
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Навчально-методичного 
целтру професійно-технічної 

к^тпгстї у Сумській області 
АМОЙЛЕНКО

05.09.2019

Заходи
щодо підвищення якості навчання та підготовки учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти до державної 
підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання

у 2019/2020 навчальному році

№
з/п

Зміст заходів
Термін

виконання Відповідальні

і 2 3 4

1

Обговорення питання на інструктивно- 
методичній нараді НМЦ ПТО у Сумській 
області «Про результати участі учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти в 
ЗНО-2019 та основні завдання щодо 
підготовки до ЗНО-2020»

09.09.2019
Самойленко Н.Ю. 
Лабудько B.C. 
Смоленко О.П.

2

Проведення інструктивно-методичних нарад 
«Забезпечення якісної освіти в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти в 
умовах упровадження Концепції Нової 
української ніколи. Аналіз результатів ЗНО- 
2019» в закладах П(ПТ)0

До
20.09.2019

Заступники 
директора з НМР 
(методисти), 
викладачі

3

Опрацювання нормативних документів щодо 
організації та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання 2020 року. 
Висвітлення інформації щодо ЗНО-2020 на 
сайтах: НМЦ ПТО у Сумській області, 
закладів освіти.

Протягом
навчального

року

Самойленко Н.Ю. 
Лабудько B.C. 
Смоленко О.П. 
Заступники 
директора з НМР 
(методисти)

4

Розробка плану заходів щодо організації та 
підготовки учасників освітнього процесу до 
якісного проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2020 році в 
закладах П(ПТ)0

До
20.09.2019

Заступники 
директора з НМР 
(методисти)

5

Онлайн-консультування щодо розподілу 
варіативної складової робочих навчальних 
планів (підготовка учнів до державної 
підсумкової атестації та зовнішнього 
незалежного оцінювання)

До
20.09.2019

Самойленко Н.Ю. 
Скиба В.М. 
Лабудько B.C. 
Смоленко О.П.



1 2 3 4

6

Розробка та затвердження планів 
факультативних занять (на підставі програм, 
затверджених МОН України)

До
01.10.2019

Заступники 
директора з НМР 
(методисти), 
викладачі

7

Проведення групових та індивідуальних 
консультацій з навчальних предметів, 
обраних учнями для складання ЗНО та ДПА; 
удосконалення форм, методів, прийомів 
підготовки учнів до тестування в закладах 
П(ПТ)0

Протягом
навчального

року

Заступники 
директора з НМР 
(методисти), 
викладачі

8

Здійснення системного внутрішньо- 
училищного контролю за станом викладання 
предметів, що передбачені як обов’язкові 
складові державної підсумкової атестації у 
формі ЗНО, та використанням тестових 
технологій на різних етапах уроків та в 
позаурочний час в закладах П(ПТ)0

Протягом
навчального

року

Заступники 
директора з НМР 
(методисти)

9

Проведення зрізів знань з предметів, що 
передбачені як обов’язкові складові ДПА у 
формі ЗНО (українська мова та література, 
математика, історія України, англійська мова, 
фізика, хімія, біологія, географія) серед учнів 
І курсу заклада П(ПТ)0

До
01.10.2019

Заступники 
директора з НМР 
(методисти), 
викладачі

10

Проведення засідань методичних комісій з 
питання упровадження тестових технологій 
на уроках предметів ЗОП. Роль викладача у 
підготовці учнів до ЗНО в закладах П(ПТ)0

Протягом
навчального

року

Заступники 
директора з НМР 
(методисти), 
голови МК, 
викладачі

11
Включення у плани самоосвітньої діяльності 
викладачів питання якісної підготовки учнів 
до ДПА у формі ЗНО

До
01.10.2019

Викладачі 
закладів П(ПТ)0

12

Створення в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти (вестибюлі, 
бібліотеки, навчальні кабінети тощо) 
куточків «ЗНО-2020»

Протягом
навчального

року

Заступники 
директора з НМР 
(методисти), 
викладачі

13

Розроблення плану заходів щодо вивчення 
досвіду роботи з нормативними документами 
в закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти області: Сумський хіміко- 
технологічний центр професійно-технічної 
освіти, Білопільське вище професійне 
училище, Сумське вище професійне училище 
будівництва та автотранспорту, 
Недригайлівське вище професійне училище

01.10.2019
Самойленко Н.Ю. 
Лабудько B.C. 
Смоленко О.П.



