
План роботи  

секції викладачів української мови і літератури, зарубіжної літератури закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 2019 рік 

 

Керівник секції:  Смоленко Ольга Петрівна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області 

Методична проблема: Шляхи та засоби формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови і літератури, 

зарубіжної літератури в закладах  професійної (професійно-технічної) освіти 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Тема Дата  Місце проведення 

1 Конкурс 
ІІІ етап XVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в 

номінації «Література»  

10-

20.01.2019 

Сумський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

2 Аналітична діяльність  

Моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови і 

літератури, зарубіжної літератури закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за І семестр 2018/2019 н.р. 

ІІІ –IV 

тиждень 

Січень 2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

3 Конкурс 
IV етап IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
02.02.2019 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів  

№ 9 м. Суми 

4 Конкурс 
IV етап XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика  
16.02.2019 

ДНЗ «Сумський хіміко-

технологічний центр 

ПТО» 

5 Семінар-практикум 
«Підготовка до ЗНО-2019 в контексті формування предметних 

компетентностей учнів» 
14.02.2019 

ДПТНЗ «Сумський 

центр професійно - 

технічної освіти» 

6 Конкурс X Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» 05.03.2019 

Заклади професійної 

(професійно-технічної) 

освіти області 

7 Семінар-практикум    
«Застосування інноваційних методів навчання на уроках 

зарубіжної літератури» 
04.12.2019 

ДПТНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва і дизайну» 

8 Засідання творчої групи 

У рамках вивчення досвіду викладача ДНЗ «Білопільське вище 

професійне училище» Руденко Л.М. «Застосування раціональних 

засобів навчання один із шляхів підвищення ефективності 

уроку» 

13.06.2019 
НМЦ ПТО у Сумській 

області 

9 
Консультативно-методична 

допомога 

Основні вимоги щодо написання та оформлення методичних 

напрацювань викладачів 

Квітень – 

травень 2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 



10 Аналітична діяльність 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови і 

літератури, зарубіжної літератури закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за ІІ семестр 2018/2019  

навчального року та навчальний рік 

Липень 2019 
НМЦ ПТО у Сумській 

області 

11 Аналітична діяльність 
Моніторинг участі учнів ПТНЗ у ЗНО-2019 з української мови та 

літератури 
Липень 2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

12 
Консультативно-методична 

допомога 
Оформлення навчально-плануючої документації викладача 

Вересень 

2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

13 Вебінар 
Сучасне КМЗ предметів у новому навчальному році. 

Про підсумки ЗНО-2019. 
19.09.2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

14 Конкурс 

ХX Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 

та ІІ етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

І етап  

04-

15.11.2019 

ІІ етап  

19-

20.12.2019 

Заклади професійної 

(професійно-технічної) 

освіти області 

ДНЗ «Глухівське вище 

професійне училище» 

15 Вебінар 

«Організація та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти у 2019/2020 

навчальному році» 

01.10.2019 
НМЦ ПТО у Сумській 

області 

16 Творча майстерня 

«Використання тестових та мультимедійних технологій у 

процесі навчання та контролю як важливий етап підготовки 

учнів до складання ЗНО з української мови та літератури». 

Школа розвитку ІТ компетентності 

19-

20.12.2019 

ДНЗ «Глухівське вище 

професійне училище» 

17 Конкурс 

ІІ етап XIX Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в 

номінації «Література» 

 

І етап 

18.11.-

18.12.2019 

ІІ етап 

23-

26.12.2019 

Заклади професійної 

(професійно-технічної) 

освіти області 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

 


