УКРАЇНА

САРНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
02 жовтня 2017 року

№325

Про затвердження заходів по
підготовці
до
державної
підсумкової атестації у формі
зовнішнього
незалежного
оцінювання у 2018 році
Керуючись Положенням про відділ освіти, молоді та спорту Сарненської
районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови
Сарненської районної державної адміністрації від 07.07.2016 № 243, з метою
організованого проведення державної підсумкової атестації у формі
зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році та підготовки вчителів до
забезпечення якісного проходження учнями 11-хкласів державної підсумкової
атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити календарний план підготовки до проведення в районі
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 2018
року, що додається.
2. Затвердити організаційно – методичні заходи з педагогічними працівниками
району по підготовці до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього
незалежного оцінювання у 2018 році, що додається.
3. Організацію виконання даного наказу покласти на завідувача районного
методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Сарненської районної
державної адміністрації Андрощук Л.О.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Коркош С.М.

Проект наказу підготувала:
Завідувач Сарненського районного
методичного кабінету відділу освіти,
молоді та спорту Сарненської районної
державної адміністрації

Л.О.Андрощук

Погоджено:
Юрисконсульт господарської групи
відділу освіти, молоді та спорту
Сарненської районної державної
адміністрації

З наказом ознайомлені:
_________ О.В.Івашина
_________ О.С.Кушмирук
_________ Т.А.Стороженко
_________ С.П. Муляр

І.І.Адамець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти,
молоді та спорту
Сарненської районної
державної адміністрації
02 жовтня 2017 № 325
Календарний план підготовки до проведення в районі зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 2018 року
№
Зміст заходу
Термін
Відповідальні за Примітка
виконання
виконання
1. Призначення відповідального
Коркош С.М.
за проведення ЗНО у районі
2 Інформування учнів та їх
Жовтень Методист РМК
батьків щодо умов, формату
лютий
Івашина О.В.
та проведення зовнішнього
незалежного оцінювання у
2018 році, державної
підсумкової атестації у
форматі зовнішнього
незалежного оцінювання
3. Проведення нарад з :
Листопад - Методист РМК
- керівниками
навчальних
лютий
Івашина О.В.
закладів та заступниками;
- відповідальними за
реєстрацію випускників ЗНЗ
4. Формування мережі пунктів
Квітень Методист РМК
тестування
червень
Івашина О.В.
5 Підготовка
залучених Березень Методист РМК
працівників
у
пунктах
квітень
Івашина О.В.
тестування
6 Проведення пробного ЗНО2018
5 Організація проведення ДПА у
формі ЗНО
6 Проведення наради з
директорами ЗНЗ з питання
«Аналіз результатів ДПА у
формі ЗНО-2018 випускників
загальноосвітніх навчальних
закладів з української мови,
математики, історії»
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Квітень
Травеньчервень
Серпень

Методист РМК
Івашина О.В.
Методист РМК
Івашина О.В.
Коркош С.М.

Коркош С.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти,
молоді та спорту
Сарненської районної
державної адміністрації
02 жовтня 2017 № 325
№

Зміст заходу

1

Практичні
заняття
з
математики (за завданнями
тестів ЗНО минулих років), з
вчителями, що викладають
математику у 11 класі
Семінар-практикум
для
вчителів математики на базі
Зносицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
з теми «Алгоритм роботи в
закладах освіти з питань
підготовки учнів до державної
підсумкової
атестації
та
зовнішнього
незалежного
оцінювання
в
2017-2018
навчальному році»
Навчальний
семінар
для
вчителів української мови та
літератури,
математики,
історії, що викладають у 11
класі, за участю працівників
Львівського
регіонального
центру оцінювання якості
освіти
Навчальний
семінар
для
вчителів української мови та
літератури, що викладають у
10 - 11 класі за участю
методиста
РОІППО
Опольського І.В.
Семінар - практикум вчителів
української
мови
та
літератури
на
базі
Сарненської
ЗОШ
І-ІІІ

2

3

4

5

Термін
виконання
Листопад

Відповідальні за
виконання
Методист РМК
Кушмирук О.С.

