Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 31 серпня 2022 р.

м. Суми

№0516-І

Про затвердження норм часу для
планування й обліку методичної
та організаційної роботи з
доуніверситетської підготовки
З метою нормативного обрахування методичної та організаційної роботи науковопедагогічними працівниками (далі - НПП) Сумського державного університету, що
виконується додатково до визначеного на навчальний рік у плановому порядку НПП усіх
посадових рівнів, у тому числі тим, які працюють на умовах суміщення посад
НАКАЗУЮ:
1. Визначити норми часу для планування й обліку методичної та організаційної роботи
з доуніверситетської підготовки на 2022/23 навчальний рік (Додаток).
2. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю розмістити
цей наказ в основній нормативній базі системи управління якістю діяльності університету;
довести даний наказ в електронному вигляді до відома усіх директорів інститутів, деканів
факультетів та завідувачів кафедр.
Ректор

Василь КАРПУША

Проєкт наказу вносить:
Директор ДДО

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор

__________ Юрій МЕРЗЛЯКОВ

_________ Сергій ЛЄОНОВ
Радник ректора
_________ Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Додаток до Наказу №0516-І від 31.08.2022 р.

Норми часу для планування й обліку методичної
та організаційної роботи з доуніверситетської підготовки
№
з/п
1

2
3
4
5

6

7

8

Вид роботи
Підготовка до лекційного або практичного заняття зі слухачами
доуніверситетської підготовки до ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ або іншої форми вступного
випробування, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості
освіти відповідно до законодавства.
Участь у роботі семінарів та методичних об’єднань вчителів шкіл та ЗП(ПТ)О
(підготовка та проведення виступів, презентацій, доповідей тощо).
Наукове керівництво учнівськими науково-дослідними роботами МАН
(науковий керівник або науковий консультант).
Підготовка рецензій учнівських науково-дослідних робіт для учасників
ІІІ етапу всеукраїнського конкурсу захисту МАН.
Підготовка учнів до участі у конкурсах МАН, олімпіадах, турнірах обласних і
всеукраїнських етапів.
Підготовка комплектів завдань для:
- Всеукраїнської олімпіади СумДУ для професійної орієнтації вступників,
завдань для підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки,
екзаменаційних завдань вступних іспитів СумДУ;
- Всеукраїнських предметних олімпіад та турнірів ІІ-IV етапів.
Організаційно-методична робота, що пов’язана з підготовкою і проведенням
тестувань за технологіями ЗНО:
- розробка електронних інтерактивних курсів підготовки до ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ;
- підготовка завдань сертифікаційних робіт тренувальних тестувань ЗНО, ЄВІ,
ЄФВВ та/або форматування тестових зошитів для публікації;
- перевірка бланків з відкритою відповіддю сертифікаційних робіт
тренувальних тестувань ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ;
- підготовка та проведення лекцій з аналізом завдань тренувальних тестувань
ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ та результатів їх виконання.
Підготовка та проведення тематичних лекцій і презентацій для абітурієнтів
(недільні школи, науково-популярні лекторії, профорієнтаційні психологічні
тестування тощо).

Норма часу

1 год / 1 заняття

5 год / 1 захід
10 год / 1 робота
1 год / 1 робота
3 год / 1 учень

10 годин / 1 комплект завдань

2 год / 1 год курсу
20 год / 1 комплект завдань
0,1 год / 1 бланк
5 год / 1 захід
5 год / 1 захід

Перший проректор

Сергій ЛЄОНОВ

Директор ДДО

Юрій МЕРЗЛЯКОВ

