висвітлювати 

інформацію щодо ЗНО-2023 на сайті закладу 

Вересень 2022 

Травень 2023  

Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

Голови методичних 

комісій 

3 Розробити та затвердити плани факультативних 

занять (на підставі програм, що мають відповідний 

гриф МОН України) 

До 01.10.2022 Викладачі 

4 Включити до планів самоосвітньої діяльності 

питання якісної підготовки учнів до ДПА у формі 

ЗНО 

До 01.10.2022 Викладачі 

5 Проводити групові та індивідуальні консультації із 

навчальних предметів, обраних учнями для 

складання ЗНО та ДПА; удосконалювати форми, 

методи підготовки учнів до тестування. 

Протягом 

навчального року 

Викладачі 

6 Створити в закладі (вестибюлі, бібліотеках, в 

навчальних кабінетах) куточки «ЗНО -2023» 

Вересень 

Грудень 

Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

Викладачі 

7 Провести інструктивно-методичні наради 

«Забезпечення рівного доступу до якісної загальної 

середньої освіти в закладі: проблеми, здобутки, 

перспективи». Аналіз результатів ЗНО-2022 у 

закладі  та основні завдання щодо підготовки до 

ЗНО-2023 

До 05.10.2022 Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

Викладачі 

8 Взяти участь у вебінарі для заступників директора 

з НМР (методистів) «Сучасні форми і методи 

роботи викладача з учнями при підготовці до ДПА 

у формі ЗНО» 

15.02.2023 Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

 

9 Здійснювати системний внутрішньо-училищний 

контроль за станом викладання предметів, що 

передбачені як обов’язкові складові державної 

підсумкової атестації у формі ЗНО та 

використанням тестових технологій на різних 

етапах уроків та в позаурочний час. 

Вересень 2022 

Травень 2023 

Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

 

10 Провести зріз знань із предметів, що передбачені 

як складові ДПА у формі ЗНО (українська мова та 

література, математика, історія України, англійська 

мова, фізика, хімія, біологія, географія) серед учнів 

І курсу закладу 

До 13.10.2022 Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

Викладачі 

11 Провести засідання методичних комісій:   



«Використання тестових технологій на уроках 

предметів загальноосвітньої підготовки для 

підвищення якості навчальних досягнень учнів»; 

«Тестові завдання як швидкий та ефективний 

спосіб перевірки знань учнів»; 

«Роль викладача у підготовці учнів до ЗНО в 

закладі» 

Листопад 

 

 

Січень 

 

Березень 

Голови методичних 

комісій 

12 Провести І етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у закладі 

Згідно графіка Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

Викладачі 

13 Підготувати звіт про проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 

Згідно графіка Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

14 Розглянути на засіданнях педагогічної ради 

питання «Шляхи підвищення ефективності 

підготовки  випускників закладу до ДПА у формі 

ЗНО» 

Січень 2023 

 

Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

 

15 Провести тренінг для викладачів «Засоби 

ефективної співпраці з учнями при підготовці до 

проходження ЗНО » 

Грудень 2022 Катрич А.Ю. 

16 Ознайомити викладачів та учнів з програмами 

ЗНО-2023 

До 30.01.2023 Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

17 Взяти участь в методичному дайджесті для 

викладачів «Тестові технології, як засіб 

формування ключових компетентностей учнів » 

До 10.02.2023 Викладачі 

18 Взяти участь у практичних кейсах для викладачів 

загальноосвітньої підготовки з питань підготовки 

учнів до ДПА у формі ЗНО 

Березень 2023 Викладачі 

19 Взяти участь у проведенні ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з навчальних предметів: 

українська мова та література, математика, історія 

України, англійська мова, фізика, хімія, біологія, 

географія 

Згідно графіка Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

 

20 Розробити заходи щодо усунення недоліків, 

виявлених в результаті проведення І-ІІ  етапів 

Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з 

навчальних предметів. 

До 15.03.2023 Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

21 Взяти участь у проведенні пробного 

комп’ютерного тестування викладачів та учнів за 

тестами 2017-2021 років. Виконання тестових 

завдань різної форми, аналіз результатів 

тестування, виявлення типових помилок та 

визначення шляхів їх усунення в закладі 

Протягом ІІ 

семестру 

Викладачі 

22 Провести тренінги «Підготовка учнів до ДПА  у 

формі ЗНО» 

Березень 2023 

року 

Катрич А.Ю. 

23 Провести аналіз рівня знань випускників закладу 

за результатами навчальних досягнень за 

2022/2023 та проведення державної підсумкової 

атестації у формі ЗНО 

До 01.07.2023 Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 

Куткович О.М. 

. 

 

 

Заступник директора з НМР                                                          Лідія САВОЧКА 

 

Методисти                                                                                        Ганна МОРОЗОВА 

                                                                                                           Оксана КУТКОВИЧ 


