
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67; 

e-mail: sumy.oippo@gmail.com Код ЄДРПОУ 02139771 

 

25.01.2017   № 66                                                         на  № _________ від ___________  
 

 Начальникам управлінь (відділів) 

освіти (освіти і науки; освіти, 

молоді та спорту) міських рад, 

міськвиконкомів, районних 

державних адміністрацій, 

Березівської сільської громади, 

Директору Сумської обласної 

гімназії-інтернату для талановитих 

та творчо обдарованих дітей, 

Начальнику Державного ліцею-

інтернату з посиленою військово-

фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус» імені  

І.Г. Харитоненка 
 

Про методичні рекомендації щодо 

підготовки учнів 11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів до ЗНО 2017 року 

 

 На виконання п.2.1 Розпорядження Голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 13.01.2017 № 7-ОД «Про удосконалення роботи 

щодо підготовки учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів до 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні у 2017 році» надсилаємо 

методичні рекомендації щодо підготовки учнів 11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів до ЗНО 2017 року (додається). 

 Додаток до листа на 3 арк. 

 

 

 Проректор       І.В. Удовиченко 
 

 

 

 

 

Сердюк О.П. 

      33-21-66 

mailto:sumy.oippo@gmail.com


Додаток до листа 

Сумського ОІППО 

22.01.2017  № 66 

 

Методичні рекомендації  

щодо підготовки учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів  

до зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року 

 

З метою якісної підготовки до ЗНО-2017 Сумський ОІППО 

рекомендує:  

1. Відповідальним за проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

місцевих органів управління освітою, директорам навчальних закладів, 

учителям-предметникам ознайомитись з переліком та змістом нормативних 

документів щодо визначення специфіки та особливостей оцінювання 

сертифікаційних робіт  ЗНО 2017 року: 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77 «Про 

затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які 

бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти»; 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 № 888 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 3 лютого 2016 року 

№ 77»; 

– наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 22.09.2016 

№ 163 «Про затвердження критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного 

оцінювання 2017 року»; 

– наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 22.09.2016 

№ 162 «Про затвердження загальних характеристик сертифікаційних робіт 

зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року»; 

– наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 15.09.2016 

№ 156 «Про затвердження схем нарахування балів за виконання завдань 

сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року». 

2. Відповідальним за проведення ЗНО в місцевих органах управління 

освітою: 

– систематично опрацьовувати інформацію на сайтах Українського 

центру оцінювання якості освіти (http://testportal.gov.ua/programs2017); 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (http://zno-

kharkiv.org.ua), Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (http://www.soippo.edu.ua); вчасно доводити її до відома директорів 

навчальних закладів, учителів, випускників та їх батьків; 

– здійснювати дієву консультативну допомогу з питань підготовки та 

проведення ЗНО 2017 року; проводити активну роз’яснювальну роботу серед 

випускників і батьків учнів; ініціювати проведення тематичних батьківських 

зборів; 

– підтримувати тісну співпрацю з відповідальними за проведення 

ЗНО в навчальних закладах, систематично проводити моніторинг реєстрації 

учнів на основну та (за потребою) додаткову сесію тестування; 

– сприяти поширенню інформації щодо ЗНО 2017 року через місцеві 

мас-медіа, друковані періодичні видання; 
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– вчасно надавати інформацію про стан підготовки до ЗНО та 

звертатись за консультативною допомогою до навчально-методичного 

відділу моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання 

Сумського ОІППО; 

3. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів: 

–  сприяти інформуванню педагогічних працівників, випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів та їх батьків про стан підготовки до 

ЗНО; 

– унеможливлювати факти поширення неправдивої інформації щодо 

вибору предметів ЗНО, оцінювання робіт учнів, обмеження прав майбутніх 

абітурієнтів щодо вступу до вищих навчальних закладів; 

– сприяти розміщенню в кожному навчальному кабінеті української 

мови, історії, математики, хімії, фізики, географії, біології, зарубіжної 

літератури, іноземних мов інформації з прикладами тестових завдань 

сертифікаційних робіт ЗНО;  

