План заходів підготовки та проведення в 2019році ЗНО результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти студентами Васильківського
коледжу НАУ
№
1

Зміст заходу
Проведення організаційних заходів з
формування кількісного складу студентів
ІІ курсу, які будуть брати участь у ЗНО2019.
Перевірка та забезпечення наявності
документів, які засвідчують особу
відповідно до вказівок МНОу.
Проведення організаційних зборів та
інших заходів зі студентами ІІ курсу з
порядком денним «Про підготовку до
ЗНО-2019»
Проведення батьківських зборів з питань
підготовки до ЗНО

2

Участь у заходах РЦОЯО

3

Ознайомлення з нормативними
документами щодо організації та
проведення ЗНО у 2019 році.
Розміщення на сайті Васильківського
коледжу НАУ нормативних документів
щодо організації та проведення ЗНО –
2019.
Оформлення інформаційних стендів
«Готуємося до з «ЗНО-2019»

4

5.

6.

7.

Організація та проведення консультацій
щодо підготовки студентів до складання
ЗНО з дисциплін «Українська мова та
література», «Математика», «Історія
України»
Формування та відправлення до РЦОЯО
комплектів реєстраційних документів
студентів, які складатимуть ДПА у формі
ЗНО. Надання студентам практичної
допомоги у процесі оформлення
реєстраційних документів.

Строк виконання Відповідальні
до 01.12.2018р. Гниліцький В.П.
Волохович І.В.
Терещенко О.М.

куратори
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до березеня
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упродовж 20182019н.р.

згідно графіка
вересень 2018квітень 2019 р.р.

05.0218.03.2019р.

Гниліцький В.П.
Волохович І.В.
Терещенко О.М.
Гниліцький В.П.
Волохович і.В.
Терещенко О.М
Волохович І.В.
Скляр О.О.
Викладачі
української мови
та літератури,
математики,
історії України
Викладачі
української мови
та літератури,
математики,
історії України
Волохович І.В.
Терещенко О.М

8.

Формування та відправлення до РЦОЯО 05.02комплектів реєстраційних документів
18.03.2019р.
студентів, які повторно складатимуть
ДПА у формі ЗНО з української мови та
літератури.
Провести роз'яснювальну роботу серед
студентів та їхніх батьків щодо процедури
повторного складання ДПА у формі ЗНО
з української мови та літератури.

9.

Унесення за вимогою учасників ЗНО змін
до реєстраційних даних(перереєстрація)
Здійснення контролю за отриманням
студентами запрошень – перепусток для
їх участі у ЗНО
Організація забезпечення участі студентів
у проведенні ЗНО:
з математики
з української мови та літератури
з історії України
Надання допомоги студентам щодо
подання до РЦОЯО заяв для участі у
додатковій сесії з певної навчальної
дисципліни учасниками ЗНО, які не
змогли пройти тестування під час
основної сесії через причини, які не
залежали від їх дій і волі, та на які вони не
змогли вплинути:
з математики
з української мови та літератури
з історії України
Отримання від РЦОЯО відомостей
результатів ДПА у електронному вигляді:
з математики
з української мови та літератури
з історії України
Оприлюднення на сайті коледжу
інформаційних матеріалів з підготовки та
проведення Державної підсумкової
атестації студентів за повну загальну
середню освіту

10.

11.

12.

13.

14.

Волохович І.В.
Терещенко О.М

05.0225.03.2019р.
до 30.04.2019р.

Терещенко О.М

Гниліцький В.П.
Волохович І.В.
21.05.2019р.
23.05.2019р.
04.06.2019р.
Терещенко О.М

21-27.05.2019р.
23-29.05.2019р.
04-10.06.2019р.
Терещенко О.М
до 14.06.2019р.
до 14.06.2019р.
до 25.06.2019р
жовтень 2018р.червень 2019р.

Заступник начальника з навчально-виховної роботи

Волохович І.В.
Скляр О.О.

.

Гниліцький В.П.

