
Програма Всеукраїнського вебінару  

«Використання сучасних освітніх інструментів  

під час підготовки до ЗНО» 

Час проведення: 10.00-13.50 

1. Вітальне слово. 

Олександр Паржницький, 

директор  

Науково-методичного центру  

професійно-технічної освіти у Запорізькій області. 

2. «Використання сучасних цифрових інструментів для підготовки до 

ЗНО». 

Наталя Осіна, 

методист 

Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Запорізькій області. 

3.  «Підготовка до ЗНО online: поради, прийоми, техніки». 

Мирослава Попович, 

викладач 

 Перечинського професійного ліцею, 

Закарпатська область. 

4. «Підготовка здобувачів освіти до ЗНО в умовах дистанційного та 

змішаного навчання». 

Єлизавета Яроцька, 

викладач 

Економіко-правничого фахового коледжу 

Запорізького національного університету. 

5. «Використання інструменту Quizizz під час підготовки до ДПА у 

формі ЗНО з математики». 

Дар’я Тінькова, 

методист 

Навчально-методичного центру  

професійно-технічної освіти у Черкаській області. 

6.  «Розв’язання текстових задач при підготовці до ЗНО з 

математики». 

Вікторія Шоя, 

викладач 

ДНЗ «Запорізький політехнічний центр 

 професійно-технічної освіти». 

7.  «ЗНО з математики: проблеми та  підготовка». 

Лариса Климентьєва, 

викладач; 

Олена Вірдо, 



викладач,  

Миколаївського професійного ліцею 

будівництва та сфери послуг. 

8. «Використання інтернет ресурсів для підготовки до ЗНО з 

української мови». 

Лариса Гичко, 

викладач  

ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр», 

Дніпропетровська область. 

9. «Використання сучасних освітніх інструментів під час підготовки 

до ЗНО з української мови та літератури». 

Ірина Ластівка, 

викладач 

ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне  

вище професійне училище». 

10.  «Використання цифрових інструментів для підготовки до ЗНО з 

історії України».  

Олена Ачкасова, 

викладач 

Бердянський економіко-гуманітарний коледж 

Бердянського державного педагогічного університету, 

Запорізька область. 

11.  «Фейки як прийом підготовки учнів до ЗНО з історії України». 

Владислав Рубленко, 

викладач  

Маріупольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19  

Маріупольської міської ради  

Донецької області. 

12.  «Підготовка до ЗНО з історії України з використанням ІКТ». 

Ганна Кушніренко, 

викладач 

Західно-Донбаського професійного ліцею, 

Дніпропетровська область. 

13.  «Використання онлайн ресурсів під час підготовки учнів до 

складання ЗНО з географії». 

Анна Ямкова, 

 викладач  

 Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова,  

Кіровоградська область. 

14.  «Актуальні питання у підготовці здобувачів освіти до ЗНО з 

біології». 

Вікторія Стариченко,  

викладач 

ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей  



сфери послуг і торгівлі»,  

Кіровоградська область. 

15.  «Ефективність використання цифрових технологій на уроках 

англійської мови під час підготовки здобувачів освіти ЗП(ПТ)О до 

ЗНО». 

Ольга Барвинська,  

викладач 

ДНЗ «Херсонське вище професійне училище  

сервісу та дизайну». 

16.  «Формування основних ключових компетентностей здобувачів 

освіти щодо підготовки до ЗНО з англійської мови засобами 

інформатизації». 

Ірина Лукомська, 

заступник директора  

з навчально-методичної роботи 

ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей», 

Кіровоградська область. 

 

 

Модератор заходу – Марина Таран, методист Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. 


