
Додаток 5 

 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД     

ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

Засідання методичної комісії гуманітарно - суспільних дисциплін 

Протокол №3 

від  02 листопада 2022 

Присутні: члени комісії 

Черга денна 

1. Підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

2. Розгляд та складання завдань співбесіди до правил прийому ДЦПТО у 2023 році. 

3. Організація роботи по підготовці здобувачів  освіти до ЗНО. Ознайомлення з 

навчальними сайтами. Проведення консультацій по підготовці до ЗНО. 

Слухали: 

1. По першому питанню слухали  заступника директора з НР: Макарову Т.М., яка 

ознайомила з результатами І етапу олімпіад і надала заявки на участь у ІІ етапі. 

2. По другому питанню слухали  голову МК Осипенко Н.Н. про перелік питань 

співбесіди з предмету українська мова  для абітурієнтів (9клас) на базі базової 

загальної середньої освіти та (11клас) на базі повної загальної середньої освіти .   

3. По третьому питанню слухали викладача  Гирик С.М., яка навела приклади сайтів 

по підготовці до ЗНО, ознайомила з графіками проведення, термінами реєстрації.  

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=881 

Постановили: 

1. Прийняти участь у ІІ етапі обласному Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

2. Погодити перелік  питань співбесіди з предмету українська мова для абітурієнтів 

(9клас) на базі базової загальної середньої освіти та (11клас) на базі повної загальної 

середньої освіти .   

    3. Ознайомити здобувачів  освіти І-ІІІ курсів з адресами сайтів, які дають можливість   

не тільки ознайомитись з програмою підготовки, але самостійно в тестовій формі 

пройти завдання з запропонованих тем. 

4.Ознайомити здобувачів  освіти ІІІ курсу з терміном реєстрації та датами проведення 

ЗНО з різних предметів. 

 

 Голова комісії Н.Н. Осипенко 

 Секретар комісії С.М. Гирик 
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ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД     

ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

Засідання методичної комісії природничо-математичних дисциплін 
 

Протокол №3 

від  02 листопада 2022 

Присутні: члени комісії 

Черга денна 

4. Підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

5. Розгляд та складання завдань співбесіди до правил прийому ДЦПТО у 2023році. 

6. Організація роботи по підготовці здобувачів  освіти до ЗНО. Ознайомлення з 

навчальними сайтами. Проведення консультацій по підготовці до ЗНО. 

 

Слухали: 

1. По першому питанню слухали  заступника директора з НР: Макарову Т.М., яка 

ознайомила з результатами І етапу олімпіад і надала заявки на участь у ІІ етапі. 

2. По другому питанню слухали  голову МК Шовкуту В.В. про перелік питань 

співбесіди з предмету математика для абітурієнтів (9клас) на базі базової загальної 

середньої освіти.   

3. По третьому питанню слухали викладача Чопенко О.В., яка навела приклади сайтів 

по підготовці до ЗНО, ознайомила з графіками проведення, термінами реєстрації.  

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=881 

Постановили: 

2. Прийняти участь у ІІ обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

3. Погодити перелік  питань співбесіди з предмету математика для абітурієнтів (9клас) 

на базі базової загальної середньої освіти.   

4. Ознайомити здобувачів  освіти І-ІІІ курсів з адресами сайтів, які дають можливість 

не тільки ознайомитись з програмою підготовки, але самостійно в тестовій формі 

пройти завдання з запропонованих тем. 

5. Ознайомити здобувачів  освіти ІІІ курсу з терміном реєстрації та датами проведення 

ЗНО з різних предметів. 

 

 

 Голова комісії В.В. Шовкута 

 Секретар комісії Ю.О. Масалова 
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