
План роботи щодо підготовки студентів Новоселицького 

медичного коледжу БДМУ до зовнішнього незалежного оцінювання з 

Української мови в 2018 році 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відпові-        дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Ознайомлення  з нормативними 

документами щодо організації  та 

проведення ЗНО у 2018 році 

Вересень 

 2017 

Відповідальний за 

ЗНО 

Курівники груп ІІ 

курсу спецалізацій 

Лікувальна справа та 

Сестринська справа 

 

2.  Видати наказ про призначення 

відповідального у коледжі за 

організацію участі студентів ІІ курсі 

спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізацій Лікувальна справа та 

Сестринська справа в ЗНО-2018                                                                                        

Вересень 

2017 

Директор коледжу 

 

 

3.  Розмістити на веб-сайті коледжу 

перелік нормативних документів щодо 

організації та проведення ЗНО-2018, 

методичні рекомендації для студентів 

щодо підготовки до ЗНО, навчальні 

матеріали.                

Жовтень 

2017 

Відповідальний за 

ЗНО 

 

4.  Проведення зборів студентів ІІ курсу 

спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізацій Лікувальна справа та 

Сестринська справа за участю їх 

батьків по роз’ясненню особливостей 

проведення ЗНО-2018 

Жовтень- 

листопад  

2017 

Заступник директора з 

навчальної роботи 

 

5.  Організувати проведення заняття 

інформатики для студентів ІІ курсу 

спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізацій Лікувальна справа та 

Сестринська справа з метою 

ознайомлення їх з офіційним сайтом 

ХРЦОЯО    

До 1 грудня 

2017 

Керівники груп, 

провідний інженер з 

обслуговування 

комп’ютерної техніки 

 

6.  Надавати студентам коледжу доступ 

до мережі Інтернет з метою постійного 

ознайомлення з інформацією на сайті 

ХРЦОЯО  та з метою реєстрації учнів 

на пробне та основне зовнішнє 

незалежне оцінювання                                                      

Протягом 

року 

Провідний інженер з 

обслуговування 

комп’ютерної техніки 

 

7.  Формування та відправлення до 

РЦОЯО комплектів реєстраційних 

документів осіб, які складатимуть 

державну підсумкову атестацію у 

формі зовнішнього незалежного 

 Заступник директора з 

навчальної роботи 

Відповідальний за 

 



оцінювання. ЗНО 

8.  Контроль за реєстрацією студентів на 

пробне та основне ЗНО, надання 

організаційної допомоги (за потребою) 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

навчальної роботи 

Відповідальний за 

ЗНО 

 

9.  Контроль за участю студентів у 

пробному ЗНО 2018 

Березень 

2018 

Відповідальний за 

ЗНО 

 

10.  Забезпечити своєчасне завершення 

вивчення навчального матеріалу та 

повне виконання навчальних програм, 

проводити повторення вивченого 

матеріалу на заняттях, а також 

готувати студентів до ЗНО за 

збірниками завдань ЗНО попередніх 

років 

Протягом 

року 

Викладачі української 

мови 

 

11.  Відвідування занять викладачів з 

метою контролю за організацією 

роботи зі студентами з підготовки до 

ЗНО, застосуванням на заняттях 

тестових завдань. 

Протягом 

року 

Директор коледжу 

Заступник директора з 

навчальної роботи 

 

12.  Розробка методичних рекомендацій 

щодо підготовки до ЗНО-2018 

Листопад 

2017 

Викладачі української 

мови, відповідальний 

за ЗНО 

 

13.  Складання графіку консультацій по 

підготовці до ЗНО 

Жовтень 

2017 

Викладачі української 

мови 

 

14.  Проведення консультацій по 

підготовці до ЗНО-2018 

Протягом 

року 

Викладачі української 

мови 

 

15.  Психолого-педагогічні консультації 

для батьків та студентів стосовно 

підготовки до ЗНО-2018 

Протягом 

року 

Психолог 

Викладачі 

 

16.  Провести контрольні зрізи для 

рубіжної перевірки знань студентів 

Грудень, 

2017 та 

березень 

2018 

Викладачі української 

мови 

Відповідальний за 

ЗНО 

 

 


