
 

                                                                      

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 а  т.2-13-54, zastzosh.i.ua 

Н А К А З 

12.03.2021 р.                                                                                       №  _____  

м. Заставна 

 Про підготовку випускників 11 класу 

 до ЗНО-2021 в умовах організації 

 освітнього процесу з використанням 

 технологій дистанційного навчання 
 

        На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації  від 05.03.2021р. №59 «Про підготовку випускників 

закладів освіти  м. Чернівці  до ЗНО-2021 в умовах організації освітнього 

процесу з використанням технологій дистанційного навчання» та  з метою 

підготовки випускників 11 класу до ЗНО-2021 з навчальних дисциплін в 

умовах організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План заходів щодо підготовки випускників 11 класу 

до ЗНО-2021 в умовах організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання, що додається. 

2. Затвердити Графік онлайн-консультацій для учнів 11 класу з 

питань підготовки до ЗНО-2021. 
 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матейчук М.Г.: 

3.1. Забезпечити упродовж березня-травня 2020/2021 н.р.  методичний 

супровід  заходів¸ що направлені на розвиток професійних 

компетентностей педагогів з підготовки випускників 11 класу до 

зовнішнього незалежного оцінювання в умовах організації освітнього 

процесу з використанням технологій дистанційного навчання. 

3.2.   Розміщувати актуальні організаційно-нормативні матеріали на 

сайті Заставнівського ЗЗСО у рубриці « Готуємося до ЗНО-21». 

3.3.  Надати до 25.04.2021р. відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради інформацію про виконання Плану заходів 

щодо підготовки випускників 11 класу до ЗНО-2021 в умовах 



організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання. 

 4.  Педпрацівникам керуватися у роботі Графіком онлайн-

консультацій для учнів 11 класу з питань підготовки до ЗНО-2021. 

       5. Наказ розмістити на інформаційному сайті Заставнівського ЗЗСО І-ІІІст. 

       6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор ЗЗСО                                                          Надія БАЧИНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                        Наказ Заставнівського ЗЗСО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

від 12.03.2021р.№                    

                                                                                                                                                             

План заходів 

 щодо підготовки випускників 11 класу до ЗНО-2021 

 в умовах організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання 

Напрям 

діяльності 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

Організаційно-

управлінський 

1.1.Створити  робочу групу та 

онлайн консультаційний пункт з 

підготовки  до ЗНО-2021 в умовах  

організації освітнього процесу з 

використанням технологій 

дистанційного навчання 

До 

17.03.2021р. 

Адміністрація 

 1.2. Укласти графік онлайн-

практикумів для учнів з української 

мови та літератури, математики, 

історії, англійської мови, фізики,  

біології, географії з актуальних 

питань підготовки до ЗНО-2021 в 

умовах організації освітнього 

процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання 

ДО 

17.03.2021, 

березень-

травень 

Заступник 

директора з 

НВР 

 1.3. Поповнювати на сайті закладу  

сторінки/рубрики «Готуємося до 

ЗНО-2021»  

постійно Адміністрація 

Педпрацівники, 

що викладають 

в 11 класі 

 1.4.Взяти участь у навчальних 

тренінгових заняттях у форматі 

БомбеЗНО для вчителів української 

мови та літератури, математики, 

історії іноземних мов, які 

викладають у 10- 11 класах за 

допомогою відеоконференцзв’язку 

ZOOM 

Березень-     

квітень 

Адміністрація 

Педпрацівники, 

що викладають 

в 11 класі 

Навчально-

методичний 

2.1. Взяти участь у проведенні 

онлайн-заходів (методичні студії, 

семінари, школи передового 

досвіду) з питань підготовки до 

ЗНО-2021 

Березень-

квітень 

Адміністрація 

Педпрацівники, 

що викладають 

в 11 класі 

 2.2. Забезпечити проходження  

курсів підвищення кваліфікації для 

вчителів української мови та 

Березень-

квітень 

Адміністрація 



літератури, математики, історії, 

англійської мови, фізики,  біології, 

географії . 

 2.3. Використовувати формати 

завдань ЗНО під час виконання 

практичних робіт на уроках 

української мови та літератури 

(тести, твір-роздум, робота з 

текстом), математики, історії, 

англійської мови, фізики,  біології, 

географії . 

Постійно Педпрацівники, 

що викладають 

в 11 класі 

 2.4. Сприяти залученню учнів 

старших класів до навчання на 

підготовчих курсах при ВНЗ. 

Березень-

квітень 

Адміністрація 

Педпрацівники, 

що викладають 

в 11 класі 

 2.5. Використовувати при 

підготовці до уроків та під час 

роботи з учнями сайт ІППО ЧО 

рубрику «Методичний кейс». 

Постійно Адміністрація 

Педпрацівники, 

що викладають 

в 11 класі 

Підсумково-

аналітичний 

3.1. Використовувати форми 

тестових завдань зовнішнього 

незалежного оцінювання під час 

проведення різних видів робіт у 10-

11 класах 

Постійно Адміністрація 

Педпрацівники, 

що викладають 

в 11 класі 

 3.2. Формувати в учнів навички 

роботи з тестами: техніку 

виконання тестів, самоконтроль 

часу, умовне визначення меж 

результатів тощо. 

Постійно Адміністрація 

Педпрацівники, 

що викладають 

в 11 класі 

 

 

Заступник директора з НВР                                           Матейчук М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Заставнівського ЗЗСО 

12.03.2021р. №      

 

                                                      Графік 

                         онлайн-консультацій для учнів 11 класу  

                         з питань підготовки до ЗНО-2021. 
 

 

 

№ 

п/п 

Назва предмета 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вчителя 

День 

Час 

1.  

    Українська мова та 

література 

 

Самборська Галина  

Іванівна 

Понеділок 

16.00-17.30 

2.  
    Математика 

 
Мігалескул О.В. 

Вівторок 

16.00-17.30 

3.      Історія Шологон О.В. 
Середа 

16.00-17.30 

4.      Англійська мова Хортюк Г.Т. 
П’ятниця 

16.00-17.30 

5.      Біологія Довгань Т.В. 
Четвер 

16.00-17.30 

6.      Географія Дудлей М.М. 
Четвер 

16.00-17.30 

7.      Фізика Кольба М.З. 
П’ятниця 

16.00-17.30 

 

 

Заступник директора з НВР                                           Матейчук М.Г. 
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