
додаток 1 до наказу № 84 від 20.09.2018
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Люботинського професійного 
ліцею залізничного транспорту

О.О. Агєєва

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
щодо підготовки та участі учнів (випускників)

Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту
в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання,

здобутих на основі повної загальної освіти

 № Зміст заходу Строк 
виконання

Відповідальний Примітка 

1. Призначити відповідальних за 
організацію зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2018/2019 навчальному 
році

До 
30.09.2018

Родченко О.Л. Виконано

2. Оновити інформаційний стенд «ЗНО-
2019» 

До 
30.09.2018

Рожкова Т.Д. Виконано

3. Розміщувати нормативно-правові, 
інформаційні  матеріали на 
інформаційному стенді «ЗНО-2019»

Постійно, за 
потребою 

Рожкова Т.Д.

4. Оновити сторінку «ЗНО-2019» на сайті
ліцею 

До 
15.09.2018

Рожкова Т.Д. Виконано

Розміщувати нормативно-правові, 
інформаційні  матеріали на сторінці 
ЗНО-2019» на сайті ліцею

Постійно, за 
потребою

Рожкова Т.Д.

5. Провести бесіди з учнями навчальних 
груп ППВ-10, ПМТЕ-18 щодо 
складання ними державної підсумкової 
атестації з української мови та 
літератури (обов’язково), математики 
або історії України за вибором  у формі
зовнішнього незалежного оцінювання в
2019 році

До 
20.10.2018

Родченко О.Л. Виконано

6. Провести бесіди з випускниками груп 
ПМТЕ-17, ППВ-111, ППВ-9 щодо їх 
бажання взяти участь у зовнішньому 
незалежному оцінюванні для вступу в 
ВНЗ

До 
01.11.2018

Родченко О.Л. Виконано

7. Провести батьківські збори для батьків 
учнів груп ППВ-10, ПМТЕ-18 щодо 
складання ними державної підсумкової 
атестації з української мови та 
літератури (обов’язково), математики 
або історії України за вибором  у формі
зовнішнього незалежного оцінювання в
2019 році

До 
20.12.2018

Каліненко С.Д.
Барамикова 
Є.О.
Петлиця Л.О.
Мельник Т.В.

8. Провести збори учнів для 
ознайомлення з нормативно-правовими

До 
01.12.2018

Рожкова Т.Д.



документами щодо організації та 
проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання 

9. Провести індивідуальні бесіди з 
випускниками, які виявили бажання 
взяти участь у зовнішньому 
незалежному оцінюванні для вступу до
ВНЗ.

За потребою Рожкова Т.Д.

10. Скласти списки випускників, які 
виявили бажання взяти участь у 
зовнішньому незалежному оцінюванні

До 
01.02.2019

Рожкова Т.Д.

11. Провести інформаційні бесіди з 
учнями та випускниками щодо 
реєстрації та участі в пробному 
зовнішньому незалежному оцінюванні

Грудень-
січень

Рожкова Т.Д.

12. Сформувати комплекти реєстраційних 
документів осіб, які складатимуть 
державну підсумкову атестацію у 
формі зовнішнього незалежного 
оцінювання.

05.02-
18.03.2019

Рожкова Т.Д.
Демченко І.М.

13. Надати допомогу учням та 
випускникам  при  поданні 
реєстраційних документів для участі в 
зовнішньому незалежному оцінюванні 

05.02-
25.03.2019

Демченко І.М.

14. Організувати консультації для учнів та 
випускників щодо підготовки для 
участі в зовнішньому незалежному 
оцінюванні

01.04-20.05.
2019

Родченко О.Л. 
викладачі

15. Організувати участь учнів груп ППВ-
10, ПМТЕ-18 у складанні ними 
державної підсумкової атестації з 
української мови та літератури 
(обов’язково), математики або історії 
України за вибором  у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання 

Відповідно 
до графіка 
проведення 
ЗНО

Агєєва О.О.

16. Збір відомостей результатів учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання

До 
21.06.2019

Рожкова Т.Д.

17. Передача відомостей результатів 
державної підсумкової атестації в 
електронному вигляді

До 
21.06.2019

Родченко О.Л.

18. Аналіз організації, підготовки та участі
у зовнішньому незалежному 
оцінюванні в 2019 році

До 
21.06.2019

Родченко О.Л.