1 2 3 4

14

Вебінар для заступників директора з НМР 
(методистів) «Організація та проведення I- 
II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти у 
2019/2020 навчальному році»

01.10.2019
Самойленко Н.Ю. 
Лабудько B.C. 
Смоленко О.П.

15

Проведення І етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів в 
закладах П(ПТ)0

16-
30.10.2019

Заступники 
директора з НМР 
(методисти), 
викладачі

16
Підготовка звіту про проведення І етапу та 
заявки на участь у II етапі

До
04.11.2019

Заступники 
директора з НМР 
(методисти)

17

Проведення II етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів: 
українська мова та література, математика, 
історія України, англійська мова, фізика, 
хімія, біологія, географія.
Проведення семінарів-практикумів для 
викладачів «Застосування тестових 
технологій на уроці»

19.11.2019
21.11.2019

Самойленко Н.Ю. 
Лабудько B.C. 
Смоленко О.П.

18
Узагальнення результатів проведення II етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів

До
03.12.2019

Лабудько B.C. 
Смоленко О.П.

19

Вебінар для заступників директора з НМР 
(методистів), голів методичних комісій, 
викладачів ЗОП «Про підсумки проведення I- 
II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти у 
2019/2020 навчальному році та заходи щодо 
підготовки до ЗНО-2020»

05.12.2019

НМЦ ПТО у 
Сумській області 
Самойленко Н.Ю. 
Лабудько B.C. 
Смоленко О.П.

20

Розробка заходів щодо усунення недоліків, 
виявлених в результаті проведення І-ІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів в закладах П(ПТ)0

До
12.12.2019

Заступники 
директора з НМР 
(методисти)

21

Розгляд на засіданнях педагогічної 
(методичної) ради питання про шляхи 
підвищення ефективності підготовки учнів до 
ДПА (ЗНО)

I семестр
II семестр

Заступники 
директора з НМР 
(методисти)

22

Здійснення моніторингу організації та 
підготовки учнів до ЗНО-2020 в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти

Протягом
навчального

року

Самойленко Н.Ю. 
Лабудько B.C. 
Смоленко О.П.



1 2 3 4

23
Ознайомлення викладачів та учнів з 
програмами ЗНО-2020 До

30.01.2020

Заступники 
директора з НМР 
(методисти)

24

Проведення комп’ютерного тестування 
викладачів та учнів за тестами 2017- 
2019 років. Виконання тестових завдань різної 
форми, аналіз результатів тестування, виявлення 
типових помилок й визначення шляхів їх 
усунення в закладах П(ПТ)0

Протягом II 
семестру

Заступники 
директора з НМР 
(методисти), 
викладачі

25
Проведення практичних кейсів для 
викладачів ЗОП з питань підготовки учнів до 
ДПА у формі ЗНО

Лютий 
2020 року

ДНЗ «Охтирський 
центр ПТО» 
Лабудько B.C. 
Смоленко О.П. 
Харківський 
РЦОЯО

26
Проведення тренінгів «Підготовка учнів до 
ДПА у формі ЗНО»

Березень 
2020 року

Практичні 
психологи закладів 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти

27

Проведення пробного тестування за тестами 
2017-2019 років До

15.04.2020

Заступники 
директора з НМР 
(методисти), 
викладачі

28

Здійснення співпраці з Сумським державним 
університетом, Сумським державним 
педагогічним університетом з питань 
підготовки до ЗНО-2020

Квітень 
2020 року

Самойленко Н.Ю. 
Лабудько B.C. 
Смоленко О.П. 
Представники 
СумДУ, СДПУ

29

Аналіз рівня знань випускників закладів 
П(ПТ)0 області за результатами навчання та 
ДПА у формі ЗНО, що проводилося у 
2019/2020 н.р. та надання звіту до НМЦ ПТО 
за вказаною формою

До
10.07.2020

Заступники 
директора з НМР 
(методисти)

30

Порівняльний аналіз рівня знань випускників 
закладів П(ПТ)0 області за результатами 
навчання та ДПА у формі ЗНО результатів 
якості навчальних досягнень учнів за 
2019/2020 навчальний рік та проведення 
державної підсумкової атестації у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання

До
10.07.2020

НМЦ ПТО у 
Сумській області 
Лабудько B.C. 
Смоленко О.П.

Методиста НМЦ ПТО у Сумській області Ĉ J } В.С.Лабудько
О.П. Смоленко


