
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 

 

 Зачепилівка 

14.05.2018                                                            № 157 

 

Про   складання учнями 11-х класів    

державної підсумкової атестації за 

курс повної загальної середньої 

освіти у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання 

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Указу 

Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо 

підвищення якості освіти в Україні», Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 533), постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи 

щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти» (зі змінами ),від 31.07.2017 № 1103 «Деякі питання проведення 

в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти», від 19.09.2017 № 1287 

«Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2018 

році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти», розпорядження Харківської 

обласної державної адміністрації від 10.04.2018 № 276 «Про забезпечення 

проведення в Харківській області зовнішнього незалежного оцінювання в 

2018 році», додатку № 6 районної програми «Шкільний автобус» на 2018-

2020 роки (зі змінами), з метою організованого проходження учнями старшої 

школи з 22 травня по 13 червня 2018 року державної підсумкової атестації за 



курс повної загальної середньої освіти   у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання та забезпечення рівного доступу до якісної освіти  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам  Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» (Олешко 

Т.Л.),   Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Гусар Н.М.), Новомажарівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів (Заваді А.А.), Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(Загребельній Ю.М.): 

1.1. Забезпечити участь учнів старшої школи у державній підсумковій 

атестації за курс повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання згідно графіка.  

2.  Затвердити кількісний склад учасників державної підсумкової атестації за 

курс повної загальної освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання 

(додаток 1) . 

                                                                                                     22.05- 13.06.2018  

3. Директорам  Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» (Олешко 

Т.Л.),   Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Гусар Н.М.), Новомажарівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів (Заваді А.А.), Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(Загребельній Ю.М.): 

3.1. Забезпечити  участь учнів старшої школи у державній підсумковій 

атестації за курс повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання згідно до графіку та термінами проведення  

(додаток 2). 

                                                                                                  22.05- 13.06.2018 

 

3.2. Провести позапланові інструктажі з безпеки життєдіяльності з 

випускниками, зробити відповідні записи у журналах. 

 Перед кожною датою проведення ЗНО. 



4.Районному методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту 

Зачепилівської районної державної адміністрації (Бєляєвій А.І., Ляшенко 

В.І.): 

4.1. Здійснити інформаційно – методичне забезпечення проходження учнями 

старшої школи державної підсумкової атестації за курс повної загальної 

середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

                                                                                                        22.05- 13.06.2018 

 5. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді 

та спорту  Литвин В.В. здійснити заходи щодо забезпечення паливно-

мастильними матеріалами, згідно графіку та розрахунку витрати бензину. 

                                                                                                        22.05- 13.06.2018 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

 молоді та спорту                                                                     О.О. Петренко 
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