– забезпечувати проведення інформаційно-розяснювальної роботи 

серед учнів 11-х класів ЗНЗ, їх батьків, громадськості щодо особливостей 

ЗНО 2017 року; 

– здійснювати відвідування  уроків в 11 класах з метою перевірки 

якості підготовки учнів до ЗНО, ДПА; 

– посилити контроль за дієвістю форм та рівнем підготовки учнів до 

складання ДПА, ЗНО;  

– розміщувати на сайтах загальноосвітніх навчальних закладів 

інформацію щодо підготовки учнів до ДПА (ЗНО), корисні посилання, 

постійно їх оновлюючи; 

 спрямовувати виховну роботу в закладах на підвищення мотивації 

старшокласників, ефективності профорієнтаційної роботи зі старшими 

підлітками; 

4. Учителям-предметникам: 

– ознайомитись з програмами ЗНО; загальними характеристиками 

сертифікаційних робот із профільних предметів; критеріями оцінювання 

завдань (http://testportal.gov.ua/programs2017/); 

– систематично здійснювати повторення вивченого матеріалу, 

контролювати успішність засвоєння учнями програмового матеріалу шляхом 

виконання ними тестових завдань; 

– при підготовці змісту тестових завдань – використовувати завдання 

сертифікаційних робіт минулих років з офіційних сайтів УЦОЯО та 

ХРЦОЯО (http://zno-kharkiv.org.ua/help/zno-2017.php); 

– урізноманітнювати тестові завдання для контролю знань, 

пропонувати учням тести з декількома варіантами відповідей, на 

відповідність, послідовність; відкритої та закритої форм; 

 заохочувати учнів до участі у пробному тестуванні 2017 року; 

 виявляти особисту зацікавленість у підвищенні результативності 

складання учнями ЗНО; 

 проводити, разом із учнями, аналіз тестових завдань попередніх 

років, пробного тестування;  

http://testportal.gov.ua/programs2017/
http://zno-kharkiv.org.ua/help/zno-2017.php


– практикувати використання в роботі посібників, збірників тестових 

вправ (Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання 

якості освіти);  

– звертатись за консультативною допомогою до навчально-

методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного 

розвитку Сумського ОІППО, ознайомитись з методичними рекомендаціями 

щодо підготовки учнів до ЗНО 2017 (на сайті Сумського ОІППО): 

українська мова та література 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/1997-gotuemosya-do-zno-z-
ukrajinskoji-movi-ta-literaturi; 

математика http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/1983-
metodichnij-poradnik-z-matematiki; 

історія України http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/1985-
gotuemosya-do-zno-z-istoriji-ukrajini; 

німецька мова http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/1990-

metodichnij-poradnik-osoblivosti-pidgotovki-uchniv-do-zno-z-nimetskoji-movi-u-

2017-rotsi; 

англійська мова http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-

15-06-39/2010-11-24-15-07-23/478-2013-06-06-13-25-34; 

фізика http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2007-spetsifika-

pidgotovki-uchniv-do-zno-z-fiziki; 

біологія http://www.soippo.edu.ua/index.php/46-uncategorised/407-

2013-05-24-11-34-46;  

хімія http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/1925-uchiteli-khimiji-

sumskoji-oblasti-prodovzhuyut-eksperimentuvati; 

географія http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2018-zasidannya-

oblasnoji-tvorchoji-grupi-vchiteliv-geografiji; 

російська мова http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-

06-39/2010-11-24-15-07-23/549-2013-09-24-08-44-37; 

– перевіряти достовірність інформації, отриманої з неофіційних 

джерел. 

5. Класним керівникам: 

– ініціювати проведення тематичних класних годин, батьківських 

зборів з метою ознайомлення відповідних суб’єктів педагогічної діяльності        

з особливостями ЗНО-2017; 

– виховну роботу спрямовувати на підвищення мотивації учнів до 

складання ними ЗНО, проводити профорієнтаційну роботу; залучати до 

виховних заходів шкільних психологів, працівників вищих навчальних 

закладів тощо. 
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