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З А Х О Д И 

з організації  підготовки та проведення у 2021 році  
зовнішнього незалежного оцінювання  

 в ДПТНЗ " Рокитнянський професійний ліцей” 

№ з/п Зміст заходу Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. Організувати ознайомлення викладачів, 
здобувачів освіти та батьків із загальною 

інформацією щодо зовнішнього 

незалежного оцінювання здобувачів 

освіти, опрацювати існуючу нормативну 

базу 

Протягом 

року 
Адміністрація 

ліцею 

2. Викладачам–предметникам, класним 

керівникам здійснювати уважне вивчення 

профорієнтаційних нахилів здобувачів 

освіти з метою оптимального вибору 

предметів тестування та подальшого 

самовизначення здобувачів освіти 
відповідно до їхніх пізнавальних 

можливостей, соціальної адаптації та 

успішної інтеграції в суспільстві, 

створювати умови для оптимальної 

реалізації випускниками свого освітнього 

й особистісного потенціалу 

Протягом 

року 
Викладачі -

предметники, 

класні 

керівники 

3. Організувати роботу викладачів та 

здобувачів освіти щодо підготовки до 

ЗНО 

Протягом 

року 
Заступник 

директора з 

НВР 
4. Організувати надання консультативної 

допомоги з питань формування 

психологічної готовності здобувачів 

освіти до ЗНО 

Протягом 

року 
Практичний 

психолог 

5. Знайомити здобувачів освіти та 

викладачів з офіційними інформаційними 

джерелами, де висвітлюється зазначена 

проблема і офіційними сайтами МОН 

Протягом 
року 

Бібліотекар, 

викладач 
інформатики 



України, Центру тестових технологій, 

Центру оцінювання якості освіти, 

матеріалами про тестування, 

рекомендованими чи затвердженими 

МОН України та Українським Центром 

оцінювання якості освіти, Київським 
регіональним центром оцінювання якості 

освіти 
6. Викладачам –предметникам ознайомити 

здобувачів освіти і батьків зі зразками 

дидактичних матеріалів тестового 

характеру, роз’яснити ступінь 

захищеності тестів 

Протягом 

року 
Викладачі -

предметники 

7. Викладачам-предметникам проводити 

тренування в умовах, наближених до 

умов проведення зовнішнього 

незалежного тестування; за результатами 

їх виконання здійснювати моніторинг, 

аналізувати й інтерпретувати отримані 

умови 

Протягом 

року 
Викладачі -

предметники 

8. Викладачам–предметникам 

використовувати тестування як 

навчальний прийом і як контрольну 

форму перевірки знань та вмінь 

здобувачів освіти 

Протягом 

року 
Викладачі-

предметники 

9. Виготовити стенд «Єдиний шлях до 

вищої освіти – зовнішнє незалежне 

оцінювання» 

Жовтень Заступник 

директора з 

НВР 
10. Провести практичний семінар із 

проблеми ЗНО випускників 
Листопад Заступник 

директора з 

НВР 
 

 

Заступник  директора  з НВР                          О.  Гудзевата 
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