
ЗАХОДИ 

щодо організації роботи по підготовці проведення  

зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році 

№ 

з/п 
Заходи  Дата  Відповідальний  Примітка 

1 
Створити на сайті окрему сторінку «Зовнішнє 

незалежне оцінювання 2019 року» 
до 20.10.18  Вітченко Л. М.  

2 

Розмістити на сторінці відповідні матеріали, а 

саме: 

- наказ МОН України від 28.09.2018 № 1036 

«Про підготовку до проведення в 2019 році 

зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти»;  

- наказ МОН України від 22.08.2018 р. № 931 

«Про деякі питання проведення в 2019 році 

зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти»; 

- Порядок проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти; 

- інформацію щодо термінів проведення ЗНО-

2019; 

- загальні вимоги щодо реєстрації осіб для 

проходження зовнішнього оцінювання; 

- інформацію щодо проведення пробного ЗНО-

2019 

 

 

 

 

Жовтень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад  

Вітченко Л. М. 

 

3 
Розмістити на сайті освітнього закладу 

посилання щодо онлайн-підготовки до ЗНО-

2019 «Будь розумним/ Ве Smart» 

Жовтень  Вітченко Л. М. 

 

4 
Ознайоми викладачів з листом МОНУ «Щодо 

онлайн-підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання» 

01.10.18 Корякіна О. М. 

 

5 
Оформити інформаційний куточок «Пробне 

ЗНО-2019» 
Листопад  

Корякіна О. М. 

Зіньковська І. В. 
 

6 
Оформити інформаційний куточок «ЗНО-2019» 

Листопад  
Корякіна О. М. 

Зіньковська І. В. 
 

7 Створити інформаційну папку  «ЗНО-2019» Жовтень  Корякіна О. М.  

8 
Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу 

серед учнів  випускних груп щодо  ЗНО-2019 

Вересень-

жовтень 
Корякіна О. М. 

 

9 
Провести бесіди з учнями випускних груп щодо 

виявлення бажання вступати до ВНЗ 

Листопад-

грудень 
Корякіна О. М.  

10 

Провести батьківські збори для батьків учнів 

випускних груп щодо інформування з питань 

роз’яснення основних положень проведення 

ЗНО-2019 та проведення пробного тестування  

Січень-

лютий 
Керівники групи  

11 
Провести збори учнів випускних груп для 

ознайомлення з нормативними документами 

щодо проведення пробного зовнішнього 

Січень  Корякіна О. М.  



 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                    О. М. Корякіна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

незалежного оцінювання в 2019 році 

12 

Провести виховні години у випускних групах 

для ознайомлення з нормативними 

документами щодо проведення  зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2019 році 

січень 
Корякіна О. М. 

Керівники груп 
 

13 
Провести індивідуальні бесіди з учнями, що 

виявили бажання  взяти участь у ЗНО-2019 

За 

потребою 
Корякіна О. М.  

14 

Провести збори учнів випускних груп для 

ознайомлення з нормативними документами 

щодо проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2019 році 

За 

графіком 
Корякіна О. М.  

15 

Надати допомогу учням, які виявили бажання 

взяти участь у пробному зовнішньому 

незалежному оцінюванні в 2019 році щодо 

реєстрації 

Січень  
Корякіна О. М. 

Зіньковська І. В. 
 

16 
Надати допомогу учням, які виявили бажання 

взяти участь у зовнішньому незалежному 

оцінюванні в 2019 році щодо реєстрації 

За 

графіком 

Корякіна О. М. 

Зіньковська І. В. 
 

17 
Організувати консультаційну допомогу 

викладачам щодо проведення ЗНО-2019 

Протягом 

року 

Лебединська 

Т.Ю. 
 

18 

Організувати консультації для учнів випускних 

груп по підготовці до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання на консультаціях, 

додаткових заняттях в позаурочний час 

За 

розкладом 

Корякіна О. М. 

викладачі 
 


