
 
УКРАЇНА 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ  
Держпром, 9 під’їзд, 4 поверх, м. Харків, 61022, тел./факс (057)705-02-88 

е-mail: priemnaya@dniokh.gov.ua р/р 35218054001577 
 

15.02.2018 № 01-32/645 

  на № _____ ___від ______________ 

 

Керівникам місцевих органів 

управління у сфері освіти 
 

Про підготовку до проведення  

пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018 року 

 

 

Відповідно до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 

2015 року № 1277, наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 

13 жовтня 2017 року № 150 «Про проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2018 році» з метою організованого проведення 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації доручає: 

- в округах проведення пробного ЗНО-2018 здійснити підбір 

працівників, які будуть залучені в пунктах проведення пробного ЗНО, та 

заповнити відповідну електронну форму з 26.02.2018 по 02.03.2018 (кількісні 

розрахунки будуть розміщені з 19.02.2018 на сайті Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти в розділі «Адміністрування»); 

- забезпечити участь в установчій нараді відповідальних за пункти 

проведення пробного ЗНО, їх помічників і відповідальних за ЗНО місцевих 

органів управління у сфері освіти в округах проведення пробного ЗНО до 

22.03.2018. 

 

  

Директор Департаменту              Л.Г. Карпова 

 

 

 

Сєрікова 705 03 11 
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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
Майдан Свободи, 6, оф. 463, м. Харків, 61022, тел./факс (057) 705-15-64 

E-mail: office@zno-kharkiv.org.ua 

ЄДРПОУ 34391955 

__________________________________________________________________________________ 

Від 09.02.2018  № 10/01-25/70 

На №___________ від ______ 

Директору Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної 

державної адміністрації 
 

Карповій Л.Г. 

 

Про підготовку до проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання 2018 

року 

 

Шановна Ларисо Георгіївно! 

Відповідно до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України                                          

від 11 грудня 2015 року № 1277, наказу Українського центру оцінювання якості 

освіти від 13 жовтня 2017 року № 150 «Про проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2018 році», Плану спільних дій Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти та Департаменту науки і освіти  

Харківської обласної державної адміністрації від 25.09.2017 року з метою 

організованого проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 

(пробне ЗНО) просимо: 

1. Погодити мережу пунктів проведення пробного ЗНО 2018 року в 

Харківській області (Додаток 1). 

2. Дати доручення керівникам органів управління освіти в округах 

проведення пробного ЗНО щодо підбору працівників, які будуть залучені в 

пунктах проведення пробного ЗНО, та заповнення відповідної електронної 

форми  з 26.02.2018 р. до 02.03.2018 (кількісні розрахунки будуть розміщені 

з 19.02.2018 на сайті Харківського РЦОЯО в розділі «Адміністрування). 

3. Забезпечити участь в установчій нараді відповідальних за пункти 

проведення пробного ЗНО, їх помічників та відповідальних за ЗНО 

місцевих органів управління освітою в округах проведення пробного ЗНО 

до 22.03.2018.   
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Окремо просимо сприяти: 

1. Організації органами управління охороною здоров’я надання медичної 

допомоги учасникам і персоналу пунктів проведення пробного ЗНО у дні 

проведення. 

2. Організації територіальними органами Національної поліції охорону 

правопорядку в місцях проведення пробного ЗНО у дні проведення. 

 

 
 

 

 

Додатки:     1. Мережа пунктів проведення пробного ЗНО-2018 в 

Харківській області, формат Exel. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Кубатко, 057 705 07 37 

 

 

 

 

 

 

 

 


