
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 

 

 Зачепилівка 

16.05.2018                                                            № 161 

 

Про направлення учнів 11-х класів до  

м.Красноград для проходження   

зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови та літератури 

 

 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),  наказів Міністерства освіти і науки України від 

10.01.2017 №25 «Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього 

незалежного оцінювання  результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної освіти» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти та 

науки України від 15.11.2017 № 1487 «Про затвердження Змін до Порядку 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання  результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної освіти», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 06.12.2017 за №1474/31342, від 31.07.2017 № 1103 «Деякі 

питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2017 за №1014/30882, із 



змінами, 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», 

Плану спільних дій Харківського регіонального центру оцінювання якості 

освіти та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 25.09.2017, 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, з метою 

організованого проходження учнями старшої школи 22 травня   2018 року 

державної підсумкової атестації з української мови та літератури  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.), Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів   ( Загребельній Ю.М.),    

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Заваді А.А.),      Руновщинської ЗОШ І-

ІІІ ступенів (Гусар Н.М.): 

1.1. Забезпечити участь випускників старшої школи у зовнішньому 

незалежному оцінюванні з української мови та літератури.  

24.05.2018 

1.2. Забезпечити підвіз до Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської  

селищної ради Харківської області випускників старшої школи для здійснення 

організованого виїзду до пункту проведення ЗНО.  

24.05.2018 до 08.30 

1.3. Здійснити виїзд від Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів до місця 

розташування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови та літератури м. Красноград вул. 19 вересня,119-А 



(Красноградський  багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради  

Харківської області). 

24.05.2018 о 08.45 

1.4. Визначити та покласти персональну відповідальність за життя та безпеку 

дітей під час участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з  української мови 

та літератури  на супроводжуючого:  

Огар Любов Степанівну, учителя української мови та літератури 

Чернещинського НВК, Главацьку Людмилу Вікторівну, учителя  української 

мови та літератури Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Дяченко Наталію 

Яківну, учителя  української мови та літератури Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів,  Ямнюк Наталію Олексіївну, учителя фізики Зіньківщинської ЗОШ І-

ІІІ ступенів. 

24.05.2018  

1.5. Перед від’їздом перевірити в учнів 11-х класів наявність:  сертифіката ЗНО;  

паспорта (номер і серія  якого зазначені в Сертифікаті ЗНО); запрошення-

перепустки. 

24.05.2018  

1.6. Провести позапланові інструктажі з безпеки життєдіяльності з 

випускниками, зробити відповідні записи у журналах 

24.05.2018  

1.7. Підвіз до місця розташування пункту проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання здійснити шкільними автобусами: 

- Капуста Вячеслав Євгенійович, водій Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (13 

місць) - Руновщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів (12 учнів + 1 вчитель)  .  Всього – 13 

осіб (додаток 1). 

- Бакало Іван Григорович, водій Чернещинського НВК (13 місць) -  

Руновщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 учні), Чернещинський НВК (3 учні + 1 . 

вчитель). Всього 6 осіб. 



- Кравчина Іван  Павлович, водій Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (13 

місць) - Новомажарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (5 учнів + 1 вчитель) та  

Зіньківщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів (6 учнів + 1 вчитель). Всього – 13 осіб. 

2.  Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та 

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

мастильними матеріалами. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                         О.О. Петренко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач РМК                                                                                А.І.Бєляєва 

 

Методист РМК                                                                                В.І.Ляшенко 

 



Головний  бухгалтер                                                                       В.В.Литвин 

 

Начальник господарчої групи                                                         В.В.Козина 



 