Листопад

Методист РМК
Кушмирук О.С.

Листопад

Методисти РМК
Івашина О.В.,
Стороженко Т.А.,
Кушмирук О.С.

Листопад

Методист РМК
Стороженко Т.А.

Грудень

Методист РМК
Стороженко Т.А.

Примітка

6

7

8

9

ступенів №2
з теми
«Обговорення
проблемних
питань
щодо
засвоєння
програмового
матеріалу
учнями випускних класів та
підготовки до ЗНО»
Семінар-практикум
для
вчителів математики на базі
Сарненського
районного
ліцею «Лідер», за участю
Пекарської Л.О., методиста
РОІППО з теми «Підготовка
вчителя та учня до виконання
текстових
завдань
з
математики у системі ЗНО»
Семінар - практикум для
вчителів
історії,
що
викладають у 11 класі на базі,
на базі Вирівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів
з теми «Шляхи
підвищення
ефективності
підготовки
випускників
загальноосвітніх навчальних
закладів до ДПА у формі
ЗНО. Тестування як засіб
педагогічного
дослідження
рівня якості знань»
Семінар - практикум для
вчителів
історії,
що
викладають у 11 класі на базі
Тріскинської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів
«Формування
системних знань на уроках –
запорука успішної підготовки
до ЗНО»
Навчальний
семінар
для
вчителів Ясногірської ЗОШ ІІІІ ступенів, Цепцевицької
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів,
Тутовицької ЗОШ І- ІІІ
ступенів, Вирівської ЗОШ ІІІІ ступенів, Тріскинської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів,
Тинненської ЗОШ І – ІІІ
ступенів

Грудень

Методист РМК
Кушмирук О.С.

Грудень

Методист РМК
Івашина О.В.

Січень

Методист РМК
Івашина О.В.

Січень

Методист РМК
Стороженко Т.А.

10 Навчальний
семінар
для
вчителів Ясногірської ЗОШ ІІІІ ступенів, Кричильська
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів,
Чудельської ЗОШ І- ІІІ
ступенів, Вирівської ЗОШ ІІІІ ступенів, Зносицької ЗОШ
І-ІІІ ступенів, Тріскинської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів,
Тинненської ЗОШ І – ІІІ
ступенів, Цепцевицької ЗОШ
І-ІІІ ступенів, Тутовицької
ЗОШ І- ІІІ ступенів
11 Навчальні
семінари
для
вчителів хімії по підготовці до
ДПА у формі ЗНО
12 Навчальний
семінар
для
вчителів Ясногірської ЗОШ ІІІІ ступенів, Кричильська
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів,
Чудельської ЗОШ І- ІІІ
ступенів, Вирівської ЗОШ ІІІІ ступенів, Тріскинської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів,
Тинненської ЗОШ І – ІІІ
ступенів, Цепцевицької ЗОШ
І-ІІІ ступенів, Тутовицької
ЗОШ І- ІІІ ступенів
13 Навчальний
семінар
для
вчителів
біології
по
підготовці до ДПА у формі
ЗНО
14 Семінар - практикум вчителів
української
мови
та
літератури на базі Вирівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів з теми
«Використання
сучасної
методики
викладання
української
мови
та
літератури
під
час
опрацювання
складних
випадків
правопису,
написання творчих робіт,
тестових завдань»
15 Навчальні
семінари
для

Січень

Методист РМК
Кушмирук О.С.

Січень

Методист РМК
Муляр С.П.

Лютий

Методист РМК
Івашина О.В.

Лютий

Методист РМК
Муляр С.П.

Березень

Методист РМК
Стороженко Т.А.

Березень

Методист РМК

вчителів
географії
по
підготовці до ДПА у формі
ЗНО
16 Навчальні
семінари
для
вчителів фізики по підготовці
до ДПА у формі ЗНО

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Муляр С.П.
Березень

Методист РМК
Кушмирук О.С.

Коркош С.М.

