
План підготовки учнів 11 класу до ЗНО 

 

№ 

з/п 

Термін 

 

Зміст роботи Відповідальні 

1 Листопад 

2017 

1. Роз’яснювальна бесіда  щодо необхідності визначення предметів, 
які учні будуть складати під час ЗНО. 

2. Відповідності навчальних предметів, які обрані для складання ЗНО 
і обраною спеціальністю, важливість предметної та  психологічної 
підготовки  до процедури тестування. 

Класний керівник, 
учителі-
предметники 

2 Листопад 

2017 

Опитування учнів щодо визначення предметів; вивчення здібностей 
та нахилів учнів з метою вибору профілю навчання та професійного 
самовизначення.  

 

 Практичний 
психолог 

3 Листопад 

2017 

Виступ на батьківських зборах учнів 10,11 класу «Формування 
мотивації до навчання - як запорука успішного складання ЗНО. Як 
допомогти своїй дитині скласти ЗНО». 

  

 

 Класний 
керівник, учителі-

предметники 

4 Січень 

2018 

Виступ на педагогічній раді: «Вибір ефективних педагогічних 
технологій для складання ЗНО».  

 Педагоги школи 

5 Грудень 

2017 

Педагогічний консиліум з учителями, що працюють з випускниками 
які готуються до ЗНО. «Психологічні прийоми підтримки 
старшокласників та розвиток їхніх здібностей». 

Заступник 
директора з НВР   

 

6 Грудень 

2017 

Індивідуальні консультації з учнями за результатами діагностичного 
обстеження пізнавальних процесів та рівня тривожності. 

Практичний 
психолог 

7 Грудень 

2017 

 Індивідуальне консультування учнів та батьків з тем: 

1.Як зберегти фізичне та психологічне здоров’я дітей на шляху до  
ЗНО. 

2.Психологічні особливості старшокласників. 

3.Важливість позитивного мікроклімату в родині (відпрацювання 
навичок саморегуляції). 

4. Стрес? Разом ми непереможні (робота в парі з дитиною для 
подолання стресу).  

Учителі, 
практичний 
психолог 



8 Січень 

2018 

 Тренінгове заняття з учнями 11 класу «Психологічний супровід 
підготовки до ЗНО», або «Вчимося долати стрес».  

Практичний 
психолог 

9 Січень 

2018 

Година психолога для старшокласників 

«Стрес – його плюси і мінуси». 

Класний 
керівник 

10 Січень 

2018 

Консультування учнів щодо процедури проведення пробного ЗНО. 
Реєстрація учнів на пробну сесію (за бажанням). 

Класний 
керівник 

11 Лютий 

2018 

Реєстрація учнів на основну сесію ЗНО. Класний 
керівник 

12 Березень 

2018 

 

Психолого-педагогічний семінар «Психологічні аспекти підготовки 
11-класників до успішного проходження  ЗНО» 

Заступник 
директора з НВР 

13 Жовтень 

2017 

Випуск інформаційного бюлетеня «ЗНО-2018» Заступник 
директора з НВР 

 


